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SPAR DEVENTER   E‐MAIL: spardeventer@despar.info 
SPAARPOTSTRAAT 14‐16  TEL: 0570‐619761 
7419  AZ  DEVENTER  Fax:  0570‐64 13 96 
   
 

 

SPAR DEVENTER. 

 Kopieerservice; Gratis parkeergelegenheid; 
 Bezorgservice; Leuke spaaracties; 
 Post NL Service 
 Stomerij  
 Bloemenhoek  

 
Openingstijden:  
Ma. t/m Donderd.   8:30‐19:00 
Vrijdag  8:30‐20:00 
Zaterdag  8:00‐18:00   
 
SPAR, VOOR UW DAGELIJKS GEMAK….. 

Exclusieve badkamers 
tegen betaalbare prijzen!

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl

tegels - badkamers - vloerverwarming

Showroom met tientallen badkameropstellingen 
van bekende merken en een uitgebreid assorti-
ment vloer- en wandtegels.

Shell 
“IJsselbrug”

Uw tankstation

Rijksstraatweg 2,  0570 -  61 37 48

Rijbewijs
Keuringen aan huis

Paul 
van Dormolen
gecertifi ceerd bedrijfsarts

T 0570 - 615012
M 06 - 41158140
E paulvandormolen@hotmail.com

VOLKSTUINTJES RAZEND POPULAIR
De volkstuincomplexen op De Hoven zijn erg 
in trek. Hierdoor zijn er dit voorjaar 40 nieu-
we tuinen gerealiseerd aan de Dahliastraalt. 
Daarnaast is het niet meer mogelijk om in te 
schrijven voor een bepaald complex maar 

is er een wachtlijst voor alle tuinen. Het is 
mogelijk om 2x een tuin te weigeren. Bij de 
3e weigering komen mensen weer onder-
aan de wachtlijst. Er staan op dit moment 39 
belangstellenden op de wachtlijst.

Volgens Stichting IJssellandschap, die de 
tuinen exploiteert, kan de wachttijd hierdoor 
oplopen tot 2  jaar. Omdat de belangstelling 
zo groot is wordt er strenger gecontroleerd 
op onderhoud. Het verloop is niet groot, 

hoewel het voorkomt dat mensen zich ver-
kijken op het werk dat er bij een volkstuintje 
komt kijken. 1 avond per week is toch de mi-
nimale tijd die iemand moet besteden aan 
zijn tuin. Het overgrote deel van de mensen 

doet dit met veel enthousiasme en staat 
de tuin gelijk aan ontspanning. 

Helaas komt het de laatste tijd voor dat er 
planten en gereedschap worden gesto-
len of dat er dingen worden vernield. 
Dit is ontzettend jammer voor mensen 
die zoveel tijd en liefde besteden aan de 
volkstuintjes die zo bepalend zijn voor het 
gezicht van De Hoven. 

Het aantal volkstuinen op dit moment: 
Rijksstraatweg 77; Achter de Hoven 38; 
Dahliastraat 74; Steenenkamer 47.



Wilt u eens weten wat uw eigen huis kan opbrengen? 
Vul dan deze bon in en stuur hem in een gefrankeerde 

envelop op naar:

Wierda Woont Makelaars
Nieuwe Markt 10
7411 PA Deventer

Of neem contact met ons op via de website, 
e-mail of telefoon.

Ja, ik wens een gratis waardebepaling van mijn woning.

De hr/mevr: ................................................................

Adres: ................................................................

Postcode: ................................................................

Woonplaats: ................................................................

Tel: ................................................................

GrAtis WAArDebePAliNG

Nieuwe Markt 10, 7411 PA  Deventer
Tel. 0570 - 600 611

info@wierdamakelaars.nl

www.wierdamakelaars.nl





Winkelen op de Worp:  
herinneringen van bewoners KORT NIEUWS

Contributie 
Met ingang van het nieuwe seizoen wordt 
de contributie voor de leden van WSV de 
Hoven iets verhoogd.
Alleenstaanden betalen e8,50, 2-persoon-
shuishoudens 11,00, eenoudergezinnen 
12,00 en gezinnen met kind(eren) 16,00.

Relatietherapie
 In mei heeft Leontine Carucci haar praktijk 
geopend voor relatietherapie,  
Praktijk Carucci Zie voor informatie:  
www.relatietherapie-deventer.nl

Poep in de straten
Het is niet fijn om bij terugkomst van 
vakantie in het donker te ontdekken dat er 
drollen voor je deur liggen. Hondenbezitter 
graag opruimen!!

Cijfers
In de Hoven of op de Worp wonen totaal 
2370 mensen verdeelt over 950 huizen. Het 
percentage koopwoningen is 73% (huurwo-
ningen 27%). De gemiddelde woningwaar-
de is e179.000. Momenteel staan 29 huizen 
te koop en 2 te huur.
Het aantal huishoudens is 960. 
Deze cijfers zijn afkomstig van  
www.huizenzoeker.nl

Gezocht: Volleyballers
Iedere maandagavond wordt er recrea-
tief volleybal gespeeld in de gymzaal van 
de Hovenschool. Er worden deelnemers 
gezocht. Kom vrijbijvend een keer langs op 
maandagavond van 20:30 - 22:30 uur of 
neem contact op met Han Rossen, telefoon 
616589

WSV de Hoven op Twitter
Sinds kort is onze vereniging ook op Twitter 
te volgen! Twitter mee en volg ons  
@WSVdeHoven.

Je mondhygiënist 
kies je toch zelf!

Spaarpotstraat 12a Deventer 
0570-612797    info@mpdeventer.nl

www.mpdeventer.nl

Mondhygiëne Praktijk Deventer

Voor meer informatie

www.wijkaanpak.deventer.nl/wijk-1

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar in 
onze wijk waren in de jaren zestig minstens 
45 winkels en bedrijven. Tegenwoordig is er 
alleen een Spar. Daarnaast zijn er nu nog wel 
ondernemers, maar die zijn niet zo zichtbaar 
als destijds. In 2011 hebben wij in een van de 
afleveringen van de Hovenhier een overzicht 
geplaatst met een oproep voor nadere infor-
matie en eventueel foto’s. Helaas is daar niet 
op gereageerd. Om toch wat meer te weten te 
komen en om nieuwe bewoners deelgenoot te 
maken van deze bijzondere geschiedenis heb-
ben we een aantal wijkbewoners opgezocht op 
zoek naar foto’s en herinneringen. Verhalen 
zijn er genoeg, je zou er een boek over vol kun-
nen schrijven! Een kleine selectie.

Bakkerij Boogman, Bloemstraat 60

Vanaf (waarschijnlijk) begin jaren 30 tot eind 
1973 heeft bakker Boogman zijn bakkerij 
aan de Bloemstraat gehad. Herman Wes-
tendorp (72) was van 1961 tot 1966 intern 
bij Bakkerij Boogman (Bloemstraat 60) en is 
daar tot eind 1973 als (banket)bakker werk-
zaam geweest. Bakker Boogman en hij fiets-
ten ieder op de eigen bakfiets door de wijk. 
Herman Westendorp (bijnaam Herman de 
Bakker) nam het ene deel van de wijk voor 
zijn rekening, de bakker het andere deel. Bij 
sommige mensen kwamen zij twee dagen in 
de week, bij anderen om de week. Zij waren 
echter niet de enigen die met brood langs 
de deuren gingen, ook andere bakkers uit 
de wijk en zelfs uit de stad gingen op hun 
bakfiets door de straten. Ook de Coöpera-
tie ging met een bakkerskar door de wijk.

In het gesprek komt het ook nog even op 
het banket dat werd gemaakt (o.a. rumtom-
poucen) en hoe alles gekoeld te houden. Er 
was nog geen koeling of koelkast maar wel 
een kelder. Met de feestdagen was het hard 
werken. Als het dan gevroren had werd alles 
buiten koel gehouden. 
Bakkerij Boogman was de eerste op de 

Worp die ijs verkocht. Naast de winkel was 
een luik en daar kon men dan een lekker 
schepijsje kopen.

Waar deed mevrouw Westerman haar 
boodschappen?

In 1966 zijn Herman en Joke Westerman 
getrouwd en wonen sinds die tijd in de Ro-
zenstraat. Joke Westerman (71) kon al haar 
boodschappen in de wijk halen en ging o.a. 
naar de Spar, Bloemstraat 94 (hoek Bloem-
straat/Bessenstraat), Brummel’s groente- en 
fruithandel, Kortestraat 11 (zie foto), Van 
Dieën (Levensmiddelen), Twelloseweg 15 
(hoek Spaarpotstraat) en Slagerij Hunink in 
de Vonderstraat Roelvink de melkboer zette 
desgewenst een pannetje met melk op de 
stoep.
Het waren allemaal kleine winkeltjes, waar-
bij de vrouw de winkel deed en de man een 
gewone baan had. Veel van de winkelpan-
den bestonden dan ook uit een winkelge-
deelte en een woongedeelte.

Rozenstraat 40, Bloemkwekerij van Put-
ten

Waar Ab en Annie Renssen nu wonen zat 
bloemkwekerij Van Putten, later Visser 
vertellen zij. Haar boodschappen deed zij 
bij de Centra (Dragt), Bloemstraat 62. Daar 
is nu de cafetaria van Toon. Ook kwam zij 
bij de Spar (Van de Wal), hoek Bloemstraat/
Bessenstraat. Daar zijn nu garageboxen. In 
het pand op de hoek Vonderstraat/Spaar-

potstraat zat rechts een slager en links 
een kruidenier. Op de andere hoek zat op 
nummer 11 een opticien (zie foto), later een 
juwelier.

Ondernemers

Mensen uit het buitengebied maakten ook 
gebruik van de winkels op de Worp zoals 
blijkt uit de blog van Gert Jan Jansen op de 
website van Hof van Twello: “In de zestiger 
jaren had je daar nog de heerlijke (banket)
bakker Boogman, Veldhoen de drogist, de 
Roos voor brandstof en Hunink voor het 
vlees (een eigen winkel van Anton Hunink). 
Er was ook een melkwinkel waar mijn 
moeder ons wel eens de pas ontwikkelde 
‘yoghurt’ liet halen. Wel wat gemakkelijker 
dan ‘hang op’! 
Dan had je Stegeman met een echte Winkel 
van Sinkel én postkantoor. Ooit is Stegeman 
een zéér vooruitstrevende ondernemer ge-
weest die in het begin van de 20e eeuw pe-
troleum ventte langs de huizen op de Worp. 
Hij gaf namelijk als één van de eersten in 
Nederland spaarzegeltjes uit. Moderne 
klantenbinding.”

Oude Hovenhiers

In oude Hovenhiers staan vele advertenties 
van de bedrijven die op de Worp gevestigd 
zijn geweest. Eveneens is het verhaal te 
vinden van de beëindiging van groentezaak 
Brummel die na ruim 51 jaar op zaterdag 10 
december 1983 zijn winkel heeft gesloten. 
Zo geleidelijk aan zijn de winkels verdwenen 
en wat blijft zijn de verhalen en herinne-
ringen van bewoners. Laten we hopen dat 
er ooit nog eens een boek(je) met dit soort 
verhalen over de Worp gaat verschijnen.

Uw reacties, herinneringen en foto’s zien wij 
graag tegemoet: hovenhier@gmail.com
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ten kate
flowers &
decorations

TenKate-Hovenier-2012.indd   1 31-07-12   22:13

Heropening Hovenhuis  
op 1 november 2014
Het Hovenhuus, het vernieuwde parel-
tje van onze wijk het Hovenhuus zal op 
zaterdag 1 november 2014 om 16.00 uur 
feestelijk heropend worden. 
Een voor de wijk belangrijk persoon zal 
het  nieuwe gebouw officieel heropenen en 
sportieve wijkbewoners zullen een mooie 
show  weggeven. Om 17:30 uur eindigt het 

officiële gedeelte. Vanaf 21:30 uur wordt het 
feest hervat met een optreden van de band 
The Bridge. (zie foto)

Deze band zal met hun aanstekelijke 
enthousiasme en geweldige nummers een 
nieuw  tijdperk van het vernieuwde Hoven-
huis inluiden.

De slogan van de Noppieclub is “Iedere keer 
weer een nieuw avontuur”. De Noppieclub 
biedt eens in de 14 dagen een actieve mid-
dag voor jongsten in de wijk. Kinderen van 
groep 0 tot en met groep 4 van de basis-
school zijn welkom om te knutselen en te 
spelen onder toeziend oog van een aantal 
vrijwilligers. Elke 14 dagen is er een ander 
thema. Veelal is dit thema actueel en volgt 
de seizoenen.
Wanneer de kinderen zijn uitgespeeld en 
uitgeknutseld rondom het thema wordt er 
(tenzij het weer echt heel slecht is) buiten 
gespeeld in de speeltuin.
Vaak wordt er na afloop nog even doorge-
speeld, omdat de kinderen nog geen zin 
hebben om weer naar huis te gaan.

De werkgroep bestaat momenteel uit 6 
personen. Het merendeel bestaat uit moe-
ders met kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Behalve de vrijwilligers helpen hun oudere 
kinderen ook vaak mee, bijvoorbeeld met de 
ontvangst of tijdens het knutselen. 

De Noppieclub is gestart in januari 2005 
door vrijwilligers van WSV de Hoven, met 
als doel de jonge kinderen binnen te halen 
in het Hovenhuus en de speeltuin én om 
ouders te betrekken bij de wijk- en speel-
tuinvereniging. Ook nu nog is de Noppie-
club soms de eerste kennismaking met het 
Hovenhuus en vereniging.

De opkomst van de Noppieclub is heel wis-
selend. Op sommige middagen zijn er rond 
de 50 kinderen, op andere middagen min-
der. Er is een groep kinderen die eigenlijk 
altijd komt, aangevuld met wat kinderen die 
komen wanneer ze zin hebben.

De thema’s voor 2014-2015 zijn nog een ver-
rassing, maar het beloofd weer een gezellig 
seizoen te worden met leuke knutselactivi-
teiten. Soms is het lastig voor de vrijwilligers 
om iets te bedenken wat alle kinderen van 
4 tot ca. 8 jaar kunnen maken en voldoende 
aanspreekt.  
Gezien de opkomst slagen de vrijwilligers 
hier wel in!

De exacte data en tijden staan op de mid-
denpagina.

Noppieclub 2014

Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
Kom gerust kijken!
Bel ons 0570 - 85 71 00 of kijk op 
www.samenko.nl

Sam&max is de nieuwe naam voor
peuteropvang De Tovertuin en BSO De Hoven.

Het bestuur van de WSV is op zoek naar 
nieuwe bestuursleden.
Heb je interesse in facilitaire zaken, jeugd 
en jongeren of wil je graag meedenken over 
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten rond 
het Hovenhuus en de speeltuin, dan zijn wij 
op zoek naar jou!

Wij vergaderen elke 2e dinsdag van de 
maand van 20.00 tot 22.00 uur in het  

prachtig verbouwde Hovenhuus. Aanslui-
tend altijd nog een informeel vergaderdeel 
met een drankje aan de bar.
Lijkt je dit leuk, neem dan contact op met 
Carolien van Traa: c.vantraa@kpnmail.nl of 
stap binnen op de 2e dinsdagavond van de 
maand.
Kom gerust een keer (vrijblijvend)  
meevergaderen!

Bestuursleden gezocht



Zie voor meer informatie de website van WSV de Hoven

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2014 - APRIL 2015 VAN WSV DE HOVEN 
JEUGDACTIVITEITEN

Noppieclub 
Iedere keer weer een nieuw avontuur. Kinde-
ren van groep 1 t/m 4.
Eens per 14 dagen op Woensdagmiddag van 
14.00 - 15.30 uur.
Data 2014
24 september, 8 oktober, 22 oktober,  
5 november, 19 november en 10 december.
De data voor 2015 worden bekend gemaakt 
via de website van de WSV
Kosten: leden WSV de Hoven gratis, anders 
e 1,00.
Astrid, Laura, Kim, Ada en Wendy
Contactpersoon:
Wendy Vriezekolk 754439
Wendyvriezekolk@hotmail.com

Worpkidz
Eenmaal per maand, meestal de 2e vrijdag van 
de maand
Groep 5, 6 en 7:     18.30 - 20.00 uur
Groep 8, 1e en 2e jaars VO::20.30 - 22.00 uur
Kosten: e 1,00, Inclusief drinken en iets  
lekkers.
Aankondigingen via posters op het  
mededelingenbord bij de Spar en in het  
Hovenhuus en via de Facebook van de  
werkgroep Jeugd.

Colorgate (voorheen Jilliebar)
Vanaf september iedere vrijdagmiddag/avond 
voor jongeren (middelbare school)
16.00 - 19.00 uur   Colorgate Cooks
19.00 - 21.00 uur Talenthouse Colorgate
De colorgate is een veilige plek waar kids en 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen 
worden er activiteiten georganiseerd en 
eigen ideeën kunnen worden vormgegeven 
onder begeleiding van jongerenwerkers van 
Raster. 
De colorgate is afgelopen voorjaar door de 
jongeren gerestyled.
De opening van de vernieuwde ruimte is op 
vrijdagavond 10 oktober van 19.00 - 21.00 uur. 
De ruimte wordt dan feestelijk geopend 
voor jongeren, hun ouders, buurtbewoners 
en andere belangstellenden.

Fun4All
Activiteiten voor kinderen van groep 5 t/m 
groep 8, georganiseerd door Raster Kinder-
werk.
Donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur.
Iedere 4 weken een ander thema: sport, ko-
ken, knutselen. Je hoeft je niet op te geven. 
Kom gewoon langs en doe mee! Deelname 
is gratis. 

Dansgroep “De Eskape”
Sinds 1990 is dansgroep de Eskape een actieve 
werkgroep. De Eskape bestaat inmiddels uit 17 
dansgroepen groepen waarvan 8 Jazzgroepen 
met 3 selectiegroepen, 3 Breakdancegroepen 
met 1 selectiegroep en 2 Streetdance/HipHop-
groepen.  Komend seizoen gaat Jara proef-
draaien met 1 groep Modern, voor de leeftijd 
15+.
Lessen zijn op verschillende tijdstippen van 
maandag t/m vrijdag. Voor de tijdstippen 
van de verschillende dansgroepen kun je 
kijken op de site van WSV De Hoven.
Kom lekker een keer meedoen!
Contactpersoon:  
Esther van Zweden vanzweden@home.nl

Halloween
1 november 2014
Informatie volgt nog. Houd de website in de 
gaten!

Sinterklaasfeest 
December 2014
Zachtjes gaan de paardenvoetjes richting 
het Hovenhuus.
Er wordt aan Sinterklaas gevraagd of hij op 
3 december tijd heeft om naar ‘t Hovenhuus 
te komen. De definitieve datum zal bekend 
worden gemaakt via prikbord op school en 
bij de Spar en natuurlijk via de website van 
WSV de Hoven.

Carnavalsoptocht
februari 2015
Ook dit jaar weer de traditionele kindercar-
navalsoptocht.

Kookles “De Kleine Sjef”
In het derde seizoen van “De Kleine Sjef” 
kunnen we gebruik maken van de prachtige 
nieuwe keuken van het Hovenhuus! Dan ko-
ken we in een echte keuken, op een gasfor-
nuis en hebben we o.a. een hele grote oven en 
een vaatwasser! Geweldig!!
Naast de kids only kookles is er ook ouder/
kind koken. Dan geeft je je op met je vader, 
moeder, opa of oma.
Data: 5 oktober 2014, 1 november 2014,14 
december 2014, 10 januari 2015, februari 
2015, 8 maart 2015, 12 april 2015, 23 mei 
2015, 20 juni 2015.De lessen starten door-
gaans rond 14:30 uur. Leeftijd: 8 jaar bij Kids 
Only en 7 jaar bij ouder/kind koken.
Geef je op via anneliewesterveld@gmail.
com. 

Yoga voor kinderen, jeugd en 
jongeren.
Voor informatie: tel. 640882 of  
info@zonzijn.nl

Judo
Voor kinderen van de basisschool. Iedere 
woensdag 13.30 tot 14.30 uur.
Voor informatie: Sportschool Tijssen  
www.tijssen-sport.nl Tel. 0571-274843 of 
Aderie Schoep beheer@wsvdehoven.nl, 
Tel. 615010.

Muziekles
Elk seizoen worden er in het Hovenhuus 
muzieklessen aangeboden door Limai. 
Dat is afwisselend: fluitles, PRIMO voor de  
allerjongsten, muziektheater en zingen.
Houd de site in de gaten voor het actuele 
aanbod.

VOLWASSENEN

Klaverjassen
Volwassenen - Iedere 2e en 4e maandag van 
de maand van 20.00 - 22.30 in het Hovenhuus. 
Start 8 september 2014
Een leuke en gezellige competitie waaraan 
iedereen kan deelnemen. Iedere avond zijn 
er leuke prijzen te winnen.

Klaverjasmarathon
6 december 2014 van 10.00 - 17.00 uur .
Voor informatie over het klaverjassen en de 
marathon: Jan Oosterwegel, tel. 615227.

Biljart
Dinsdag (om de 2 weken)- en woensdagavond  
(iedere week) 
vanaf 19.30 in het Hovenhuus.
Speelt mee in de regionale competitie van 
de biljartbond (KNBB)
Voor info: Bertus de Brouwer, tel. 619030

Koersbal
Iedere dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 rol-
len de koersballen over de groene mat in het 
Hovenhuus.
Kosten e 2,50 per maand.
Voor informatie:
Mw. Adrie van Dijk, tel. 617061.

Gymnastiek voor Senioren
In de sportzaal van het Hovenhuus o.l.v. Rick 
Toorneman.
Donderdag 09.00 - 10.00 uur: senioren
Donderdag 10.00 - 11.00 uur: 55+
Voor informatie SVOD, tel. 611247.

(Senioren)biljart
Maandag- en donderdagmiddag vanaf 13.30
Voor info: Ab Renssen, tel. 613064; 
a.renssen1@kpnplanet.nl
Voor informatie SOD, tel. 611247

Yoga in het Hovenhuus
Iedere woensdag om 19.00 en om 20.15 uur in 
het Hovenhuus, de lessen duren 60 minuten.
Voor meer informatie: Berry Steenbrug-
gen info@yogaberry.nl , tel. 06-18735591 
of kijk op de site voor alle informatie: www.
yogaberry.nl 

Happen in de Hoven
1 x per maand gezellig samen dineren voor 
40+’ers. Aanvang 17.00 uur. Start 3 oktober
Voor informatie zie Kort nieuws

Avond van vinyl
21 november 21.00 uur
Plaatjes draaien met Mark en Erik in het Ho-
venhuus. Voor informatie zie Kort nieuws

Seniorenmiddag
11 december 14.00 uur
Voorstelling Jannetje uit Schokland
Contactpersoon: Annie Renssen - 613064



ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2014 - APRIL 2015 VAN WSV DE HOVEN 
SPORTEN IN DE SPORTZAAL 
VAN DE HOVENSCHOOL

Badminton / volwassenen
Woensdag   19.30 - 21.00 uur 
   21.00 - 22.00 uur

Volleybal
Volwassenen, gemengd/recreatief.
Maandag   20.30 - 22.00 uur

Zaalvoetbal / volwassenen
Vrijdag    18.30 - 19.30 uur 
   20.00 - 21.00 uur

Gymnastiek voor dames. 
maandag 19.00 tot 20.00 uur.
Voor informatie SOD, tel. 611247

Voor alle sporten in de sportzaal geldt:
Leden WSV de Hoven: € 52,50 per seizoen, niet 
leden betalen €10,00 extra.

ALGEMEEN

Werkgroep Speeltuin
De werkgroep Speeltuin regelt het onder-
houd en de vervanging van de toestellen en 
het groen in de speeltuin aan de Leliestraat. 
Vrijwilligers zijn de spil waarom de werk-
groep draait. Als je in het bezit bent van een 
spade en gevoel voor humor, meldt je dan 
aan bij de werkgroep. Je kunt dan meewer-
ken en meedenken aan de speeltuin van de 
toekomst.
Contactpersoon: Jaap de Groot, tel. 
0622932062; e-mail: jaapwg@gmail.com

Oud papier
Data waarop het oud papier wordt opgehaald 
zijn:
4 oktober, 15 november,  20 december 
2014.
Voor data in 2015: zie de website van WSV 
de Hoven.
Zet ook uw papier aan de weg voor de wijk en 
speeltuinvereniging!

Algemene ledenvergadering
19 november 2014

Vrijwilligersavond/Boerenkool-
avond
3 januari 2015

Spreekuur wijkagent
Iedere donderdag in de even weken van 14.30 
tot 15.30 uur is er spreekuur van wijkagent 
Herman Stegeman en zijn collega Marjan Boks 
van Team Toezicht.

Worp weg werp vrij
De maandelijkse opruimacties vinden plaats 
op de eerste zaterdag van de maanden april 
t/m oktober. Verzamelen vanaf 09.45 uur bij 
het Hovenhuus, afsluiting rond 12.00 uur.
www.worpwegwerpvrij.nl

Feestelijke heropening Hoven-
huus
Zaterdag 1 november 2014.
• 

Muziekkoepel Worpplantsoen
28 september 2014 
Morgenland Festival Deventer
14 december 2014 
Kerst in de Koepel
Kijk voor het programma op: http://www.
muziekkoepelneringbogel.nl/

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE VINDEN OP  
WWW.WSVDEHOVEN.NL



garage wilp

Official Ford-dealer in de gemeente Voorst
Kerkstraat 2 , Wilp, Tel. 0571 - 26 14 88

J.v.d.Vondellaan 70 - 7412 MS Deventer - Tel. 0570 - 644770 
info@yogaberry.nl- www.yogaberry.nl

“Gun uzelf ontspanning!” zit-ontspan.nl

ACTIEBrigitte Linthorst     06-10 41 6886

Even de boel de boel, neem een 
ontspannende massage op de stoel!

www.
wit terook.
nl   graf isch
 ontwerpers

Levenskunst voor jong & o ud  door 
bewustzijn ,  b eweg ing en spel

Lessen  •  Therapie  •  Training

ZONZIJN Bloemstraat 58 7419 BX Deventer
0570-640882 06-26844383 info@zonzijn.nl

0002 sdnis

Kijk voor het actuele aanbod op 
www.zonzijn.nl

Op de Worp:

Hovenierstraat 91 • 0570-619085
www.tantekaatkinderopvang.nl

Prikbord
KORT NIEUWS
Happen in de Hoven gaat van 
start!
Op 3 oktober zal het maandelijkse smaak-
volle initiatief Happen in de Hoven voor 
40+-ers uit de wijk van start gaan. Een 
gezellig samenzijn van betrokken wijkbewo-
ners vanaf 40 jaar.
Er zal op deze avonden een 3-gangen diner 
met steeds een ander thema gemaakt wor-
den door de Werkgroep. Het Hovenhuus is 
verbouwd en met de nieuwe professionele 
keuken komt dat helemaal goed.
U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur. 
De kosten zijn € 7,50 inclusief 1 consump-
tie. Het minimale aantal aanmeldingen is 
15 en het maximale 40 personen. Wees er 
dus snel bij!
U kunt zich aanmelden via het emailadres 
happen@wsvdehoven.nl of via de aan-
meldformulieren die vanaf 8 september 
bij de Spar en het Hovenhuus liggen. Deze 
kunt u in de speciale Happen in de Hoven 
brievenbus gooien die te vinden is in het 
bargedeelte van het Hovenhuus. U kunt 
zich opgeven tot 26 september a.s. 

Meedoen met minder geld
Met weinig geld te besteden is het hard 
werken om iedere maand financieel rond te 
komen. De Wijkwinkel en bibliotheek heb-
ben om die reden een verzameling thema-
dossiers gemaakt. in deze dossiers vind je 
titels van boeken, beeld- en geluidsfrag-
menten, folders, websites en belangrijke 
adressen waarmee je je voordeel kunt doen 
in de dagelijkse speurtocht naar goedkope 
oplossingen in het dagelijks leven. Denk 
daarbij aan goedkope manieren om op 
vakantie te gaan, hoe je kunt besparen op 
energie of hoe je overzicht kunt krijgen 
over je uitgaven.
De dossiers zijn te vinden op wiki.obdeven-
ter.nl. Voor meer informatie: Wijkwinkel.

Info 
 
Kosten:  <6 jr   = gratis 

 6 – 17 jaar  = € 5,=  

 >17 jaar  = € 15,= 

 
Geef je vrijblijvend op via onderstaand 

mailadres. Vanaf 15 juli komen we  

langs voor de definitieve aanmelding  

en om te collecteren. 

 

VOORAANKONDIGING STRAATFEEST ROZENSTRAAT 

Zat  23  aug 
15.00 – 00.00 

 
 
 
 
 
 
 
Wat? 
 
• Springkussen 

• Open muziek podium. Meld je aan! 

• BBQ, gezelligheid en muziek 

• Locatie: kleine parkeerplaats voor 

        aan de Rozenstraat 

Neem je eigen drankje mee of meld je  

aan om mee te doen met een fustje bier 

 
 
 

Contact: rozenstraatfeest@gmail.com 

 
MARK & LINDA (NR. 11), JORDY & JUDITH (NR. 18), 

MARK & DIGNA (NR. 20), ANNIE (NR. 28) 

Avond  
4-daagse  

19-22 mei

21-6 straten volleybal

1 november:
oppas regelen!

10 oktober:

opening  

Colorgate



van Zuiden Zonwering 
voor al uw binnen– en buitenzonweringen 

055-5217592 
www.vanzuidenzonwering.nl/www.vz-zonwering.nl 

Rolluiken 
Screens 
Overkappingen 
Garagedeuren 
Zonneschermen 
Horren 
Binnenzonwering 
 
Gratis meten 
Gratis montage 
5 Jaar garantie 

T (0570) 612 869

www.bowlingdeventer.nl

Visage

&Visie
Visage

&Visie

Tanja Westendorp
Rozenstraat 89
Tel. 0570 - 60 13 55
Mobiel: 06 - 55 96 03 56
visagevisie@kpnplanet.nl

•	Schoonheidsspecialiste
•	Visagiste
•	Massages

•	Pedicure
•	Voetreflextherapeute
•	Herbalife distributeur

Worpenees in het zonnetje
Harry Joling woont sinds 2004 op De Worp en 
is hier terecht gekomen omdat zijn vrouw 
het hier zo mooi vond wonen. Bij de eerste 
zoekopdracht was het raak. In eerste instantie 
had hij zijn bedenkingen omdat hij de stad niet 
uit wilde, maar daar kwam hij snel van terug. 
Harry zegt hierover: 

Het is helemaal niet de stad uit, het is de 
mooiste plek om te wonen omdat je in de 
stad zit maar je hebt er geen last van. Je 
hebt de voordelen van de stad maar niet de 
nadelen. Ik kan mijn auto over het algemeen 
goed kwijt en het park is voor de deur. Ik zeg 
weleens “bij ons in het dorp” in plaats van 
“bij ons in de wijk”, zo voelt dat. Het is een 
uniek dorp aan de stad.“

Harry straalt uit dat hij betrokken is bij 
de wijk en dat hij het belangrijk vindt om 
zich actief in te zetten. Een van zijn bezig-
heden bestaat uit het deelnemen aan het 
wijkteam.

“Ik ben wijkteamlid voor de Hoven. Dat 
betekend dat je kijkt wat er gebeurt en 
welke initiatieven zijn ontwikkeld vanuit 
wijkbewoners. Dit proberen we als wijkteam 
te steunen door bijvoorbeeld te kijken of 
er geld beschikbaar is. Dit geldt ook voor 
dingen die in de stad gebeuren, want De 
Hoven hoort bij de wijk Centrum, het is een 
gezamenlijk wijkteam. Je hebt als wijkteam 
een ondersteunende taak, om de mensen te 
helpen hun initiatief te realiseren.”

Het is volgens Harry belangrijk dat mensen 
weten wat een wijkteam is en wat een wijk-
team kan doen en dat mensen de gezichten 
kennen die bij het wijkteam horen. Het 
wijkteam adviseert over de verdeling van 
het wijkbudget, ondersteunt taakgroepen en 
geeft signalen uit de buurt door. 
Kortgezegd: “proberen de burger te be-
trekken bij de dingen die ze graag willen.” 
“Het wijkteam is betrokken geweest bij de 
verbouwing van het Hovenhuus en er zijn 
gelden beschikbaar gesteld voor de realisa-
tie van de fietsparkeerplaatsen”. 

Als mensen een initiatief willen ontplooi-
en, wat moeten ze dan doen?

“Mensen moeten een voorstel indienen bij 
het wijkteam en dan kijken wij of dat haal-
baar is en of het een voorstel is waar de hele 
wijk van kan profiteren. Je moet als bewoner 
wel een plan hebben waarin staat hoe je het 
wilt hebben en hoe je het wilt aanpakken. 
Het is niet zo dat het wijkteam alles voor 

je doet. Het is de bedoeling dat je zelf je 
handen uit de mouwen steekt en is het een 
goed plan, dan kan het wijkteam bijvoor-
beeld financieel bijspringen of helpen met 
een technisch probleem door je in contact te 
brengen met de wijkambtenaar.” 

Je bent ook betrokken bij de taakgroep 
Worp Wegwerpvrij. Hoe is dit ontstaan?

“In 2009 was het een warme zomer en het 
was een zooitje aan deze kant en er waren 
een paar mensen die zich daaraan erger-
den. Bouwdewijn Betzema schreef in de 
krant dat we op zaterdagmorgen om half 10 
alle rotzooi in de IJssel zouden harken. Dat 
was even paniek. De gemeente stuurde er 
de politie en de schoonmaakdienst er heen 
want dat mocht natuurlijk niet gebeuren. 
Dat is een prachtige actie geweest om het 
onderwerp onder aandacht te brengen. 
We zijn toen met wat mensen aan de praat 
geraakt en daar is een groep van 5 organisa-
toren van overgebleven. Worp Wegwerpvrij 
heeft structuur gekregen met behulp van 
Cambio. Daar hebben we behoorlijk wat 
steun gehad bij het opzetten. De eerste za-
terdag van april 2010 was onze eerste actie. 
Volgend jaar bestaan we 5 jaar en dat gaan 
we vieren!” 

Zijn er voldoende vrijwilligers?

“Er wonen hier best veel mensen die lid zijn 
van de Deventer Schoonfamilie (een initia-
tief van Cambio Buurtbeheer), maar wij zien 
ze niet. Dat is jammer, ik verwacht er meer 
van maar het valt tegen. Er zijn op dit mo-
ment 30 vrijwilligers ingeschreven. Meestal 
gaan we met een man of 12 op pad omdat 
niet iedereen altijd kan. We proberen wel al-
tijd nieuwe mensen te werven, bijvoorbeeld 
tijdens het Steenworp Festival.”

Steeds meer troep en te weinig mileuver-
antwoordelijkheid.

“Er zijn 4x zoveel strandjes nu, we hebben 
nogal wat puinhoop gezien. Soms kunnen 
we het niet eens meenemen. Alles wat je 
maar kunt bedenken aan rotzooi kom je 
tegen. 

De politie houdt geen toezicht, het is geen 
prioriteit. Dat is jammer. Je kunt wel dingen 
organiseren en dingen opruimen maar zon-
der toezicht werkt het eigenlijk niet. Aan de 
andere kant kun je ook niet overal toezicht 
houden. Het is ook bijbrengen. Soms zie je 
dat mensen wel alles verzamelen in een 

 
plastic zak, maar ze staan er niet bij stil dat 
er bijvoorbeeld wilde katten rondlopen die 
alles uit elkaar trekken. Het is blijkbaar niet 
in om je troep op te ruimen. Ik vergelijk het 
maar met een varkenshouderij: Je maakt 
de stal schoon en ze schijten achter je weer 
neer, maar het is toch wel weer even netjes. 
Mensen realiseren zich niet wat er gebeurt 
met die troep. Dat plastic wat allemaal 
verdwijnt, hoe gevaarlijk dat is, daar staan 
ze helemaal niet bij stil. Er is te weinig 
mileuverantwoordelijkheid en dat is zeker 
leeftijdsafhankelijk. Als puber hoor je niet op 
te ruimen, dan ben je een nerd.”

Oproep.

“Als een leuk idee hebt, maak er werk van 
en klop aan bij het Wijkteam. En als je trots 
bent op je wijk pak je de rotzooi mee die je 
tegenkomt. Dat hoeft niet 1x per maand, 
dat is een doorgaand iets, je moet niet te 
beroerd zijn om de troep van een ander 
mee te nemen.” 

Worp Wegwerpvrij komt iedere eerste 
zaterdag van de maand bij elkaar, in  
oktober is de laatste actie van dit jaar. 
Meer informatie vindt u op de activitei-
tenkalender of www.worpwegwerpvrij.nl.

Marc Harmsen, Master of Architecture
Hovenierstraat 36A
7419 CE Deventer
06 50 23 70 04
marc@PUURarchitectuur.com
www.PUURarchitectuur.com

Een eigentijds architectenbureau met focus
op milieubewust, natuurlijk en gezond bouwen.
In te huren als ervaren BIM - Revit specialist.

COLUMN
Nieuw huis!
Door Joachime Hutten
Ten Kate flowers & decorations
Het is tijd om ons op te maken voor de 
dagen die korter worden, de herfst en 
winter die in aantocht zijn en de gezellige 
maand december. Deze periode leent zich 
er goed voor om het gezellig en sfeervol 
te maken in huis en om samen te genie-
ten in een ontspannen sfeer. Omdat alle 
redenen goed zijn om te feesten, wordt 
het huis een plek waar pret wordt gemaakt 
en waar mensen onbekommerd bij elkaar 
kunnen zijn. Die nieuwe gezelligheid gaat 
niet gebukt onder een hoop regels. Het gaat 
vooral om ontspannen en jezelf kunnen zijn 
in je eigen omgeving die je zelf inricht. Voor 
net dat beetje behaaglijkheid, intimiteit en 
dus dat hele kleine beetje geluk dat zit in de 
kleine dingen. Met beperkte middelen kunt 
u het in uw huis al sfeervol maken. Denk 
daarbij aan het verwisselen van elementen 
in uw interieur. Andere kussens in de bank, 
kaarsen in voorjaarkleuren vervangen door 
warme najaarskleuren. Of wat dacht u van 
de aankoop van die mooie vaas die u al heel 
lang zo graag wilt hebben. En misschien 
kan onze nieuwe najaarscollectie wel juist 
die finishing touch geven die uw leefom-
geving nodig heeft. In het vroege najaar 
spelen poederroze en oranje aangevuld met 
natuurlijke bruintinten de hoofdrol, terwijl 
in de winter glinsterend wit juist de boven-
toon voert. Kerstmis heef u daar al over 
nagedacht? Traditioneel rood? Of tovert u 
uw huis dit jaar om in uw eigen droomhuis 
met unieke kerstballen in verschillende 
vormen en weer eens een heuse piek op de 
kerstboom? Kom inspiratie opdoen en sfeer 
proeven en ervaar zelf wat onze najaarscol-
lectie voor u te bieden heeft. 



Praktijk voor 
Fysiotherapie 

Wieffer en Koekoek

Leliestraat 29/31
0570 - 61 98 80

Brinkgreverweg 89
0570 - 63 23 87

Colofon

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG
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Uitgave 2x per jaar
WSV De Hoven
Leliestraat 27, Deventer
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Kopij, leuke foto’s, advertenties 
kun je sturen naar:
hovenhier@gmail.com 

Kijk op onze website!
www.wsvdehoven.nl
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KORT NIEUWS
Colorgate
De colorgate (ontmoetingsruimte van jon-
geren achterin het Hovenhuus) is afgelo-
pen voorjaar door de jongeren gerestyled. 
Muren geverfd, graffiti gespoten en voor 
nieuwe meubels ging Wim, de jongerenwer-
ker van Raster met een auto vol dames naar 
een bekend Zweeds woonwarenhuis. Het re-
sultaat mag er zijn! Wilt u de nieuwe ruimte 
bekijken dat kan. Op vrijdag 10 oktober (van 
19.00-21.00 uur) wordt deze feestelijk ge-
opend voor jongeren, hun ouders, buurtbe-
woners en andere belangstellenden.

Seizoensfoto
Helaas zijn er geen (zomer)foto’s binnen-
gekomen voor plaatsing in de Hovenhier. 
Graag ontvangt de redactie winterfoto’s. De 
leukste foto wordt geplaatst en de gelukkige 
fotograaf ontvangt een aardigheidje.

Muziekkoepel
Gedurende de zomermaanden is er weke-
lijks muziek in de muziekkoepel. Echter kunt 
u de muziekkoepel ook reserveren voor 
bijzondere gelegenheden. Kijk hiervoor op 
de site: www.muziekkoepelneringbogel.nl
De vraag aan u is geen afval te laten slinge-
ren of (uw kinderen te laten) stoepkrijten, 
omdat hij voor gebruik altijd schoongemaakt 
moet worden door vrijwilligers.
Bent u geinteresseerd in de geschiedenis 
van de koepel? Kijk op de site: www.muziek-
koepelworp.nl 

Plaatjes avond
Op 21 november is het weer tijd voor de 
jaarlijkse plaatjesavond. Er staan twee  pla-
tenspelers klaar in het Hovenhuus zodat een 
ieder om beurten zelf z’n favoriete plaat kan 
draaien. Neem ook je eigen platen mee en….
doe je dansschoenen aan!
Er mag weer GEDANST worden !
 Tot dan…… uw gastheren…….
Erik en Mark

Zoekt u: 

 een goede huisarts in de binnenstad? 
 in een modern medisch centrum? 
 betrokken? 

Huisartspraktijk Sluimer 
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten 

Kijkt u op de site: 

www.huisartssluimer.nl 

 
Medisch Centrum Singel 

Zoekt u: 

 een goede huisarts in de binnenstad? 
 in een modern medisch centrum? 
 betrokken? 

Huisartspraktijk Sluimer 
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten 

Kijkt u op de site: 

www.huisartssluimer.nl 

 
Medisch Centrum Singel 

Wat bijna twee jaar geleden begon met 
brainstormen en grootse plannen is een feit 
geworden.
Het Hovenhuus is grondig verbouwd. De 
doelstellingen meer licht, lucht én ruimte 
zijn ruimschoots behaald. Vol trots konden 
op 1 september de deuren weer open voor 
alle activiteiten zodat iedereen kon gaan 
genieten van een prachtige multifunctionele 
ruimte!

In het voorjaar 2014 is gestart met een 
bouwcommissie onder leiding van Gustav 
Egbring, hoofd facilitair vanuit het bestuur. 
Tegelijkertijd startte ook een inrichtingscom-
missie, die Carolien van Traa (voorzitter) 
aanstuurde. Vanuit het bestuur hadden we 
de wens uitgesproken zoveel mogelijk met 
bedrijven vanuit de wijk te werken. Zo stimu-
leren we de lokale economie en vergroten 
we de betrokkenheid van de wijk bij de Wijk- 
en speeltuinvereniging. 

Hovenhuus 2020 gerealiseerd
Een ingrijpend onderdeel van de verbou-
wing is de aanpak van de multifunctionele 
ruimte geweest. Alle tussenmuren zijn weg 
waardoor er één groot geheel is ontstaan. 
Ook verbinden we op deze manier bedrijven 
en zzp-ers met elkaar wat weer aan andere 
projecten ten goede kan komen. Daarnaast 
sloot een aantal vrijwilligers zich aan bij een 
van de commissies. Want zonder vrijwil-
ligers is zo’n groot project niet uit te voeren. 
Daadkrachtig en met korte lijnen zijn we aan 
de slag gegaan zodat er twee weken voor 
de zomervakantie al met de bouw gestart 
kon worden. Achter de schermen werden 
vergunningen en subsidies aangevraagd, 
vloeren en kleuren uitgezocht en de keuken-
apparatuur besteld. Zichtbaar voor alle wijk-

bewoners waren de bouwhekken om het 
oude, vertrouwde Hovenhuus. Nieuwsgierig 
probeerden velen een blik te werpen door 
de hekken. Er was weinig te zien, totdat de 
grote ramen aan de voorkant verschenen. 
Op de website werden steeds actuele foto’s 
van de verbouwing geplaatst, waardoor we 
allemaal een beetje mee konden kijken.

Hierdoor is deze plek voor meerdere doel-
einden geschikt gemaakt. Krantje lezen of 
werken aan de leestafel, biljarten, onder het 
genot van een kop koffie bijpraten met  
buurtbewoners, of gewoon lekker aan de 
bar zitten. 

Ook de keuken is onherkenbaar geworden. 

De ruimte is vergroot en volledig vernieuwd. 
Er is professionele keukenapparatuur ge-
plaatst zodat er volop gekookt kan worden 
door en voor wijkbewoners. De werkgroep 
die ervoor zorgt dat WSV-leden met regel-
maat gezamenlijk kunnen eten in ’t Hoven-
huus en de koks van de Kleine Sjef kunnen 
zich gaan uitleven met potten en pannen. 

Tot slot zal de voormalige ‘speel-o-theek’ 
nog aangepakt worden zodat dit een breed 
inzetbare workshopruimte wordt. Hiervoor 
zal een nieuw aanbod opgezet worden wat 
aansluit bij de vraag van wijkbewoners. 
In de enquêtes (2013) zijn veel suggesties 
gegeven door de wijkbewoners. Tijdens de 
feestelijke opening op 1 november kunt u 
zien met welk aanbod voor jong en oud we 
gaan starten.  Dit alles zou niet mogelijk 
zijn geweest als er geen extra financiering 
was binnengekomen. Wij  danken dan ook 
hartelijk de gemeente Deventer, Provincie 
Overijssel, ING-bank, het Oranjefonds,  de 
Stichting Zonnige Jeugd, Coöperatiefonds 
Rabobank Salland, Stichting Boschuysen, 
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, 
Stichting Welzijn Seniore en het VSB-fonds 
voor hun bijdrage! 

Wij hopen u allemaal te zien bij de feestelij-
ke opening op 1 november. Het programma 
zal te zijner tijd te vinden zijn op de website, 
Twitter en flyers bij de Spar en ’t Hovenhuus.


