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Je mondhygiënist 
kies je toch zelf!

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

www.mpdeventer.nl

Mondhygiëne Praktijk Deventer

 
 
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….. 

U heeft het vast gemerkt. er is een boel gaande 
bij de ijssel. in het kader van het project ruimte 
voor de rivier deventer krijgt de rivier bij de-
venter meer ruimte en wordt het gebied rond 
de rivier opnieuw ingericht. wat betekent dit 
nu voor de worp?

In Nederland moeten rivieren, waaronder de IJs-
sel, steeds meer water afvoeren. Om het gebied 
rond de IJssel ook in de toekomst te beschermen 
tegen steeds hoger wordende waterstanden, 
wordt het gebied nu grootschalig heringericht. 
Nabij de Worp worden nevengeulen gegraven. 
De ene geul loopt van de Bolwerksplas richting 
het IJsselhotel, waar de geul aansluit op de 
IJssel. De andere geul stroomt door de Ossen-
waard ten noorden van het IJsselhotel.

realisatie
Om de nevengeulen te realiseren zullen in 
het gebied werkzaamheden uitgevoerd gaan 
worden. In de Ossenwaard wordt de huidige 
geul vergroot. In het westelijk deel zullen paden 
worden gerealiseerd, zodat hier een wandeling 
kan worden gemaakt. De geul kan met een trek-
veer worden overgestoken. Het Worpplantsoen 
blijft intact. Het Worpfront, nabij het IJsselhotel, 
wordt voorzien van een natuurstenen trap met 
een pad richting de Ossenwaard. Ook komt er 
een nieuwe aanlegsteiger voor het veerpontje. 
Deze steiger is geïnspireerd op de voormalige 
Schipbrug die op deze plek heeft gestaan. Tot 
slot wordt de Bolwerksplas sterk vergroot en 
toegankelijker gemaakt voor vissers. In het voor-
jaar start ook ProRail met werkzaamheden voor 

het verstevigen van de pijlers. Deze zijn uiterlijk 
in december 2013 verstevigd.

Bommen
In de uiterwaarden bij de Worp zijn veertien 
bommen gevonden. Dit zijn bommen uit de 
Tweede Wereldoorlog die nog niet zijn afge-
gaan. Zolang er niets met de grond gebeurt, 
kan dit geen kwaad, maar voordat de geulen 
kunnen worden gegraven, dienen de bommen 
te worden verwijderd. Dit wordt gedaan door 
de landelijke Explosieven Opruimingsdienst. Zij 
kunnen de klus klaren in drie dagen, maar voor 
de zekerheid zijn er zes gereserveerd. Dit zijn de 
zondagen 10, 17 en 24 maart, zaterdag 13 april 
en de zondagen 21 en 28 april.

opruimen bommen
Tijdens het ruimen van de bommen gelden 
strikte veiligheidseisen. Dat betekent dat een 
deel van de uiterwaarden, het Worpplantsoen 
en een aantal straten in de Worp niet bereik-
baar zijn. Daarnaast wordt het doorgaand ver-
keer richting de Worp deels omgeleid. Mensen 
die binnen een straal van 250 meter van de 
bommen wonen, mogen tijdens het ruimen 
niet van en naar hun huis. Na het verwijderen 
van de bommen gaat het waterschap beginnen 
met het graven van de geulen. April 2014 zijn de 
werkzaamheden in het gebied rond de Worp 
voltooid. Meer informatie en de planning van 
de werkzaamheden is te vinden op www.wgs.
nl/ruimtevoorderivier en www.ijsselfront.net.

rivier krijgt meer ruimte bij de worp

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



68 jaar na de tweede wereldoorlog zullen de 
bommen in de uiterwaarden geruimd worden 
voor ruimte voor de rivier. Zoals in neven-
staand artikel uit het deventer dagblad van  17-
11-1990 staat, is het ruimen van bommen eerder 
ter sprake geweest. de gemeente deventer had 
toentertijd niet het geld voor de ruiming (over). 

waarom liggen er juist in de uiterwaarden en 
op de worp zoveel bomresten?
De spoorbrug heeft tijdens de Tweede Wereld-
oorlog erg onder vuur gelegen. In mei 1940 is de 
spoorbrug door middel van springstof opgebla-
zen door de Nederlanders. De Duiters hebben 
de brug herbouwd. 
In 1944-1945 heeft de brug herhaaldelijk onder 
vuur gelegen om het de Duiters te beletten 
oorlogsmaterieel te verplaatsen. Er zijn 7 grote 
bomaanvallen geweest. Gekscherend werd door 
de Deventernaren gezegd dat de veiligste plek 
tijdens een bombardement de spoorbrug was.

duitsers en canadezen
In april 1945 is de brug opgeblazen door de 
Duiters om te voorkomen dat de Canadezen de 
brug konden gebruiken. Op de overeind geble-
ven pijlers is na de oorlog door genietroepen 
van het Engelse leger een provisorisch bedoelde 
enkelsporige Baileyspoorbrug gebouwd. Deze 
heeft bijna 37 jaar dienst gedaan. In de winter 
van 1982 is de huidige dubbelsporige spoorbrug 
in gebruik genomen. In de uiterwaarden bij de 
Worp heeft men ter herinnering aan de oude 
brug één pijler laten staan met een Engelse 
Baileyschoring er bovenop.

geschiedenis van de worp

Voor meer informatie

www.wijkaanpak.deventer.nl/wijk-1

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





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.
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ten kate
flowers &
decorations

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

vrijdagavond 8 februari was het, zoals ge-
woonlijk, een gezellige boel bij de jilliebar. 

De meeste meiden die er waren hadden hun 
moeders meegenomen. Er stond die avond 
een echte fotoshoot op het programma en om 
deze fotoshoot helemaal af te maken hebben 
wij met z’n allen een achtergrond geschilderd. 
Onder het schilderen konden wij genieten van 

een kopje thee met iets lekkers en uiteraard was 
er ook tijd voor gezellig kletsen met moeders 
en dochters. Uiteindelijk was het dan toch echt 
tijd voor de fotoshoot. Groepsfoto’s, moeder-
dochterfoto’s en foto’s van de meiden samen 
kwamen allemaal aan bod. De fotograaf schoot 
het ene plaatje na het andere. Dit is zeker een 
avond om nog eens een vervolg te geven.

nieuwe jongerenwerker
mijn naam is wim sneller. ik ben jongerenwer-
ker bij raster in de wijken 1 & 2.

Naast mijn werk ben ik man van Anne en vader 
van Eva en Noah en in mei hopen we ons derde 
kindje te verwelkomen.
Mijn werk vindt vooral plaats op straat. Daar 
ontmoet ik jongeren en heb ik contact. En kijk 
ik wat jongeren willen, soms moeten en wat ik 
daarin kan betekenen.

In het Hovenhuus kun je mij ook regelmatig 
tegenkomen bij Talenthouse Jilliebar en andere 
activiteiten voor en door jongeren.

Wim Sneller | 06 48793359
w.sneller@rastergroep.nl

talenthouse jilliebar

girls only

Iedere vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur 
staan de deuren van de Jilliebar open voor jon-
geren van 11-14 jaar. Samen met deze jongeren 
worden de activiteiten bedacht en uitgevoerd. 
Met deze activiteiten kunnen talenten wor-
den ontdekt en ontwikkeld. Ook is er tijd voor 

gezellig kletsen of voor een potje tafelvoetbal. 
Dit alles gebeurt onder leiding van een jonge-
renwerker van Raster, Wim Sneller en van een 
aantal stagiaires van Raster. 
 
Kom gerust een keer langs op de vrijdagavond!

8 juli 1923 -   28 november 2012
Samen met andere mensen heeft Douwe destijds 
Judoclub 58 opgericht. Na verloop van tijd sloot de 
club zich aan bij judokwai Nederland en werd de 
naam verandert in “judokwai Deventer”.

De judomat bestond uit een laag zaagsel van onge-
veer vijf centimeter dik met daarop een groot zeil. 
Toch werden er goede resultaten bereikt. Bij de jeugd 
waren meerdere Nederlandse kampioenen, ook het 
jeugdteam is meerdere malen Nederlands kampioen 
geweest.

Ook internationaal was hij behoorlijk actief, mini-
maal één keer per jaar was er een uitwisseling met 
Ansberg in Duitsland, ook met de Canadezen en 
Engelsen die daar in de buurt gelegerd waren. 

Wanneer er een tournooi was in Deventer, of in de 
buurt, dan was het huis van familie Tuinstra vol met 
logees. Zelfs in de woonkamer stonden stretchers 
waarop judoka’s sliepen. Zijn vrouw Dini maakte 
erwtensoep en smeerde broodjes. 

In mei 1976 is Douwe gestopt met geven van judoles. 

Een paar maanden later kwam Dik Kolkman, de voor-
malige voorzitter van de Wijk en Speeltuinvereniging 
op de Hoven, vragen of Douwe daar Judoles wilde 
geven. Douwe is toen gestart met lesgeven in het 
voormalige wijkgebouw De Smurf. Daar werd voor 
het eerst getraind op echte judomatten.

Douwe heeft dat met veel plezier 13 jaar lang gedaan 
als vrijwilliger. Toen Bertus Ham en Peter Tuinstra 

het overnamen waren er meer dan 100 judoka’s lid. 

Dini: “Mijn man bleef in zijn hart tot het laatst nog 
betrokken met de judo. Alle judoka’s die hij tegen 
kwam groeten hem met veel respect. Dat hebben we 
ondervonden tijdens zijn ziekte en met de crematie. 
Wij als nabestaanden hebben dat zeer gewaar-
deerd”.

douwe tuinstra

de kleine sjef
Twee enthousiaste hobbykoks, Antonio Addis en Annelie Westerveld, met een voorkeur voor ge-
zond en lekker eten hebben het plan opgevat om te gaan koken met kinderen op de Worp.

De bedoeling is om met de kinderen gezonde maar vooral ook lekkere maaltijden samen te stel-
len. Hierbij proberen we voornamelijk verse biologische producten te gebruiken.
Na een succesvolle proefsessie in de Kerstvakantie, hebben we inmiddels al twee lessen achter de 
rug. We zijn begonnen met het maken van Gekke Stamppotjes, net even anders dan gebruikelijk 
maar wel bijzonder smaakvol. De tweede les was het maken van overheerlijke Zoeshi (Sushi), en 
de kinderen en de ouders lieten het zich goed smaken.
 
Voor 3 en 24 Maart staat een gevaarlijk Maffiadineetje op het programma. Deze zijn inmiddels 
volgeboekt. Per kookles kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen. Kijk goed op de website van 
WSV De Hoven wanneer er weer een kookles plaatsvindt. Hierop staan de data van kooklessen in 
Het Hovenhuus aangegeven.
 
Inmiddels zijn we ook gestart met het lesgeven op het Vogeleiland. We zullen op  onze Facebook 
pagina de agenda van de kooklessen van zowel het Hovenhuus als op het Vogeleiland weergeven. 
Hier plaatsen we ook de foto`s van de kooklessen.

Praktijk 
Handreiking

    Het Talentenspel:   Ontdek op een speelse 
manier je talententen 
en je levensmissie

    Handlezen:  Consulten

Helena van den Hogen, Bloemstraat 76
e-mail: helenavandenhogen@planet.nl

www.handreiking.nl



activiteitenkalender april 2013 - september 2013 van wsv de hoven 
jeUgdactiviteiten

noppieclub
kinderen van groep 1 t/m 4. kinderen van 
groep 5 zijn welkom als hulpje maar ook om 
nog gewoon mee te doen.
Woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur
data:
13 maart Spelletjesmiddag
27 maart Paasactiviteit
10 april Vossenjacht 
24 april  Cake versieren en een kunstwerk 

verven
15 mei  Afsluiting seizoen met o.a een 

springkussen en nog veel meer
Kosten: leden WSV de Hoven gratis, 
anders 1 euro.
contactpersoon:  ada de Beer, tel. 614543  

e-mail: aadjebas@home.nl 

jeugdactiviteit
iedere 3e vrijdagavond van de maand.
Groep 5, 6 en 7: 18.30 - 20.00 uur
Groep 8, 1e en 2e jaars voortgezet onderwijs: 
20.30 - 22.00 uur
Kosten: 1 euro, Inclusief drinken en iets lekkers.
Aankondigingen via posters op het mededelin-
genbord bij de Spar en in het Hovenhuus en via 
de hyves-pagina en facebook van de werkgroep 
Jeugd.
data: 
22 maart Mistery Trip
19 april Outdoor
17 mei Dutch Game Night
21 juni   WOW! spectaculaire afsluitende 

activiteit

huttenkamp
van 14 -17 augustus.
Het Huttenkamp is volgeboekt (120 kinderen) 

Fun4all
activiteiten voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.
donderdagmiddag van 15.30-17.00 uur.
Kosten, geen.
data
Drama 14 maart en 21 maart
Sport en spel 28 maart, 4, 11 en 18 april
Koken 25 april, 16, 23 en 30 mei
Knutselen 6, 13 20 en 27 juni
Voor vragen: Jaidi Muskee, 06-53584978
j.muskee@rastergroep.nl
Je hoeft je niet op te geven.

jilliebar
11 jaar en ouder, iedere vrijdagavond tussen 
19.00 en 21.00 uur.
Ontmoetingsplek in het Hovenhuus voor jon-
geren van de Hoven onder begeleiding van een 
jongerenwerker van Raster.

dansgroep “de eskape” 
jazz-, street- en Breakdance in het hovenhuus.
Alle leeftijden; kinderen, jongeren en volwas-
senen.
Maandag en dinsdag Jazzdance.
Donderdag Streetdance.
Vrijdag Breakdance.

judo
judo voor meisjes en jongens
Elke donderdag (m.u.v. de schoolvakanties)
- 16.15 tot 17.00 uur eerste groep (vanaf 4 jaar)
-  17.00 tot 18.00 uur tweede groep  

(vanaf 6 à 7 jaar)
-  18.00 tot 19.00 uur derde groep  

(vanaf 10 jaar en ouder)

kinder- en tieneryoga
Maandag in de Bloemstraat
voor lestijden en kosten: www.zonzijn.nl

muziektheater 
Zingen, dansen en acteren.
Voor kinderen uit groep 4,5 en 6.
Dinsdag 16.30 - 17.20 uur. Periode: 22 januari- 9 
april (10 lessen met eindpresentatie laatste les)
Locatie: Speel-o-theek in het Hovenhuus. 
Muziekdocent: Maite Roest (LIMAI)
opgeven via gustav.marielle@tele2.nl

Zingen!
voor kinderen uit groep 5, 6 en 7.
Dinsdag 15.40-16.30 uur. Periode: 22 januari – 9 
april (10 lessen met eindpresentatie laatste les)
Locatie: Speel-o-theek in het Hovenhuus. 
Muziekdocent: Maite Roest (LIMAI).
opgeven via gustav.marielle@tele2.nl

kookles “de kleine sjef”
twee enthousiaste hobbykoks koken met 
kinderen op de worp.
Voor 24 maart staat een gevaarlijk Maffiadi-
neetje op het programma. Dit is inmiddels 
volgeboekt. Per kookles kunnen maximaal 12 
kinderen deelnemen.

volwassenen

klaverjassen
volwassenen - iedere 2e en 4e maandag van de 
maand - 20.00 - 22.30 in het hovenhuus
25 februari
11 en 25 maart, 8 en 22 april.

Biljart
dinsdag- en woensdagavond vanaf 19.30 in het 
hovenhuus.
Wedstrijdprogramma: 13 en 27 maart, 10 april
Speelt mee in de biljartbond (KNBB)
voor info: Bertus de Brouwer - 619030

koersbal
iedere dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 rol-
len de koersballen over de groene mat in het 
hovenhuus. 
Kosten euro 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+
Daarnaast gymnastiek voor dames in de sport-
zaal van de Hovenschool,
Maandag 19.00 tot 20.00 uur.
voor informatie sod, 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
Iedere woensdag om 19.00 en om 20.15 uur in 
het Hovenhuus, de lessen duren 60 minuten.
voor meer informatie: Berry steenbruggen tel. 
644770, 06-18735591 of www.yogaberry.nl

seniorenmiddag
55+
Senioren krijgen een persoonlijke uitnodiging in 
de bus.
contactpersoon: annie renssen - 613064

Zie voor meer informatie de website van wsv de hoven

 

12 APRIL  

ZWARTE VRIJDAG  
DANSEN in het Hovenhuus 

SOUL DISCO ROCK 

    



activiteitenkalender april 2013 - september 2013 van wsv de hoven 
sporten in de sportzaal 
van de hovenschool

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

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

Zaalvoetbal / volwassenen
Vrijdag 18.30 - 19.30 uur en 20.00 - 21.00 uur
Leden WSV de Hoven: 52,50 per seizoen, niet 
leden betalen 10,00 extra.
Vanaf mei wordt er door de groep van 20.00 uur 
buiten gevoetbald. Dit vindt plaats in het park 
of in de speeltuin.

algemeen

werkgroep speeltuin
De Werkgroep Speeltuin van WSV de Hoven 
werkt aan het onderhoud en de vernieuwing 
van de speeltuin bij het Hovenhuus. Door prak-
tisch werk maar ook door nadenken over de toe-
komst willen we kinderen een leuke, uitdagende 
en veelzijdige speelgelegenheid bieden.
contactpersoon: jaap de groot, tel. 
0622932062; e-mail: jaapwg@gmail.com 

oud papier
Data waarop het oud papier wordt opgehaald 
zijn: 
09 maart, 20 april, 01 juni, 29 juni, 24 augustus, 
05 oktober, 16 november en 14 december 2013
 
algemene ledenvergadering
Woensdag 23 april 2013, vanaf 20.30 uur.

vrijwilligersavond 
Vrijdagavond 28 juni 2013. Alle vrijwilligers 
krijgen persoonlijk een uitnodiging. 

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

worp weg werp vrij
De maandelijkse opruimacties van Worp Weg 
Werp Vrij vinden plaats op de eerste zaterdag
van de maanden april tot en met oktober. 
data:
6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 septem-
ber, 5 oktober.
Verzamelen vanaf 09:45 bij ‘t Hovenhuus, start 
om 10:00, afsluiting rond 12:00.
data zijn onder voorbehoud. kijk voor de de 
definitieve data op http://www.worpweg-
werpvrij.nl

stratenvolleybal
Datum wordt nader bekend gemaakt.

steenworp contact
Het wijkfestival is dit jaar op zaterdag 14 sep-
tember. Het thema is “van Toen naar iTune”.
Nadere informatie zal volgen.

muziekkoepel worpplantsoen
Vanaf 30 april begint het tweede seizoen van de 
muzziekkoepel. Op de zondagen: (tot en met 29 
september) live muziek, dans, toneel, beeldende 
kunst. Kijk voor het programma op: 
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl/ 

jazz voorstelling
Zaterdag 1 juni om 19.30 uur in de schouwburg. 
De kaartverkoop gaat via de schouwburg. 
Zie poster voor meer informatie.



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

een winkel waar mensen hun dagelijkse bood-
schappen kunnen doen is belangrijk voor een 
wijk. de buurtsuper is een ontmoetingsplek 
waar je elkaar ‘toevallig’ kunt tegenkomen. in 
nederland zijn nog zo’n 1.450 kleine supers en 
de spar van willem en cecilia is daar één van.

In 2007 namen zij de supermarkt (destijds nog 
de Meermarkt) over. Op 29 mei 2013 bestaat de 
winkel 5 jaar als Spar. Dit lustrum willen zij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 

Willem en Cecilia hebben bewust gekozen voor 

een kleine supermarkt omdat ze  betrokken wil-
len zijn bij alles wat er in de winkel gebeurt; het  
buurtgevoel is belangrijk voor hen. Tijdens de 
opening van de huidige Spar vielen alle kassa’s 
uit en hebben de klanten wel 45 minuten moe-
ten wachten voor ze konden afrekenen. Het feit 
dat geen enkele klant is weggelopen is volgens 
Willem tekenend voor de sfeer in onze wijk.
De Spar draagt hieraan zijn steentje bij door het 
sponsoren van veel activiteiten, zoals het hut-
tenkamp, biljarten, klaverjassen en de Noppie-
klup. 
Het zijn moeilijke tijden voor buurtsupers, 

maar wanneer we net iets meer halen dan de 
vergeten boodschappen zal Spar deze tijd wel 
doorstaan en nog jaren als ontmoetingsplek 
kunnen bestaan. De Spar probeert het verschil 
te maken door extra service te bieden, zoals de 
gratis bezorgdienst in de wijk en gratis WIFI.
Spar is te volgen via twitter en facebook 
(@spardeventer). 

Cecilia en Willem hebben veel steun ondervon-
den uit de wijk na de overval. Hierdoor zijn ze 
gemotiveerd om door te gaan. Hiervoor willen 
ze iedereen hartelijk bedanken!

de Buurtsuper

geZondheids-
colUmn

Een hartelijke groet 
van een nieuwe 
inwoonster uit de 
Bloemstraat. Mijn 
naam is Helena 
van den Hogen en 
ik woon sinds eind 
mei vorig jaar met 
veel plezier op de 

Worp. Toen ik hier kwam kijken en uit de auto 
stapte vond ik de sfeer meteen al gemoedelijk. 
Mensen groeten je- er is hier een dorpse sfeer en 
als je aan iemand vertelt waar je naartoe bent 
verhuisd, dan is er meestal wel een reactie in de 
trant van: ‘Oh, daar heb ik zelf ook gewoond’ of 
‘Ik ken iemand die…’ En iedereen vindt de Worp 
LEUK!

Maar nu even over Gezondheid op de Worp: 
daar valt ook onder hoe iemand in zijn vel zit. 
Het kan zijn dat je met vragen zit met betrekking 
tot je werk zoals ‘Past dit werk nog wel bij me?’ 
of ‘Dit werk vervult me niet meer- maar wat dan 
wel?’ Je kunt in je leven ook op een kruispunt van 
wegen zitten en je afvragen welke beslissing je 
moet nemen en zo kan ik er nog wel een paar 
noemen. Het Talentenspel kan je helpen op deze 
vragen een antwoord te vinden. Het Spel werkt 
met 2 borden en 72 talentenkaartjes: dat zijn 
geen beroepen, maar archetypes- zo heb je de 
Nar, de Hovenier, de Spinster en de Vroedvrouw. 
Veel mensen zeggen dat ze geen talenten heb-
ben, maar als je met deze kaartjes bezig gaat 
dan is het nog moeilijk om je tot 12 te beperken! 
Tijdens het tweede bord formuleer je welke 
richting je uit wilt in je leven- je maakt die keuze 
vanuit je hart. 

Ik ben sinds 2007 met veel plezier coach van dit 
Spel en ik begeleid je hierbij. Als je je Levensmis-
sie weet kun je al je activiteiten daaraan ophan-
gen, ook je werk!
Als je je hand laat lezen kan ik kijken naar je ka-
rakter, problemen, mogelijkheden, gezondheid. 
Ik doe dit al 23 jaar en heb al veel handen, en dus 
ook levens, mogen bekijken.

Deze 2 onderdelen vormen mijn praktijk: 
Handreiking. Wil je meer informatie? 
Kijk dan op www.handreiking.nl. 
Email: helenavandenhogen@planet.nl.

Zand erover…
de plaatsing van het nieuwe klauterwoud, de 
vervanging van het aloude houten kasteel, was 
voor de werkgroep speeltuin een mooie afslui-
ting van het seizoen 2012. ook voor het nieuwe 
jaar staan er weer activiteiten op stapel. in 2013 
moeten er wat kleinere toestellen voor de aller-
jongsten worden geplaatst, en zal de zandbak 
worden vervangen.

Het allereerste karwei voor 2013 is het aan-
brengen van de definitieve zandlaag onder het 
nieuwe speeltoestel, en ook een nieuwe zand-
laag bij de waterspeelplaats en op andere plek-
ken. Als er dus binnenkort een grote berg zand 
in de speeltuin ligt, dan weet u dat die besteld is 
om onder de toestellen te worden aangebracht. 
En als u zich afvraagt waarom een speeltuin 
eruit moet zien als een woestijn: het zand dient 
als valondergrond en zou de veiligheid van de 
toestellen moeten bevorderen.

In de afgelopen maanden waren er wat vragen 
over het speelaanbod voor de allerkleinsten. 
Met de verdwijning van het oude kasteel zou 
een belangrijke speelgelegenheid voor de 

kleinere kinderen zijn verdwenen. Door het 
aanbrengen van een definitieve zandlaag onder 
het klauterwoud wordt dit beter toegankelijk. 
Daarnaast is de werkgroep bezig te bekijken 
of er voor deze doelgroep in de buurt van het 
Hovenhuus een apart speelobject kan worden 
geplaatst

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de 
vernieuwing van de speeltoestellen. De wa-
terspeelplaats in de hoek was een belangrijke 

mijlpaal, en natuurlijk de totstandkoming van 
het klauterwoud. Gemeentesubsidie, maar ook 
de inzet van vrijwilligers voor de afbraak, het 
graafwerk en de afvoer van afval was enorm 
belangrijk. Dankzij deze inzet hebben we 
één van de mooiste speeltuinen van de stad. 
Laten we dat zo houden! Doe ook eens mee en 
mail jaapwg@gmail.com of bel 0622932062. 
Dat geldt ook voor opmerkingen, klachten of 
gewoon goeie ideeën over de speeltuin van de 
WSV!

Op de Worp:

Hovenierstraat 91 • 0570-619085
www.tantekaatkinderopvang.nl



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

concerten, trouwlocatie en 
creatieve recreatie
muziekkoepel nering Bögel mooiste podium in natuurlijk decor deventer

de voorbereidingen van het tweede concertsei-
zoen van de muziekkoepel in het worpplant-
soen is in volle gang. er zijn al vele aanmeldin-
gen voor optredens en aanvragen voor andere 
activiteiten, zoals o.a. huwelijkssluitingen, pre-
sentaties en jubilea viering. het stichtingsbe-
stuur meldt dat de muziekkoepel vanaf de start  
van het concertseizoen (30 april) is voorzien 
van een elektriciteitsaansluiting. het podium 
en de kiosk kunnen hiervan gebruik maken. 

Zondagmiddag concerten+
Van mei tot eind september is er elke zondag-
middag een (gratis) matinee concert in het park 
te beleven. De diversiteit van deze optredens is 
veelzijdig, van klassiek tot pop en van jazz tot 
wereldmuziek en kleinkunst. De agenda heeft 
nog enkele open plekken en nog belangrijker, 
er is nog ruimte voor aanvullend entertain-
ment, demo’s of presentaties. Het bestuur wil 
namelijk de muziekoptredens koppelen met 
demonstraties (bijv. koken, sport en spel, dans, 
ontspanning), beeldende kunst exposities, 
toneel(flitsen), kleinkunst, stand up comedians, 
korte workshops, enz. Voor deze aanvullende 
activiteiten zoekt het bestuur de samenwerking 
met verenigingen, clubs, stichtingen en instel-
lingen die op creatieve wijze naar buiten willen 
treden.

muziekkoepel ook trouwlocatie
Vorig jaar beloofden de eerste bruidsparen 

elkaar eeuwige trouw. Het inspireerde ‘trouw-
ambtenaar’ Henk van Balen tot prachtige lyri-
sche uitspraken richting het bruidspaar. Ook dit 
jaar mag de muziekkoepel zich weer verheugen 
op de belangstelling van jong geliefden. Zeker 
nu het Landhuis en Stadhuis in een bouwplaats 
zijn veranderd is een huwelijksvoltrekking in 
het oudste stadspark van Nederland een zeer 
romantisch alternatief. Een aanvraagformulier 
is te vinden op de website.

vrijwilligersorganisatie in opbouw
De organisatie van de stichting wordt gedragen 
door gemotiveerde vrijwilligers met gevoel voor 
Theater en Gastvrijheid. Er zijn 3 teams; het Ki-
osk-team voor verkoop van lekkere drankjes en 
versnaperingen, het Transport-team dat kiosk 
en materiaalwagentje aan- en afvoert en zorgt 
voor de inrichting van ‘het theater’ en het on-
derhouds-team dat reparaties uitvoert en zorgt 
voor het onderhoud. De vrijwilliger komt terecht 
in een echt collegiaal team, allen liefhebbers 
van entertainment en creatieve activiteiten. Het 
team kan nog uitbreiding gebruiken!

nadere informatie over optredens, concer-
tagenda, trouwlocatie of het vrijwilligersteam 
vind je op de website die voorzien is van foto’s 
en verslagen van het vorig seizoen en contact-
personen. www.muziekkoepelneringbogel.nl .

Het groene bed
een goed bed in Deventers Groenestraatje

m

worpenees in het Zonnetje
Ab en Annie Renssen zijn zeer betrokken bij de 
buurt. Ab heeft de ontwikkeling van de speel-
tuinvereniging van dichtbij meegemaakt. 55 
jaar geleden is hij begonnen met het innen 
van de contributie van een dubbeltje per week, 
heeft in de wijkaanpak gezeten en op dit mo-
ment helpt hij nog mee met het ophalen van 
het oud papier. Annie heeft als één van de vier 
Annies de seniorensoos gedraaid. 

hoe lang wonen jullie al op de worp?
Ab: “Ik ben hier geboren. Ik ben één van de 
langswonenden op de Worp. Ik denk dat er nog 
twee zijn die hier langer wonen. Ik ben geboren 
in de Bloemstraat nummer 68, dat was toender-
tijd nummer 41”. 
Annie: “Na ons trouwen op 12 september 1961. 
Zijn we gaan gaan wonen in Ab’s ouderlijk huis 
en hebben daar bijna 30 jaar gewoond. In het 
begin wilde ik hier niet graag wonen omdat 
ik uit de grote stad kwam en Hooghaarlem-
merdijks praatte volgens de mensen. Ik kon er 
ook niets aan doen, je praat zoals je praat. Ik 
wou wel kruipend hier weg. Later kregen we 
onze dochters, toen kreeg ik meer contacten en 
kwam het goed.”

wat is het leukste van de worp?
Ab: “Gemoedelijk onder elkaar, je kent heel veel 
mensen. Er is nooit trammelant, jeugdcrimina-
liteit is er niet. Het is zo rustig hier in de Hoven, 
dat is heel prettig”.
Annie: “Onze beide meiden zijn hier geboren, 
die zijn hier niet gebleven, dat is jammer. Ik 
woon hier prima en ik wil niet meer weg. Ik 
hoor vaak dat mensen van buiten zeggen dat de 
mensen hier veel gastvrijer zijn.”

Zijn er ook minpunten?
Annie: “Er is geen huisarts in de wijk en je moet 
voor de meeste dingen naar de stad. Maar we 
gaan niet weg. Als we niet meer naar boven 
kunnen nemen we wel een traplift. Als de zorg 
aan huis blijft kun je net zo goed in je eigen huis 
blijven dan naar een bejaardenhuis gaan”.

Ondanks het feit dat de seniorensoos niet meer 
bestaat is er nog een wekelijks treffen in het 
Hovenhuus.

Ab: “Laat de mensen op donderdag in het 
Hovenhuus gezellig komen praten. We zitten 
nu met een man of 5 maar dat kan rustig wat 
meer worden. Dan zitten we gezellig te kletsen. 
Donderdagmiddag zijn we er altijd vanaf een 
uur of half twee”.

steun de strijd tegen kanker! ik doe 
mee met alpe d’huZes!
Op 6 juni ga ik, Ruud van Wee, voor KWF Kankerbestrijding de Alpe d’Huez beklimmen. Mijn doel is 
zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek: “Hoe kun je leven met kanker”. Kijk op de volgen-
de website naar mijn actiepagina: 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/ruudwee/ruud-van-wee/actie.aspx
 
Op 20 april organiseer ik in het Hovenhuus een feest waarbij de opbrengsten 100% naar Alpe 
D’HuZes gaan. Daar bent u van harte welkom (wel even opgeven van tevoren)! Daarnaast organi-
seer ik ook nog een aantal andere acties in de wijk en verkoop ik t-shirts en handdoeken.
normaenruud@kpnmail.nl  

Zoekt u een goede
autorijschool?

Autorijschool
van den Hoogen-Dekker

Tel: 0570-611860
Mob: 06-53834193

www.hoogendekker.nl

Zoekt u een goede 
autorijschool?

Voor 
aanbiedingen
zie onze 
website



kort nieUws

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

de hovenhier
Uitgave 2x per jaar
WSV De Hoven
Leliestraat 27, Deventer

redactie
Annie van Tricht, Ingeborg Paimans,
Anne Marike Halma, Carolien van Traa

Fotografie
Rob Wippert en van verschillende 
werkgroepleden

lay-out
Rob Wippert

drukwerk
Océ

kopij, leuke foto’s, advertenties kun je 
sturen naar:
hovenhier@gmail.com 
of inleveren in het Hovenhuus

kijk op onze website!
www.wsvdehoven.nl

wsvdehoven.nl

nieuws vanuit de bestuurskamer
na verschillende oproepen gedaan te hebben 
voor nieuwe bestuursleden is ons bestuur weer 
op sterkte. al hebben we na de zomervakantie 
wel weer nieuwe mensen nodig! kom gerust 
eens een vergadering bijwonen, de tweede 
dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
november is Robert Nijman afgetreden. Na 
jaren met hart en ziel het secretariaat gedaan 
te hebben heeft hij het stokje overgegeven aan 
Willem Janssen. Namens het bestuur heeft Rob-
bert een leuke attentie ontvangen waar hij met 
zijn gezin van kon genieten. Tijdens dezelfde 
ALV trad Agnes Huidink toe tot het bestuur als 
algemeen bestuurslid. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
april zal Saskia Klein Velderman aftreden. Zij is 
vooral bekend als het gezicht van de werkgroep 
Jeugd, maar is ook jaren duo-voorzitter geweest 
van het bestuur en daarna clusterhoofd Jeugd. 

Op deze pagina leest u een bericht van Saskia 
over haar jaren binnen de WSV.
Het bestuur zit niet stil. We hebben een mooi 
nieuw speeltoestel geplaatst, de werkgroepen 
draaien goed, de leden zijn tevreden. Tijd voor 
een vooruitblik… 

het hovenhuus in 2020
In november is er onder leiding van Gustav 
Egbring en Carolien van Traa een eerste 
brainstormsessie geweest met verschillende 
doelgroepen uit de wijk. Een blik vooruit in de 
toekomst. Wat willen de inwoners uit de wijk 
met het Hovenhuus? Welke inrichting spreekt 
aan? Wat willen we uitstralen aan de buiten-
kant? Welke activiteiten moeten er plaatsvin-
den in het Hovenhuus? Nieuwe tijden vragen 
om nieuwe mogelijkheden.
Een greep uit de ideeën voor het Hovenhuus 
van de toekomst: werkplekken voor ZZP-ers, 
meer openheid, glazen entree, grote leestafel 

met kranten en tijdschriften, creatieve work-
shops, muziek maken met elkaar, biljarten, 
meer eenheid met de speeltuin, een plek voor 
een hapje en een drankje, een ontmoetingsplek 
voor jong en oud, een wijkwinkel, gezamenlijk 
eten voor ouderen en nog veel meer. Leuk om 
de gedachtes de vrije loop te laten en te beden-
ken wat wij zouden willen met Hovenhuus in 
2020.

Er zijn twee deelnemers van de brainstorm-
avond op onderzoek uitgegaan naar andere 
wijkgebouwen om te zien hoe zij een en ander 
aanpakken. Ondertussen zijn ook contacten 
gelegd met Saxion. Na de zomervakantie zal 
er een aantal studenten Planologie aan de 
slag gaan met de opdracht te onderzoeken en 
uit te werken waar behoefte aan is en wat de 
mogelijkheden zijn. Wij houden u middels de 
Hovenhier en de website op de hoogte.

Het duurt nog even maar noteer vast in je agen-
da de afsluitende spetterende jeugdactiviteit 
op 21 juni!! Naast een supergave activiteit zal
er een 5 meter lange picknicktafel ‘onthuld’ 
worden.

Kunnen de kinderen voortaan met z’n allen aan 
de limonade of als zij lekker aan het spelen zijn 
de ouders bijkletsen onder het genot van een
kop koffie of een drankje.

Prijs voor obs wilpse dijk

De obs Wilpse Dijk heeft op de Nederlandse 
Onderwijstentoonstelling een prijs gekregen 
voor Wereldburgerschap vanwege een project 
in groep 1 / 2.  Het juryrapport met uitgebreide  
motivatie is te lezen op de website: www.
wilpsedijk.nl.

nieUw oP de worP!!!
Sinds december heeft Kapsalon Salonic haar 
deuren geopend aan de Bloemstraat 60B op de 
Worp in Deventer. Ze zijn geopend van woens-
dag tot en met zaterdag zowel met als zonder 
afspraak.

Dames, Heren en Kinderen zijn van harte 
welkom ! Voor prijzen en openingstijden kunt u 
kijken op de site: www.salon-salonic.nl

na het voorzitterschap en de functie van 
clusterhoofd jeugd/jongeren heb ik besloten 
na 10 jaar mijn functie binnen het bestuur van 
de wsv op te zeggen. als ik de balans op maak 
heeft het mij heel veel nieuwe vrienden, con-
tacten en ervaringen rijker gemaakt. 

Ik ben begonnen uit een soort van betrokken-
heid bij de buurt en alles wat zich daar afspeelt 
en een verantwoordingsgevoel van het in stand 
houden van een vereniging die zo’n belang-
rijke functie heeft hier binnen de wijk. Al snel 
veranderde dit in een gezellige groep mensen 
die veel al vanuit het zelfde idealisme zich in 
een nieuw avontuur hadden gestort. Samen aan 
iets bouwen en langzaam het bestuur weer zien 
uitgroeien tot een voltallig bestuur met frisse, 
nieuwe ideeën. Ik ben heel blij dat ik hier deel 
van heb mogen uitmaken. 

meerwaarde van een vereniging
We hebben veel leuke projecten samen gedaan 
en de WSV regelmatig positief in het nieuws 
gebracht. De meerwaarde van een vereniging 
als deze is het vertrouwelijke karakter, het ons-
kent-ons gevoel wat zeker met opgroeiende 
kinderen in een wijk als dit, in deze tijd, bijna 
onmisbaar is. Alle activiteiten die laagdrempe-
lig en toegankelijk zijn voor alle kinderen. Het 
maakt dan ook even niet uit van welke school 
je komt en of je wel of niet hier geboren bent. 

Wat de binding is, is dat we met z’n allen hier in 
deze wijk wonen en allemaal in dezelfde speel-
tuin spelen en elkaar in ’t Hovenhuus kunnen 
ontmoeten. 

een vereniging om trots op te zijn
De WSV wordt door meerdere instanties vaak 
als voorbeeld genoemd waar het gaat om 
organisatie en beleid. Alles bij elkaar is het 
een vereniging om trots op te zijn. Niet alleen 
om te kunnen zeggen dat is “onze”vereniging 
maar juist om te kunnen zeggen :   “ ik maak 
ook werkelijk deel uit van die vereniging”   Ik 
wil deel uitmaken van een werkgroep of van 
het algemeen bestuur om ook mijn steentje 
bij te dragen en te ervaren hoe het is om mee 
te maken wat er allemaal achter de schermen 
gebeurd. Ik hoop op een goede doorstroom van 
nieuwe vrijwilligers die enthousiast worden 
gemaakt door hun eigen kinderen. Kijk naar de 
dingen die er georganiseerd worden voor onze 
kinderen, kijk hoe enthousiast en blij ze thuis 
komen. Ben je bewust van het voorrecht dat zij 
op een paar meter lopen van huis een veilige 
speeltuin hebben waar ze met vriendjes en 
vriendinnetjes kunnen voetballen, tikkertje en 
verstoppertje kunnen spelen. 

leerproces in de sociale interactie
En natuurlijk gebeurt er wel eens iets, een 
blauwe plek, een grote bult of een schaaf wond. 

Ook pesterijtjes zijn van alle tijd, maar het is 
denk ik aan ons als ouders om onze kinderen 
daarin te begeleiden. Al deze dingen zijn ook 
een leerproces in de sociale interactie tussen 
kinderen onderling. Ik wil iedereen bedanken 
met wie ik de afgelopen jaren zo prettig heb 
mogen samenwerken en ik wens het huidige 
bestuur heel veel succes en plezier met alle 
nieuwe plannen die op stapel staan.

Saskia Klein Velderman

wat 10 jaar wsv mij heeft gebracht


