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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….. 

In 1948 was de Wilhelminabrug gereed en de 
Schipbrug werd hierdoor overbodig. Voor een 
snelle route naar de binnenstad kwam het 
pontje “De IJssel” in de vaart. Op een koude 
januari-middag vaart de redactie van de Ho-
venhier mee. In de stuurhut is het lekker warm 
en de schipper weet veel te vertellen over de 
geschiedenis, maar vertelt ook een aantal 
anekdotes.
Het eerste pontje, “De IJssel”, is gebouwd in 
1928 en heeft dienst gedaan tot 1998. Nu vaart 
hij nog af en toe wanneer “De Stokvis” weg is 
voor onderhoud of op drukke dagen.
De Stokvis vaart 361 dagen per jaar. De passa-
giers zijn voornamelijk vaste klanten die parke-
ren op de Worp, wijkbewoners en toeristen. ‘s 
Zomers komt het weleens voor dat een toerist 
het zo leuk vindt op het pontje dat hij 3 keer 
meevaart. Wijkbewoners zijn voornamelijk ou-
deren en moeders. De schippers zien hen veelal 
een periode meevaren. Dit begint bij de zwan-
gerschap, vervolgens met een kinderwagen en 
op het laatst lopen of fietsen de kinderen mee. 
Een rustige dag telt 100 klanten, tijdens Deven-
ter op stelten kan dit oplopen tot 30.000.
Afgelopen zomer zijn tijdens Deventer op 
Stelten 2 Duitse acteurs op het pontje ge-
trouwd. Voor hen zijn Deventer en het pontje 
heel speciaal, omdat hun eerste uitje samen in 
Deventer was. Het huwelijk had geen wettelijke 
status, maar was toch heel bijzonder voor alle 
betrokkenen.  Een aantal dagen later is het stel 
‘echt’ in Duitsland getrouwd, waarbij de foto’s 
van het huwelijk op het pontje een prominente 
plek hadden.

Door ruimte voor de rivier is de stroming minder 
geworden. De schipper vertelt dat het varen 
met stroming makkelijker is omdat de stroming 
als het ware ‘meehelpt’. Bij hoogwater is het 
varen anders doordat de stroming verandert. 
In 2011 stond het water extreem hoog en kon 
het IJsselhotel alleen met het pontje worden 
bereikt. De loopbrug is toen verhoogd en met 
steigers kon het IJsselhotel worden bereikt. 
Afgesproken is toen dat het pontje voor gasten 
in nood ook ‘s nachts zou varen. Gelukkig bleek 
dit niet nodig. 
Voor de komst van de fietsbrug in 1982 maakten 
veel fietsers gebruik van het pontje. De laatste 
jaren wordt het weer drukker door het gemak 

van parkeren op de Worp. Eén van de schip-
pers vaart al 26 jaar op het pontje en houdt 
al die tijd zijn vaarten en passagiers bij. Bij 
drukte vaart hij juist minder vaak per uur van-
wege de tijd dat het kost om mensen te laten 
op- en afstappen. Bij drukte vaart hij zo’n 6 
tot 7 maal per uur heen en weer. Dit getal 
loopt op een rustig uur op tot 10 tot 11 keer.

Tot slot: het is een derde-generatie-
familiebedrijf, dat overgaat van schoonvader 
op schoonzoon. Wat ons betreft blijft hij nog 
heel veel jaren een snelle, maar vooral sfeer-
volle overtocht naar het centrum verzorgen.

Op zoek naar woon- of werkruimte? 
Of juist naar een betrouwbare huurder 
voor bepaalde of onbepaalde tijd? 
Kom eens langs bij IJssel Wonen! 

www.ijsselwonen.nl

Fitness op de Worp

Fit en 5 kilo er af in 10 
weken? 

Onmogelijk?

Vraag het Frank Renssen. 
Leliestraat 29-31 Deventer. 

Tel.: 0570-636631 of 06-16066730

Betaalbare personal training.  
Leuke trainingen aangepast aan wensen en vermogen.

Geen opzegtermijn geen inschrijfgeld u zit nergens aan 
vast. Bel of kom langs op  
maandag-, dinsdag- of woensdagavond van  
19:00 tot 21:00 uur

Bouwbedrijf Cents & Jutten B.V.
Vestigingsadres IJsseldijk 1, 8196 KA Welsum • E-mail info@bouwbedrijfcentsjutten.nl

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

PASSIE & VAKMANSCHAP
Wij werken met

Christaan
Cents

06-345 150 75

Robert
Jutten

06-466 464 57

Heen en weer

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.



KORT NIEUWS
Fysiotherapiepraktijk de Hoven
Melanie van Waas en Marco van Hamersveld 
hebben per 1 februari de fysiotherapiepraktijk 
van Wieffer en Koekoek overgenomen. Zij 
hebben samen ook een praktijk in Zutphen. 
Hun specialisaties zijn: manuele therapie, dry 
needling, medical taping, bekkenklachten, 
claudicatio/ etalagebenen en oncologie. Vanaf 
mei 2016 gaat er ook een kinderfysiothera-
peute enige uren werken op de Worp. Voor 
afspraken kunt u het bekende nummer bellen 
0570-619980 of 0570632387.

Vrijwilligers gezocht
Het bestuur roept mensen op om vrijwilliger te 
worden bij de vereniging.
Diverse werkgroepen hebben behoefte aan 
nieuwe mensen, bijvoorbeeld voor het ophalen 
van oud papier en het barteam. Ook voor 
andere werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig, 
dus schroom niet om contact op te nemen! 
Voor informatie kunt u mailen naar 
info@wsvdehoven.nl.

Stratenvolleybal 
Dit jaar zal stratenvolleybal op 
zaterdagmiddag 4 juni plaatsvinden.
Houd deze datum dus vrij in uw agenda en 
geef u met uw buren/vrienden op!
We zien u graag 4 juni bij het stratenvolleybal 
toernooi.

Rommelmarkt
Tot het sluiten van de Radboudkerk in 2015 
werd er jaarlijks de bekende rommelmarkt 
georganiseerd. Deze rommelmarkt zou vanaf 
2016 bij het Hovenhuus worden gehouden. 
Dat gaat niet door. Gelukkig komt er dit 
jaar wel weer een rommelmarkt. Deze is op 
zaterdag 21  mei op de bekende locatie van het 
Radboudhuis (voorheen Radboudkerk). Verdere 
gegevens worden nog bekend gemaakt. Heeft 
u nog goed verkoopbare spullen voor de rom-
melmarkt, dan kunt u contact op nemen met 
Betsy Oosterwegel tel. 0623242309 

Archeologisch onderzoek in de  
uiterwaarden van de IJssel
Bart Vermeulen & Marieke van der Wal 

In het kader van het project Ruimte voor de 
Rivier Deventer werden de graafwerkzaamhe-
den aan de nieuwe nevengeul langs de IJssel 
archeologisch begeleid. Dit betekent dat de 
graafmachinisten werden geïnstrueerd om 
archeologische resten te leren herkennen en 
te melden. Verder kwam er op regelmatige 
momenten een archeoloog langs om de ont-
gravingen na te lopen op de aanwezigheid van 
archeologische resten. Vooral direct tegenover 
de stad, ter hoogte van De Worp, leverde dit 
bijzondere resultaten op.  

De Deventer Kogge
Bij het ontgraven van de restgeul dicht bij de 
spoorbrug werden aanvankelijk enkele frag-
menten scheepshout en een scheepsanker 
aangetroffen. Naar aanleiding van deze eerste 
vondst vond een extra waarneming plaats. In 
wetsuits werden onder water fragmenten van 
een schip verzameld. Uit deze waarneming 
bleek dat ter plaatse een middelgroot zee-
waardig schip aanwezig moest zijn. Het wrak 
was echter niet meer compleet en lag over een 
grote oppervlakte verspreid. Hierdoor was het 
onmogelijk het schip ter plaatse te behouden 
en daarom werd gekozen voor het bergen van 
de houtresten. Deze berging vond plaats in de 
zomer van 2015. In totaal werden 200 hout-
fragmenten geborgen waarvan er 100 werden 
bewaard. In het veld heeft geen uitgebreid 
onderzoek plaatsgevonden. Dit gebeurt in het 
eerste kwartaal van 2016, binnen. Toch kunnen 
al een aantal conclusies worden getrokken. 
Het schip kent rechte stevens, is overnaads 
gebouwd en er is een zogenaamde stevenhaak 
aangetroffen. Op basis hiervan kan worden ge-
concludeerd dat het naar alle waarschijnlijkheid 
gaat om een kogge. Enkele houtfragmenten uit 
het schip zijn door middel van jaarringenonder-
zoek gedateerd in het jaar 1501. Hiermee is dit 
schip het jongste Koggeschip dat tot nu toe in 

Nederland is aangetroffen.

De vaste brug (1482-1578)
Bij het ontgraven van de geul werden tegen-
over de van Twickelostraat in de bodem zware 
houten palen aangetroffen. De palen werden 
ingemeten en in sommige gevallen verder vrij 
gelegd om de aard van de palen goed te kunnen 
vaststellen. De palen zijn over het algemeen 
rechthoekig van vorm met een breedte van 
ruim 40 cm. Gezien dit formaat is het waar-
schijnlijk dat deze palen deel uitmaakten van 
de brug die hier tussen 1482 en 1483 werd 
gebouwd. Over de bouw van de brug zijn we 
uitzonderlijk goed geïnformeerd omdat alle 
kosten werden vastgelegd in de timmermans-
rekeningen die in het stadsarchief bewaard 
bleven. De brug was vanwege zijn ligging 
kwetsbaar. Allereerst vanwege zijn ligging op 
de grens van twee territoria. Als het tot geweld-
dadigheden kwam, was de brug vaak een van 
de eerste slachtoffers. Zo werd de brug in 1522 
door Gelderse troepen in brand gestoken. Pas 
in 1539 kon de brug worden herbouwd. De brug 

was ook kwetsbaar voor ijsgang. Als de bevro-
ren rivier begon te ontdooien werden grote 
ijsschotsen tegen de brug gedrukt die daardoor 
zware schade kon oplopen. In 1570 werden door 
het ijs maar liefst 25 jukken weggedrukt. Pas 
in 1576 kon de brug worden herbouwd. Twee 
jaar later kwam er een definitief einde aan de 
aanwezigheid van een vaste oeververbinding bij 
Deventer. In 1578 werd de brug bij het beleg van 
de stad door de Staatse troepen van Rennen-
berg in brand gestoken en niet meer herbouwd. 

De Schipbrug (circa 1600-1948)
Rond 1600 werd begonnen met de bouw van 
een nieuwe brug. De nieuwe brug werd een 
Schipbrug waarbij het brugdek op scheepjes 
rustte. Aan de zijde van de Worp was nog wel 
sprake van een vaste aanlanding. Dit was een 
zware constructie waarin honderden palen wa-
ren verwerkt. Het bovenste deel van deze palen 

is na de sloop van de brug in 1948 verwijderd 
om geen hinder op te leveren voor de scheep-
vaart. Diep in de bodem van de IJssel bleven 
echter honderden palen achter. Een deel van 
deze palen is bij laag water gedocumenteerd. 
De overige palen zijn onder water met een 
kraanschip verwijderd. De palen zijn verzameld 
en beschreven waarna een selectie is gemaakt 
voor jaarringonderzoek. Er werden op basis van 
de vorm een viertal groepen onderscheiden. Uit 
elk van de groepen zijn een aantal monsters 
onderzocht. Een deel van het hout dateert uit 
de 17de eeuw en is in de regio gekapt. Rond 
1850-1851 vond een hele grote herbouw of re-
paratie plaats want een heel groot deel van de 
balken is in de herfst of winter van 1850/1851 in 
het Weser Bergland gekapt en via de Weser en 
Hamburg in deze regio terecht gekomen. 

Een punter en een aak 
Vlak bij de palen van de vaste brug werden 
een soort matten van twijgen gevonden. De 
matten waren met kleine paaltjes vastgeslagen 
in de oever en dienden waarschijnlijk om de 
oever te verstevigen en te beschermen tegen 
verspoeling. In de directe omgeving lagen ook 
allerlei pakketten met baksteen en natuur-
steenpuin die waarschijnlijk eveneens zijn 
aangebracht om de oever te versterken. In de 
directe nabijheid werden ook enkele frag-
menten van zwaardere balken waargenomen. 
Deze fragmenten werden verder vrij gelegd en 
bleken deel uit te maken van een klein scheeps-
wrak. Het wrak was een fragment van een klein 
scheepje, een punter uit de late 15de of begin 
16de eeuw. Van dit wrak waren nog een deel 
van de bodem en een zijkant bewaard gebleven. 
Bij het bergen van het wrak, kwam een tweede 
wrak tevoorschijn. Ook dit wrak was van een 
klein bootje, een aak. Van deze tweede boot 
restten slechts nog drie planken. Beide wrakken 
moesten opgegraven worden, omdat behoud 
hier niet mogelijk was. De scheepsresten lagen 
op een pakket beddingzand tegen een schuine 
rand aan. Het aakachtige wrak was reeds lang 
geleden weggezakt door onderstroming. Stuk-
ken scheephout, vermoedelijk afkomstig van 
dit wrak, waren verspoeld in de stroomrich-
ting. Mogelijk zijn deze twee wrakken bewust 
afgezonken langs de versterkte oever van een 
actieve geul.

Shell 
“IJsselbrug”

Uw tankstation

Rijksstraatweg 2,  0570 -  61 37 48

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 

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





Heeft u een mooi idee 
voor de buurt?

Ga voor meer informatie naar 
www.wijdeventer.nl

Het tekenen van de punter

Het vrijleggen van het aakje

Fragmenten van de Kogge



Ook in 2016 gaan we door met ons buurtini-
tiatief Afkoppelen De Worp. Het afgelopen 
jaar stond bij de werkgroep in het teken van 
intensieve voorbereidingen, het werven van 
deelnemers, het verzamelen van deskundig-
heid en het al aan de slag gaan met een aantal 
voorbeeldtuinen. De werving heeft een lijst 
met 75 deelnemers opgeleverd. Als klap op de 
vuurpijl werd op het einde van het jaar 2015 in 
een fantastische gezamenlijke actie een groot 
gedeelte van het dak van ‘t Hovenhuus afgekop-
peld met subsidie van de gemeente Deventer en 
de Groene Loper. 

Onze energie richten we nu op het goed 
informeren, inspireren en waar nodig het 
concreet helpen realiseren van het afkoppelen 
van regenwater van het riool bij wijkbewoners. 
Om die reden organiseerden we op 18 februari 
2016 een inloop- en informatieavond. Naast een 
algemeen informatief deel was er een centrale 
presentatie met een promotiefilmpje over 
ons project. Ook werd er specifieke informatie 

gegeven over de gemeentelijke subsidierege-
ling en lieten wij in een presentatie een aantal 
voorbeelden zien van tuinen op de Worp die 
reeds afgekoppeld zijn. Meer informatie over 
afkoppelen regenwater op de Worp is te vinden 
op de website (www.wsvdehoven.nl/de-wijk/
afkoppelen-van-regenwater/) of op onze 
Facebookpagina (https://www.facebook.com/
afkoppelenregenwaterworp/?ref=hl). Hier is 
ook een leuk promotiefilmpje van Waterschap 
Vallei en Veluwe te zien waarin wijkbewoners 
hun verhaal vertellen.

Nieuws van werkgroep Afkoppelen 
regenwater de Worp

Do-iT – creativiteit en ontmoeting
Do-iT is een creatieve activiteit waarbij duur-
zaamheid, hergebruik van materialen en het 
leren van en met elkaar door jong en oud cen-
traal staan. De bijeenkomsten worden geleid 
door twee enthousiaste vrijwilligers, Esther van 
Zweden en Leon Reusken.

Doel van Do-iT is dat wijkbewoners elkaar 
ontmoeten door middel van handwerk. Door 
deze ontmoetingen kunnen er verbindingen 
ontstaan die de wijk ten goede komen. De hoop 
is dat er een kettingreactie aan activiteiten ont-
staat door deze ‘Doe Worp Cafés’ te openen. 
De activiteiten richten zich op het werken met 
verschillende vormen van textiel, maar ook op 
zaken als het maken van een lamp of zelfs een 
klein meubelstuk.
Om de week op zondagmorgen gaat een flinke 
groep 12+ meiden met verschillende materialen 
en gereedschappen aan de slag. Inmiddels is 
er subsidie om een aantal naaimachines aan 
te schaffen, zodat zij ook deze vaardigheden 
onder de knie krijgen. Textiel en andere attribu-
ten zoals knopen, linten en andere versierselen 
worden hergebruikt. Mocht je thuis materialen 
hebben die voor Do-iT gebruikt kunnen worden, 
kun je deze inleveren bij ’t Hovenhuus.
Volwassenen/ouderen hebben ook aangege-

ven behoefte te hebben aan nieuwe activitei-
ten waarbij ze creatief bezig kunnen zijn. De 
workshop ‘Haak maar raak’ was hier een goed 
voorbeeld van. Twee avonden waren 20 per-
sonen (tussen de 10 en 62 jaar) aan het haken, 
ondertussen gezellig kletsend en iedereen hielp 
elkaar waar nodig.  
Do-iT zet dit voort met verschillende creatieve 
workshops op de maandagavond (om de week). 
Wanneer je de workshop wilt volgen is het 
handig om je van tevoren op te geven via work-
shop@wsvdehoven.nl. Wil je gewoon zelf aan 
de slag met een eigen idee kan dat ook en hoef 
je je niet aan te melden. Op de website van de 
WSV staan de data van Do-iT vermeld.
Do-iT zal gaan uitbreiden naar een doorde-
weekse ochtend. Kiki Vos de Wael pakt dit 
samen met Esther van Zweden op. Ook hier 
wordt de mogelijkheid geboden om vrijblijvend 
creatief aan de slag te gaan met daarbij tijd om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
kop koffie.
Naast de creatieve ontmoetingen zijn er 
voorbereidingen om na de zomervakantie een 
repair-café te starten. In het kader van duur-
zaamheid in de wijk wordt wijkbewoners de 
gelegenheid geboden kleine (huishoudelijke) 
apparaten te laten repareren door een groep 
handige en technische vrijwilligers. Mocht je 
belangstelling hebben hier aan mee te werken 
kun je je melden bij info@wsvdehoven.nl 

Recept
Mungbonen detox soep
Ingrediënten
• 200 gram mungbonen (verkrijgbaar bij 

Turkse winkels)800 ml water
• 5 cm zeewier (kombu)
• 2 theelepels gemalen komijn
• 1 theelepel kurkuma
• 1 theelepel komijnzaad
• 1 theelepel korianderzaad
• 1 theelepel venkelzaad
• 2,5 cm geraspte gember
• verse chilipeper
• 3 theelepels (kokos)olie om in te bakken
• zout en zwarte peper
• handje verse koriander

Instructies
1. Laat de mungbonen 6 tot 12 uur weken in 

een pan met ruim water.
2. Giet het water af en voeg 800 ml water, 

kombu, komijn en kurkumapoerder toe en 
laat circa 40 minuten koken.

3. Doe de olie in een pan en bak de komijn, 
koriander en het venkelzaad

4. Voeg de gember en de verse chilipeper toe 
en laat dit nog 1 minuut meebakken.

5. Verwijder de kombu uit de pan.
6. Voeg de gebakken kruiden toe aan de soep 

en laat dan nog 10 minuten koken.

7. Voeg zout en peper naar smaak toe en 
maak voor het opdienen af met de verse 
koriander.

Mungbonen zijn peulvruchten en een goede 
bron van eiwitten. Voor vegetariërs dus een ex-
tra goede aanvulling. Mungbonen worden ge-
zien als de detox boon. Ze bevatten veel vezels, 
reinigen hierdoor de darmen en zijn makkelijk 
verteerbaar. Daarnaast heb je bij mungbonen 
ook minder last van winderigheid dan bij an-
dere bonen, ook een leuke bijkomstigheid.
Verder zit deze soep vol met gezonde kruiden.
• Kurkuma – zuivert de huid en ondersteunt 

de lever
• Gember – bevordert door de scherpe smaak 

de aanmaak van spijsverteringsenzymen , 
die helpen gifstoffen af te voeren

• Venkelzaad – bevordert de spijsvertering
• Korianderzaad – bevordert ook de spijsver-

tering en is ontstekingsremmend

Redactie Hovenhier op zoek naar 
collega’s!
De redactie van de Hovenhier is dringend op zoek naar nieuwe redactieleden. Vind je het leuk om 
over de wijk te schrijven waar je woont, houd je van fotograferen, heb je leuke ideeën om onze wijk-
krant mee te vullen, meld je dan aan! hovenhier@gmail.com, tel. 06- 132 000 83 (Annie van Tricht).

T (0570) 612 869

www.bowlingdeventer.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.

Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie

Dry needling
Claudicatio

Bekkenklachten

Leliestraat 29
7419 ct Deventer

0570-619980/632387
Www.fysiotherapiedeworp.nl

OOK ADVERTEREN IN 
DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:
HOVENHIER@GMAIL.COM

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG



Activiteitenkalender april  2016  -  oktober 2016 van WSV De Hoven
JEUGDACTIVITEITEN
Noppieclub 
Iedere keer weer een nieuw avontuur. Kinderen van 
groep 1 t/m 4.
Eens per 14 dagen op woensdagmiddag van 
14.00 - 15.30 uur.       
Kosten: leden WSV de Hoven gratis, anders 
e1,00
Contactpersoon: Wendy Vriezekolk 
tel. 754439
Wendyvriezekolk@hotmail.com

Worpkidz
Maandelijks een leuke activiteit .
Voor kinderen uit groep 5, 6 en 7: 
18.30-20.00 uur
Voor kinderen uit groep 8, klas 1 en 2:
20.30-22.00 uur
Kosten: e 1,00, Inclusief drinken en iets  
lekkers.
Data 2016: 11/03, 08/04, 20/05, 17/06.
Let op 20/05 en 17/06 afwijkende tijden. Houd 
de website in de gaten!

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

Colorgate
Vrijdag, voor jongeren uit het voortgezet 
onderwijs.
Een veilige plek waar kids en jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten. Samen worden activiteiten 
georganiseerd en ideeën worden vormgegeven 
onder begeleiding van jongerenwerkers van 
Raster.

Dansgroep “De Eskape”
Sinds 1990 is dansgroep de Eskape een actieve 
werkgroep. De Eskape bestaat inmiddels uit 14 
dansgroepen groepen waarvan 7 Jazzgroepen 

met 3 selectiegroepen, 2 Breakdancegroepen, 1 
Streetdance/HipHopgroep en 1 groep modern.  
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

Do-it 12+
In januari 2016 zijn nieuwe creatieve work-
shops gestart voor kinderen van 12 jaar en 
ouder. 
Data voor het nieuwe blok van 4 sessies zijn 6 
en 20 maart &3 en 17 april. Daarna waarschijn-
lijk losse lessen tot de zomervakantie. Houd de 
website in de gaten voor informatie.

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.

Kookles “De Kleine Sjef”
De kooklessen voor kinderen zijn een groot 

succes. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website. 
Voor data en vrije plaatsen check regelmatig de 
website van de WSV en / of Facebook.
Leeftijd: vanaf 8 jaar De kosten  
verschillen per les. Geef je op via 
anneliewesterveld@gmail.com. 

Avondvierdaagse
Loop mee met de WSV!
De jaarlijkse avondvierdaagse is dit jaar van 
maandag 23 tot en met donderdag 26 mei. Ook 
vanuit de WSV zal er weer met een groep kinde-
ren gelopen worden.
voor informatie en aanmelding: 
avond4daagse@wsvdehoven.nl

Huttenkamp
Huttenkamp 2016 gaat door!
De data zijn 25, 26 en 27 augustus.
Meld u snel aan want vol is vol!

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

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
ahm.brouwer@home.nl

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

Do-it
Op maandag in de even weken bent u welkom 
in het Hovenhuus om lekker creatief aan de 
slag te gaan.
Eén keer per maand gratis inloop met eigen 
werk, waarbij de bar open is voor een drankje. 
De andere maandag is een workshop. Deze 
workshops zijn te vinden op de website en 
de facebookpagina van Do-iT. Opgeven via 
workshop@wsvdehoven.nl

Koersbal
Iedere dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30  
rollen de koersballen over de groene mat in het 
Hovenhuus.
Kosten e 2,50 per maand.
Voor informatie:
Mw. Adrie van Dijk, tel. 617061 /  
adridick@kpnmail.nl

Yoga
Iedere woensdag om 19.00 en om 20.15 uur in 
het Hovenhuus, de lessen duren 60 minuten.

Net dat beetje extra!

Ennestraat 26
7439 AJ Steenenkamer

06-34111405
www.rbouw.nl
info@rbouw.nl

Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw

2e hands fi etsen
betaalbare reparaties
Nieuwe Recycle bikes
Verhip mijn fi ets!

2e hands fi etsen

Cambi� � etswerkplaat�

verhipmijnfi ets.nl

T 0570 595 524
info@mennoschilderwerken.nl
www.mennoschilderwerken.nl

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN

  

ten kate
flowers &
decorations

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

OOK ADVERTEREN IN 
DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:
HOVENHIER@GMAIL.COM
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Activiteitenkalender april  2016  -  oktober 2016 van WSV De Hoven
Voor meer informatie:  
Berry Steenbruggen tel. 06-18735591 of kijk op 
de site voor alle informatie: www.yogaberry.nl

Kookworkshops voor volwassenen 
– de Grote Sjef
Voor data kunt u terecht op de site.
Kosten zijn ongeveer e12,00 p.p., afhankelijk 
van het aantal deelnemers.
opgeven via workshop@wsvdehoven.nl  o.v.v. Grote 
Sjef en datum workshop

Happen in de Hoven
Happen in de Hoven ook in 2016 lekker door. 
Passie voor koken, liefde voor lekker eten en een 
warm hart voor bewoners van de Hoven. Zo-
maar een paar ingrediënten waar 4 hobbykoks 
een heerlijk driegangenmenu mee bereiden.
Schuif je ook een keer aan? Opgeven kan via 
happen@wsvdehoven.nl of loop binnen bij het 
Hovenhuus.
Data 2016: 8 april, 13 mei en 10 juni. Kosten 
e 7,50. 

Gymnastiek voor Senioren
Donderdagmorgen van 09.15 - 10.00 uur in de 
sportzaal van het Hovenhuus. 
O.l,v. Rick Toorneman. Voor informatie: SOVD, 
tel. 611247

Woodstock on the Worp
Op vrijdag 15 april van 21.00 met live muziek en 
veel gezelligheid.
U mag verkleed komen

SPORTEN IN DE SPORT-
ZAAL VAN DE HOVEN-
SCHOOL
Badminton / volwassenen
Woensdag   19.30 - 21.00 uur 
   21.00 - 22.00 uur
Volleybal
Volwassenen, gemengd/recreatief.
Maandag   20.30 - 22.00 uur
Zaalvoetbal / heren
Vrijdag    18.30 - 19.30 uur 
   20.00 - 21.00 uur*
* de tweede groep speelt van oktober-april in 
de zaal, de zomerdag wordt in de speeltuin 
gevoetbald.

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

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

Stratenvolleybal
Sportieve bewoners van de worp, dit jaar zal 
stratenvolleybal op zaterdagmiddag 4 juni 
plaatsvinden.
Houd deze datum dus vrij in uw agenda en geef 
u met uw buren/vrienden op!
We zien u graag 4 juni bij het stratenvolleybal 
toernooi.
Sportieve groeten van de werkgroep 
stratenvolleybal.

BESTUUR
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is gepland op 
woensdag 18 mei 20.30 uur
Vrijwilligersavond
Op vrijdag 1 juli 17.30 uur is de vrijwilligers-
avond. Vrijwilligers van de WSV krijgen hiervoor 
een uitnodiging.

ALGEMEEN
Servicepunt Bibliotheek
De bibliotheek wil bewoners van de Hoven 
service bieden door materialen dicht bij huis 
af te leveren en op te halen. Er is een compu-
ter in het Hovenhuus aanwezig om boeken te 
reserveren.

Wijkwinkel
Voor alle vragen over wonen, welzijn en zorg 
kunt u terecht in de Wijkwinkel.
Of het nu gaat om plastic zakken voor luiers 
of kunststofinzameling, activiteiten in de wijk 
of zorg om een buurtbewoner. Komt u er niet 
helemaal uit? Dan helpt de beheerder van het 
Hovenhuus u verder op weg.

Boekspot
Een boekspot is een kast waar je boeken kunt 
delen met anderen.U kunt een ander blij maken 
door een boek in de kast achter te laten en/of 
door zelf een boek mee te nemen.

Werkgroep Speeltuin
De werkgroep Speeltuin regelt het onderhoud 
en de vervanging van de toestellen en het 
groen in de speeltuin aan de Leliestraat. 
Vrijwilligers zijn de spil waarom de werkgroep 
draait. Als je in het bezit bent van een spade 
en gevoel voor humor, meldt je dan aan bij de 
werkgroep. Je kunt dan meewerken en meeden-
ken aan de speeltuin van de toekomst.
Contactpersoon: Jaap de Groot   
jaapwg@gmail.com of Marc Harmsen 
marcharmsen@gmail.com 

Oud papier
Zet ook uw papier aan de weg voor de wijk en 
de speeltuinvereniging!
Data 2016:
5 maart / 23 april / 4 juni / 16 juli / 27 augustus / 
8 oktober / 19 november / 17 december

Spreekuur wijkagent
Iedere donderdag in de even weken van 14.30 
tot 15.30 is er spreekuur van wijkagent Herman 
Stegeman van Team Toezicht. 

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

Muziekkoepel Worpplantsoen
Kijk voor het volledige programma op www.
muziekkoepelneringbogel.nl

The Passion
Palmzondag,20 maart 2016, zullen twee opvoe-
ringen van ‘The Passion Deventer’ plaatsvinden 
in het Worpplantsoen te Deventer. 
Hierbij wordt het bekende lijdensverhaal van 
Jezus op eigentijdse wijze opgevoerd met be-
kende nummers en met zangers, toneelspelers, 
muzikanten en dansers uit de omgeving van 
Deventer.
www.thepassiondeventer.nl

Zie voor meer informatie de website van WSV de Hoven

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE VINDEN OP WWW.
WSVDEHOVEN.NL / FACEBOOK



garage wilp

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

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

Op de Worp:

Hovenierstraat 91 • 0570-619085
www.tantekaatkinderopvang.nl

KORT NIEUWS
Herinneringen aan de Worp (van 
een niet-Worpbewoner)
De redactie van de Hovenhier ontving van Ferry 
Bosman een aantal foto’s en daarbij beho-
rende herinneringen, zie op het memobord.. 
Zijn oom en tante, Antoon/”Tone” Waanders 
en Mies Bosman, woonden eerst aan het 
Ligusterpad en later in een ouderenwoning 
aan de Akeleihof 3. Ferry Bosman is benieuwd 
of er mensen zijn die zijn oom en tante hebben 
gekend. Reacties kunnen worden gestuurd 
naar het e-mailadres van de Hovenhier (hoven-
hier@gmail.com). 

Facebook en website
WSV de Hoven heeft een eigen Facebookpa-
gina. Word ‘vriend’ en blijf zo op de hoogte van 
alle nieuwtjes en ontwikkelingen van de WSV, 
het Hovenhuus en de speeltuin.
Kijk ook op de website voor nieuws vanuit de 
WSV: www.wsvdehoven.nl

Uitwerking ideeën erfenis  
Waanders
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan 
het uitwerken van de genomineerde ideeën 
door de verschillende initiatiefnemers. Hieron-
der een kleine selectie.
 Het idee om de nestkasten te vervangen en 
uit te breiden is reeds uitgevoerd. Een aantal 
Worp-bewoners heeft nieuwe vogelnestkasten 
in het Worpplantsoen opgehangen. De nest-
kasten komen van de werkgroep  Stichting 
“Groen en mens”. Het gaat om: één bosuilen-
kast, één torenvalkenkast, 20 mezenkasten 
(zijn ook geschikt voor boomklever en ringmus) 
en 5 boomkruiperkasten (worden ook gebruikt 
door mezen en spreeuwen).
De architect is bijna klaar met de bouwteke-
ning voor de ombouw van de elektriciteitskast. 
Binnenkort kan de benodigde vergunning 
worden aangevraagd. Op de ombouw komt 
een gedenkpaneel van Willem Waanders. Het 
verhaal daarvan is klaar en het ontwerp is in de 
maak bij een grafisch ontwerper.
In de komende maanden wordt er meer dui-
delijk over de realisatie van de plannen. Kijk 
daarvoor ook op de website van de werkgroep: 
www.waandersworpplantsoen.nl.

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

“Gun uzelf ontspanning!”
Het groene bed

een goed bed in Deventers Groenestraatje

m

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

OOK ADVERTEREN IN 
DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:
HOVENHIER@GMAIL.COM

Gevelde boom  
Worpplantsoen

Huttenkamp 2016OP TIJD  OPGEVEN

DANSGROEP
DE ESKAPE

Column Schoon-
heidssalon  
Wendy, lezen!!

houten wastafel, aangesloten op zuiver ijsselwaterpompin-stallatie en zuiver regenwater-reservoir
Foto’s Ferry Bosman



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

In het zonnetje
Hetty Budding is een bekend gezicht voor de 
meeste Worpenaren. Ze woont samen met 
haar man al 20 jaar in de wijk, is moeder van 
drie kinderen en is de juf van groep 2 van de 
Hovenschool.  

Sinds wanneer werk je op de Hovenschool?
“Ik werk hier nu acht jaar, ik ben vrij laat inge-
stroomd in het onderwijs. In de 80-er jaren heb 
ik mijn akte gehaald, maar er was toen niet 
zoveel werk. Hierdoor ben ik in de kinderopvang 
terecht gekomen. Daar heb ik jaren gewerkt 
totdat ik besefte dat ik aan iets anders toe was. 
Toen ik een aantal jaren op een peuterspeel-
zaal op de groep had gewerkt, besefte ik 
dat ik  het werken met kinderen het al-
lerfijnste vind. Ik ben toen gaan wer-
ken als invaller  voor het openbaar onder-
wijs in Deventer totdat er op de Hoven-
school een vacature vrij kwam. Ik geef les aan-
 groep 2 en mijn hart  ligt echt bij kleu-
ters. Maar ook het werken met oudere kinde-
ren vind ik leuk. Ik vind het leuk om een relatie 
op te bouwen met de kinderen. Kinderen die 
voor het eerst naar school gaan komen meestal 
niet in een vreemde omgeving omdat ze elkaar 
al kennen uit de wijk.”
Woon je in de wijk?
“Ja, ik woon ook in de wijk. Wij zijn hier 20 jaar 
geleden komen wonen tot volle tevredenheid 
en het is ook helemaal prima om te wonen waar 
je werkt. Het is natuurlijk fijn dat je niet hoeft 
te reizen maar mensen vragen wel eens: “heb 
je daar geen last van of komen de kinderen bij 
je aan deur?” Ik zie wel kinderen of ouders bij 
de Spar of in de wijk maar daar heb ik helemaal 

geen last van, dat vind ik leuk.  We woonden 
eerst midden in de binnenstad in een huis met 
een hele steile trap. Toen mijn dochter werd 
geboren werd dat onhandig. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een an-
dere woning en die hebben we hier op de Worp 
gevonden.”
Waarom op de Worp?
“Nou, we wilden een leuk en mooi huis.en 
hoorden via mijn zus dat het huis te koop stond. 
We hebben er toen niet zo bij stil gestaan, maar 
de Worp is  natuurlijk een hele fijne wijk voor 
kinderen. Mijn kinderen waren  5 of 6 toen zij 
op het fietsje naar de grote speeltuin gingen. 
Dat zijn dingen die je hier op de Worp heel snel 

kan doen en ook een voordeel is, dat mensen 
uit de buurt de kinderen kennen. Als ik mijn 
kinderen kwijt was dan wisten anderen wel 
waar ze waren.  Het is compact, een soort dorp 
in een stad. Ik ben geen actieve buurtbewoner 
geweest, dat moet ik wel zeggen. Ik ben wel 
lid geweest van de speel-o-theek toen die hier 
nog was. Daar ging ik met de kinderen naar toe 
en ze zijn ook hier in de buurt naar de peuter-
speelzaal geweest. Mijn zonen gingen naar de 
Noppieclub en de kinderen hebben hier ook op 
school gezeten.
Onze kinderen zijn nu groot en het huis is te 
groot voor twee mensen. Dus als de kinderen 
zijn uitgevlogen gaan we waarschijnlijk weer 
terug naar de stad.”

COLUMN
Van winterhuid naar voorjaars-
huid
Door Wendy Pol 

Is je huid al klaar voor het voorjaar? 
In de winter wordt onze huid altijd wat dro-
ger. Door de lage luchtvochtigheid, de verwar-
ming en de kou is het voor je huid moeilijker 
om vocht vast te houden. Als je huid droog is 
kunnen er fijne lijntjes en schilfers zichtbaar 
worden. 
Afscheid van je winterhuid 
Als het voorjaar weer aanbreekt, wil je die 
droge en doffe winterhuid natuurlijk graag 
weer kwijt. Om de conditie van je huid te 
verbeteren kan een peeling veel doen. Een 
peeling op basis van fruitzuren verwijdert 
niet alleen op een veilige manier de bovenste 
laag doffe huidcellen, maar stimuleert ook 
de celvernieuwing en helpt de huid om vocht 
vast te houden.
Vaatjes
Door de koude wind en de temperatuurs-
wisselingen in de winter kunnen er rode 
vaatjes zichtbaar worden in je gezicht: ofwel 
couperose. Deze haarvaatjes verdwijnen 
helaas niet meer vanzelf. Je kunt ze verdoeze-
len met een camouflagecrème, maar wil je er 
voorgoed vanaf dan kun je ze laten wegha-
len met bijvoorbeeld de Blendtechniek.Ook 
teleangiëctastieën, spider naevi en bloed-
blaartjes  en steelwratjes kunnen met bijna 
100% resultaat worden behandeld met deze 
techniek. 
Onverwacht zongevaar 
Ook in het voorjaar kan de zon al fel zijn en 
een hogere UV-index hebben. Na de winter is 
je huid het felle zonlicht niet meer gewend – 
en daardoor kun je snel verbranden. Kies dus 
in het voorjaar een dagcrème met SPF. En ga 
je echt in de zon zitten, breng dan een laagje 
zonnebrandcrème aan. 
Van pips naar prachtig 
Een zelfbruiner is een betere optie dan zon-
nen of onder de zonnebank. UV-straling 
kan je huid beschadigen waardoor je sneller 
veroudert. Een zelfbruiner geeft het mooi-
ste resultaat als je eerst scrubt om de dode 
huidcellen weg te halen. Wil je ook je benen 
bruiner, maak dan eerst droge plekken zoals 
je knieën en je hielen wat vetter met een 
crème. Zo voorkom je donkere plekken.

Ik wens u alvast een zonnig voorjaar toe.

Schoonheids- en Pedicurepraktijk Wendy
www.salon-wendy.nl

Al sinds 2003 organiseert stichting Steen-
worpcontact het Wervelend Worp Fes-
tival, een jaarlijks festival in de maand 
september georganiseerd door en voor 
de bewoners van de Hoven en Steenen-
kamer. Vanaf dit jaar is deze stichting 
overgaan in een werkgroep van Wijk- en 
Speeltuinvereniging de Hoven. 

De stichting SteenWorpcontact organiseerde 
ieder jaar het festival, met iedere editie een an-
der thema. De stichting probeerde hiermee de 
contacten tussen wijkbewoners, verenigingen, 
bedrijven en organisaties in de wijk en Steenen-
kamer te verbeteren en in stand te houden. Het 
mooie is dat het festival echt drijft op het eigen 
initiatief van mensen uit de buurt. 
De stichting zorgde voor de juiste randvoor-
waarden maar uiteindelijk is het sociale, betrok-

ken karakter van de inwoners van de wijk de 
basis voor het succes. 

Veel wijkbewoners leefden in de veronderstel-
ling dat het festival door WSV de Hoven werd 
georganiseerd. In een kleine en betrokken 
gemeenschap als de onze is het natuurlijk ook 
logisch dat een en ander door elkaar loopt. Vrij-
willigers van de WSV hielpen een handje tijdens 
het festival en vrijwilligers van  Steenworpcon-
tact waren vaak ook betrokken bij de WSV. Vaak 
werd er een beroep op elkaar gedaan en het 
werd steeds duidelijker dat samenwerking op 
verschillende vlakken (sponsoring/ donateurs/ 
vrijwilligers) voor beide partijen gunstig is. 
Daarom is vorig jaar besloten dat de WSV en 
stichting Steenworpcontact  samen gaan. 

Het festival wordt in 2016 georganiseerd door 

een zelfstandige werkgroep van de WSV en zal 
vanaf dat moment verder gaan onder de naam  
“Steenworpfestival”. Ook dit jaar zal de werk-
groep zorg dragen voor een spetterend feest 
met een gevarieerde mix van activiteiten voor 
álle bewoners van de Hoven en Steenenkamer!

Het Wervelend Worpfestival zal dit jaar plaats-
vinden op zaterdag 10 september in het Worp-
plantsoen. Het thema is Summer Sensation.

Steenworpfestival en WSV de Hoven 

Je mondhygiënist 
kies je toch zelf!

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

www.mpdeventer.nl

Mondhygiëne Praktijk Deventer



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 
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Colofon

Nieuws van het bestuur
We zijn weer (bijna) compleet! In november 
jl. zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering 
Sylvia Otten (penningmeester), Marc Harmsen 
(facilitair), Manon Peet (jeugd & jongeren) en 
Ramón Soer (Steenworpfestival) toegetreden 
tot het bestuur. We zoeken nog iemand die ons 
komt versterken als secretaris.
Als wijk zijn we weer volop in beweging! Maar 
zonder eigenwijsheid, doorzettingsvermogen 
en geduld kom je er niet. Als je als wijkbewoner 
een idee hebt is er veel mogelijk op de Worp. 
Door je initiatief te delen met mede-wijkbewo-
ners, maar ook met professionals kun je een 
groot draagvlak creëren om tot uitvoering van 
je plannen te komen. Vaak komen deze ontwik-
kelingen voort uit het ‘alledaagse’. Iemand 
signaleert iets in de wijk en gaat ermee aan 
de slag, daarbij gebruikmakend van het eigen 
netwerk en het netwerk van de WSV. Voorbeel-
den zijn onder meer creatieve workshops en 
activiteiten voor alle leeftijden van Do-iT, het 
Afkoppelen regenwater de Worp en een nieuw 
initiatief voor een natuurspeelplek Woeste Wil-
lem in de uiterwaarden.
Maar ook bestaande werkgroepen ontwikkelen 
door. Hierbij een kleine doorkijk. De werkgroep 
Speeltuin is druk aan de slag met nieuwe 
plannen en heeft 4 nieuwe enthousiaste leden 
gevonden. Hulp die hard nodig is voor de 
uitvoering van de mooie plannen, waaronder 
een vernieuwd kleutergedeelte. Huttenkamp 
dreigde dit jaar niet door te gaan maar ook daar 
hebben 2 wijkbewoners zich gemeld om samen 
met de commissieleden de schouders onder 
Huttenkamp 2016 te zetten!

De keuken wordt volop benut door Grote en 
Kleine Sjefs met kookworkshops met diverse 
thema’s en de koks van Happen in de Hoven 
zetten elke maand de heerlijkste gerechten op 
tafel. Zij worden sinds kort ondersteund door 
twee vrijwillige (afwas)hulpjes van 13 jaar.
De werkgroep Jazz gaat dit jaar aan de slag met 
professioneel materiaal, waaronder lampen en 
theaterdoek zodat ze ook voorstellingen in ’t 
Hovenhuus kunnen geven.
Afgelopen februari is er op de studiedagen van 
de Hovenschool een extra aanbod geweest in 
samenwerking met Raster waar kinderen mu-
ziekworkshops konden volgen. Een groot succes, 
georganiseerd door 2 wijkbewoners.
Tot slot gaan de Worpkidz en Noppies dit voor-
jaar aan de slag met het ontwerpen van een 
nieuwe toegangspoort voor de speeltuin.
Kortom: de Worp is volop in beweging en wij 
zijn daar trots op! Nieuwe initiatieven zijn van 
harte welkom, dus heeft u een idee, neem dan 
gerust contact op met het bestuur van de WSV. 
Wij leggen verbindingen en ondersteunen waar 
mogelijk.

Worpse top 50
De muzieksmaak van bewoners van de Worp is zeer divers. Op 18 december 2015 werd deze lijst 
gepresenteerd in het Hovenhuus. Hieronder de top 50.

1. Racoon ................................................................................................Love you more
2. Motörhead ........................................................................................Ace of spades
3. John Lennon .....................................................................................Imagine
4. Ikke Huftgold ...................................................................................Dicke Titten Kartoffelsalat
5. Green Day .........................................................................................Time of your life
6. Blaudzun ...........................................................................................Promises of no man’s land
7. Adele ...................................................................................................Hello    
8. Narcotic .............................................................................................Liquido
9. Barry Badpak ....................................................................................Broodje van Kootje
10. Claudia de Breij ...............................................................................Mag ik dan bij jou
11. Neil Young ........................................................................................Heart of gold
12. Anouk ..................................................................................................Nobody’s wife
13. The Cure ............................................................................................A forest
14. Beach Boys ........................................................................................God only knows
15. Thin Lizzy ...........................................................................................Dancing in the moonlight
16. Louane ................................................................................................Je vole
17. Gebroeders Co ................................................................................De blauwe stier
18. Frans Duits/Django Wagner .....................................................In  ons café
19. Matt Simons ....................................................................................With you
20. Ed Sheeran ........................................................................................Thinking out loud
21. Raymond v.h. Groenewoud .......................................................Meisjes
22. Pearl Jam ...........................................................................................Black
23. Queens of the Stone Age ............................................................No one knows
24. Spice Girls .........................................................................................Wannabe
25. Ali B ......................................................................................................Terwijl jullie nog bij me zijn
26. De Dijk ................................................................................................Bloedend hart
27. 16 Horsepower ................................................................................Haw
28. Pharell Williams .............................................................................Happy
29. Bruce Springsteen .........................................................................Born to run
30. Herman Brood.................................................................................Saturday night
31. Radiohead .........................................................................................Street spirit (Fade out)
32. Elvis Costello ....................................................................................I want you
33. Kodaline .............................................................................................All I want
34. Hozier .................................................................................................Take me to church
35. Metallica ............................................................................................Enter sandman
36. Nirvana...............................................................................................Smells like teen spirit
37. R.City ...................................................................................................Locked away
38. Rolling Stones .................................................................................Angie
39. Tears for Fears .................................................................................Everybody wants to rule the world
40. Ramones ............................................................................................Blitzkrieg Bop
41. De Dijk ................................................................................................Mijn van straat geredde roos
42. Bram Vermeulen ............................................................................De steen
43. The Scene ..........................................................................................Iedereen is van de wereld
44. Wipers ................................................................................................The lonely one
45. Skunk Anansie .................................................................................Weak
46. Talking Heads ..................................................................................Once in a lifetime
47. ACDC ...................................................................................................Highway to hell
48. The Stranglers .................................................................................Golden brown
49. Bob Dylan – ...................................................................................... Mr. Tambourine man
50. Jimi Hendrix–...................................................................................The wind cries Mary
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