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Ieder van ons kent de Deventer Stadscamping,
in de volksmond camping de Worp. Sommige
buurtbewoners staan er zelfs wel eens om een
nieuwe tent uit te testen en vanaf de fietsbrug
kun je altijd goed zien hoe druk het is. Maar
wie zijn eigenlijk de gasten op deze camping
en wat maakt de camping aantrekkelijk? De
redactie van de Hovenhier besloot een praatje
te gaan maken.
Een echtpaar uit Wijdenes, een dorpje aan het
IJsselmeer, komt als trouwe bezoeker al 16 jaar
op de camping. Als reden hiervoor noemen ze
de mooie ligging, de vrijheid die heerst op de
camping, de rust en de gemoedelijkheid. Op
de Worp kennen ze de Spar en Toon (cafetaria

Toerisme om de hoek
Hartman red.) . Wanneer ze over de Worp lopen
valt hen de vriendelijkheid van de mensen op;
“Iedereen groet je.”. Wat ze ook aanspreekt is
dat er in het park veel gebeurd: barbecueën, de
livemuziek en zelfs een af ten toe een huwelijk.
De bijzondere ligging, vlakbij de stad maakt dat
ook straatmuzikanten graag verblijven op de
camping. ’s Avonds wordt er regelmatig verder
gespeeld op de camping. Naast de vaste gasten
verblijven er toeristen uit binnen- en buitenland
voor een kort verblijf. In het voorjaar zijn er vaak
Duitsers en afgelopen zomer waren er opval-

IN DEZE HOVENHIER

lend veel Italiaanse gasten.
Maar ook Deventenaren komen graag op
camping de Worp. Een Deventerse geeft aan
elke zomer meerdere weken op de camping te
komen. Ze woont in het centrum en mist een
tuin. “Waarom zou je 1000 kilometer rijden,
hier zijn is vakantie”.
Grote groepen zijn ook welkom op de camping, zoals een groep van 250 jongeren die
eind augustus voor hun introductieprogramma op de camping verbleef. Er worden voor
grote groepen, maar ook voor bijvoorbeeld de
boekenmarkt extra toiletwagens geregeld.
Een jaar of 6 geleden is de camping gerenoveerd. Het gebouw is mooier geworden,
maar verder is er weinig veranderd volgens de
bezoekers. De plekken zijn ruim en dat wordt
gewaardeerd. Een aantal maal stond het
water hoog tijdens de vakantie en moest er
verhuisd worden naar hoger gelegen plekken
aan de parkkant.
Een van de beheerders van de camping is Jan.
Hij verteld enthousiast over de camping en de
sfeer. Ook benoemt hij de mogelijkheid om een
tent te huren, inclusief een lekker ontbijtje. Dus,
voor iedereen die volgende zomer geen 1000
kilometer wil rijden: camping de Worp!
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Fitness op de Worp
SPAR DEVENTER
SPAARPOTSTRAAT 14‐16
7419 AZ DEVENTER

E‐MAIL: spardeventer@despar.info
TEL: 0570‐619761
Fax: 0570‐64 13 96

Fit en 5 kilo er af in 10
weken?

Onmogelijk?
SPAR DEVENTER.






Kopieerservice; Gratis parkeergelegenheid;
Bezorgservice; Leuke spaaracties;
Post NL Service
Stomerij
Bloemenhoek
Openingstijden:
Ma. t/m Donderd.
Vrijdag
Zaterdag

8:30‐19:00
8:30‐20:00
8:00‐18:00

SPAR, VOOR UW DAGELIJKS GEMAK…..

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

Wij werken met

PASSIE & VAKMANSCHAP
Christaan
Cents

Robert
Jutten

06-345 150 75

06-466 464 57
Bouwbedrijf Cents & Jutten B.V.

Vestigingsadres IJsseldijk 1, 8196 KA Welsum • E-mail info@bouwbedrijfcentsjutten.nl

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

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

Vraag het Frank Renssen.
Leliestraat 29-31 Deventer.
Tel.: 0570-636631 of 06-16066730

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

“De Vereeniging Linker IJseloever”
WSV De Hoven bestond in juni 2009 30 jaar.
De WSV is in 1979 ontstaan uit een fusie van
Ontspanningsvereniging De Hoven (1945) en
Speeltuinvereniging De Hoven (1949). Er is al
70 jaar een vereniging die tal van activiteiten
organiseert voor bewoners van de wijk. In dit
artikel een korte schets van wat daaraan zoal is
voorafgegaan.

Onze wijk is door de ligging en geschiedenis altijd een apart stadsdeel van Deventer
geweest. Bij de overgang van tuinbouwgebied
naar woonwijk kreeg de wijk weinig steun van
het gemeentebestuur. Na een verzoek in 1907
tot verbetering van wegen op de Worp, liet
de gemeente weten dat die verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf lag: “Immers zij, die
zich aan den linkeroever vestigden, wisten
dat daar de toestand heel anders is als aan
den rechteroever van den IJsel en nu gaat het
niet aan, dat zij die bij hunne vestiging aldaar
den ongunstigsten toestand voor lief hebben
genomen, later eischen gaan stellen om den
toestand aldaar geheel gelijk te maken aan het
overige stadsgedeelte”.
Tegenwoordig hebben wij een wijkmanager
en sociaal team die ons aansporen ideeën aan
te leveren om de leefomgeving in de buurt te
verbeteren (zie achterzijde van deze Hovenhier).
Riolering en bestrating
Pas vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw, na de
oprichting van een buurtvereniging, durfden
de Hovenbewoners hun ongelijke positie

ten kate

flowers &
decorations

weer ter discussie te stellen. Buurtvereniging
Linker IJseloever was opgericht en behartigde
de belangen van de bewoners. Samen met de
gemeente werd een plan gemaakt voor de bestrating en riolering. Er was geconstateerd dat
‘de toestand er werkelijk allerellendigst is en dat
door gebrek aan waterafvoer, de toestand op de
particuliere eigendommen alles te wenschen
over laat i.v.m. de aanleg van de waterleiding’.
Het raadsvoorstel voorzag niet alleen in een

belang voor bewoners, werklozen werden tijdelijk aan het werk geholpen. Eigenaren die niet
wilden meewerken werden via een bouwverordening verplicht zelf riolering of bestrating aan
te leggen. Een andere mogelijkheid was om de
gemeente het werk te laten verrichten, waarna
de bewoners over een periode van 30 jaar een
baatbelasting zouden moeten betalen. Daarbij
hoorde een contract, de buurtverenging trad
op als bemiddelaar. Dat ging niet zonder slag
of stoot. Het comité van eigenaren had niet zo
zeer bezwaren tegen de plannen van aanleg
van riolering en bestrating, maar wel tegen het
feit dat de tuinen zouden worden ingekort (de
kosten van het terugzetten van de heggen en
schuttingen kwamen volledig voor rekening van
de eigenaren). Daarbij speelden tegengestelde
belangen van de tuinders en bewoners een
grote rol. De vergadering eindigde in een grote
wanorde. Het Deventer Dagblad schreef er een
mooi verslag over: “Er ontstond herrie toen de
heer Kruitbosch de heer Brinkerhof verweet, dat
deze onlangs zo had gebeld, toen spr. niet gauw
genoeg op zij ging, om voor den heer Brinkerhof
plaats te laten. Spr. zei nooit weer voor den heer

Exclusieve badkamers
tegen betaalbare prijzen!
Showroom met tientallen badkameropstellingen
van bekende merken en een uitgebreid assortiment vloer- en wandtegels.

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl
tegels - badkamers - vloerverwarming

KORT NIEUWS
B. op zij te zullen gaan, maar dien stil door den
modder te zullen laten rijden”.
Aan het eind van de avond kon uiteindelijk
toch nog over de kosten over 30 jaar worden
gepraat.
Gemeenschapszin
Later bleek dat er een nieuwe, concurrerende
buurtvereniging was opgericht. Toch werd er
een besluit genomen over de aanleg van verlichting in de wijk. Het gebakkelei hield enige
tijd stand, maar in 1923 en het daaropvolgend
jaar kwam er riolering en werden de wegen
verhard met puin en steenslag. Echter, enkele
bewoners gingen verder met hun (juridische)
strijd tegen de gemeente die tot begin 1927
voortduurde.
De vele overstromingen bracht wat meer
gemeenschapszin tussen tuinders en overige
bewoners.
Na de oorlog
De gemeente stimuleerde de aanleg van
speeltuinen, omdat men bang was dat de
jeugd als gevolg van het tekort aan aandacht
tijdens de oorlog zou ontsporen. In 1948 nam
de gemeente het besluit om in Deventer
acht speeltuinen in te richten. In de betrokken wijken moest wel een vereniging worden
opgericht voor het beheer van de speeltuinen.
In 1949 werd daarom Speeltuinvereniging de
Hoven opgericht. De Speeltuinvereniging en de
Ontspanningsvereniging fuseerden in 1979, het
ontstaan van Wijk- en Speeltuinvereniging De
Hoven.
Deze bijdrage is ontleend aan de uitgave ‘650
jaar De Worp, 50 jaar De Hovenschool’
(ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van
de Hovenschool door H.J.M. Achereekte,
S. Heidsma en H.J. Nalis.

Ledenadministratie

Bent u al lid van de wijk- en speeltuinvereniging? Als lid van de WSV steunt u de vereniging, krijgt u korting op diverse activiteiten en
worden uw kinderen uitgenodigd voor bijvoorbeeld het huttenkamp en Sinterklaas.
Het is belangrijk om de ledenadministratie upto-date te houden, dus wanneer er wijzigingen
zijn (bijvoorbeeld in de gezinssituatie of (email)adres) informeer de ledenadministratie.
Op de website van de WSV staan zowel het aanmeldingsformulier als het
wijzigingsformulier.

15.000 yogalessen

Berry Steenbruggen alias Yoga Berry heeft een
bijzondere mijlpaal bereikt. In de afgelopen 30
jaar heeft hij 15.000 yogalessen gegeven. Zijn
eerste yogalessen gaf hij in het Hovenhuus
en dat doet hij tot de dag van vandaag. Berry
viert dit jubileum op 4 oktober a.s. Wilt u hem
feliciteren dan bent u van harte welkom in de
kerk van Epse vanaf 14.00 uur. Van 16.00 tot
18.00 wordt er een klankschalenconcert verzorgd. Wilt u hier bij zijn? Meld u dan aan. Er is
beperkt plaats. info@yogaberry.nl.

Vrijwilligers gezocht

Het bestuur roept mensen op om vrijwilliger te
worden bij de vereniging.
Er zijn vacatures voor bestuursleden en ook
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.

Rijbewijs

Shell
“IJsselbrug”

Keuringen aan huis

Paul

van Dormolen

gecertiﬁceerd bedrijfsarts

Uw tankstation

R ijksstr aatweg 2, 0570 - 61 37 48
Rolluiken
Screens
Overkappingen
Garagedeuren
Zonneschermen
Horren
Binnenzonwering

Gratis meten
Gratis montage
5 Jaar garantie

T
M
E

0570 - 615012
06 - 41158140
paulvandormolen@hotmail.com

van Zuiden Zonwering

voor al uw binnen– en buitenzonweringen
055-5217592
www.vanzuidenzonwering.nl/www.vz-zonwering.nl

Scheepswrak gevonden bij graven
Inloopochtend
geul Ruimte voor de Rivier Deventer
kwaliteit van de resten is nog niet te bepalen,
maar er is in ieder geval sprake van een groot
aantal fragmenten. Onder de fragmenten zijn
verschillen de onderdelen van het schip te herkennen waaronder spanten, een fragment van
de steven, een deel van het roer en planken van
de scheepshuid.
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal het
waterpeil op de vondstlocatie naar beneden
worden gebracht. Daarna worden de resten in
kaart gebracht en geborgen. De houtfragmenten worden ingepakt in plastic en onder water
bewaard. Daarmee is het mogelijk in een later
stadium alle fragmenten individueel te tekenen
en fotograferen. Daarna maken specialisten op
papier een reconstructie van het schip .

Willem Waanders
Update Update verfraaiing
Worpplantsoen
Wat wordt er gedaan met het geld van Willem
Waanders voor Verfraaiing Worpplantsoen?

Oproep
De redactie van de Hovenhier wil graag een blad zijn voor en door de bewoners van de Hoven. Wij
willen graag weten van u van de Hovenhier vindt en willen graag input vanuit de buurt. Heeft u
een idee voor een artikel of wilt u iets kwijt? Mail dit dan naar de redactie. hovenhier@gmail.com.

Help de speeltuin: werk en denk
mee!
Veel kinderen spelen in de speeltuin van de
WSV aan de Leliestraat. Nog te weinig ouders
denken en werken mee aan de instandhouding
van deze waardevolle voorziening. De afgelopen
tientallen jaren hebben vrijwilligers hun steentje bijgedragen en gezorgd voor de speeltuin
die er nu is. De vergrijzing onder de werkgroepleden slaat echter toe, als je kinderen op het
voortgezet onderwijs zitten verlies je wellicht
aansluiting bij de doelgroep. Zonder een groep
vrijwilligers die af en toe de handen uit de mouwen wil steken kan de speeltuin in deze vorm
niet voortbestaan.
Als je verantwoord en veilig buitenspelen voor
je kind belangrijk vindt, denk en werk dan mee

met de werkgroep speeltuin, Meld je aan bij
jaapwg@gmail.com

De afgelopen maanden was er gelegenheid
om ideeën aan te dragen voor de verfraaiing
van het Worpplantsoen. Er werden 43 concrete
ideeën aangemeld bij de Werkgroep Waanders
die namens de gemeente Deventer de regie
voert over de besteding van het fonds van circa
120 duizend euro. Een zeer diverse groep van
ruim 20 directe betrokkenen heeft samen met
de gemeente Deventer alle ideeën beoordeeld
op fraaiheid en haalbaarheid.
Uit de 43 ideeën zijn er 15 ideeën genomineerd
om uit te voeren. O.a. een voetpad over de IJsseldijk, gedenkteken voor Willem Waanders,
mozaïekbank, een demontabele kiosk en nog
meer. Zie hiervoor de website www.waandersworpplantsoen.nl. De indieners van de 15 geno-

mineerde ideeën hebben hun ideeën zaterdag
12 september gepresenteerd op het Wijkfestival
in het Worpplantsoen.
Nadere informatie over de uiteindelijke keuze
staan op de website.
Zin om mee te doen met de realisatie van
een genomineerde verfraaiing? Neem dan
contact op met de Werkgroep Waanders
(secretaris@waandersworpplantsoen.nl).

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 wijkkrant mee te vullen, meld je dan aan! hovenhier@gmail.com, tel. 06- 132 000 83 (Annie van Tricht).

Nieuwe Markt 10, 7411 PA Deventer
Tel. 0570 - 600 611
info@wierdamakelaars.nl

“Gun uzelf ontspanning!”

www.wierdamakelaars.nl

Heeft u een mooi idee
voor de buurt?

GrAtis WAArDebePAliNG
Mondhygiëne Praktijk Deventer

Ga voor meer informatie naar
www.wijdeventer.nl

verplaatst naar het Hovenhuus. Betsy Oosterwegel en Mieke Peterman willen graag contact
houden met de mensen. Het is geen spreekuur
meer, maar een inloopochtend. Niet alleen voor
de parochianen van de Radboud kerk, maar
voor iedereen in de wijk. De inloopochtend is op
vrijdag van 10.00– 12.00 uur.

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

Je mondhygiënist
kies je toch zelf!

Of neem contact met ons op via de website,
e-mail of telefoon.
Ja, ik wens een gratis waardebepaling van mijn woning.

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

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



Bij graafwerkzaamheden aan de geul tegenover
de stad Deventer zijn fragmenten gevonden
van een schip dat naar verwachting rond 1500 is
gebouwd. De resten bevinden zich onder water
en worden een dezer dagen geborgen.
Het onderzoek naar de restanten van het schip
wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten in opdracht van Combinatie IJsselfront.
Combinatie IJsselfront realiseert in opdracht
van Waterschap Groot Salland en Waterschap
Vallei en Veluwe de uiterwaardvergravingen bij
Deventer.
Het schip is gevonden in de uiterwaarden op
een locatie waar eeuwen geleden een stroomgeul van de IJssel lag. Deze stroomgeul is nog te
zien op kaarten van de stad Deventer die dateren van rond 1550. Op dat moment stroomt het
water al door een andere (hoofd)geul dichter
bij de stad. De stroomgeul was waarschijnlijk
nog wel bevaarbaar. In deze geul is een schip
vergaan of afgezonken.
Bij het ontgraven van de uiterwaarden zijn
grote balken en planken gevonden die deel
uitmaken van een groot, vermoedelijk zeewaardig schip. Daarbij zou het kunnen gaan om
een Kogge maar ook een ander scheepstype is
vooralsnog niet uit te sluiten. De omvang en

Jarenlang was er op vrijdagochtend een
spreekuur in de Radboud kerk. De insteek van
het spreekuur was in eerste instantie officieel.
Langzamerhand kwam men meer voor de gezelligheid, onder het genot van een kop koffie of
thee, even met elkaar bijpraten.
Sinds de sluiting van de kerk is het ‘spreekuur’

Adres:

................................................................

Postcode:

................................................................

Woonplaats: ................................................................
Tel:



................................................................

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

Activiteitenkalender oktober 2015

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 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 2015: 25/09, 30/10, 27/11. 2016: 15/01, 12/02,
11/03, 08/04, 20/05, 17/06.

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 17
dansgroepen groepen waarvan 8 Jazzgroepen
met 3 selectiegroepen, 3 Breakdancegroepen
met 1 selectiegroep, 2 Streetdance/HipHopgroepen 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

Kookles “De Kleine Sjef”

gevorderden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website. Naast de kids only kookles
is er ook ouder/kind koken. Dan geef je je op
met je vader, moeder, opa of oma.
Voor data en vrije plaatsen check regelmatig de
website van de WSV en / of Facebook.
Leeftijd: 8 jaar bij Kids Only en 7 jaar bij ouder/
kind koken. De kosten verschillen per les. Geef
je op via
anneliewesterveld@gmail.com.
Dinsdag 22-09-2015 16:00 uur
Muffins versieren vanaf 6 jaar
Zaterdag 10-10-2015 16;00 uur Sushi 3.0 (alleen
voor kids die eerder sushi hebben gemaakt) 10+
jaar
Zondag 15-11-2015 14:00 uur
Taartje van Abel 8+
Zondag 20-12-2015 15:00 uur Kerstdiner
Zaterdag 23-01-2016 15:00 uur
Wintergroente ouder/kind
Donderdag 25-02-2016 16:30 uur Sushi 1.0 ouder/kind (sushi mee naar huis)
Woensdag 13-03-2016 15:00 uur
Creatief met fruit 6+
Mei 2016
Turks Koken met gastkok datum in overleg nog
plannen

Colorgate

De kooklessen voor kinderen zijn een groot
succes. Op dinsdag 22 september is de aftrap
voor kinderen vanaf 6 jaar met als thema muffins versieren. Er zijn cursussen voor kinderen
van verschillende leeftijden, voor kids only
of samen met een ouder, voor beginners en

Ook dit jaar weer de traditionele carnavalsoptocht.

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.
Data:
2015 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11,
07/12, 21/12.
2016 11/01, 25/01; 08/02, 22/02, 07/03, 21/03,
04/04, 18/04.

Voor verdere informatie, zie website

Creatieve lessen voor kinderen
vanaf 9 jaar
Voor verdere informatie, zie website

Mozaïeken voor ouder en kind

Op woensdagmiddag van 13.45 -15.00 uur kun je
weer meedoen met teken- en schilderlessen onder leiding van Ineke. Zij is kunstenaar, docent
beeldende vorming en kindertekentherapeute.
Er worden 10 lessen ingepland waarbij je met allerlei materialen en technieken en verschillende
beroemde kunstenaars kennis maakt. Vanaf 7
jaar kun je al meedoen!
De kosten voor 10 lessen zijn E75,00. We beginnen zodra er genoeg aanmeldingen zijn dus
geef je snel op! workshop@wsvdehoven.nl

Klaverjasmarathon

Judo

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 kinderen van de basisschool. Iedere
woensdag 13.30 tot 14.30 uur.
Voor informatie: Sportschool Tijssen

5 december 2015 10.00 - 17.00 uur,

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

Koersbal

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN

2e hands ﬁetsen
betaalbare reparaties
Nieuwe Recycle bikes
Verhip mijn ﬁets!

Net dat beetje extra!

w w w.
wit te rook .
nl graf isch
ont we rpers

Carnavalsoptocht
februari 2016

Korte tekencursus

Cambi� �etswerkplaat�

Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw

Het Sinterklaasfeest wordt jaarlijks gevierd bij
WSV de Hoven. Een feestelijke middag waarbij
de enige echte Sinterklaas niet zal ontbreken.

Tekenen en schilderen voor kleine
kunstenaars in het Hovenhuus!

Activiteiten voor kinderen van groep 5 t/m
groep 8, georganiseerd door Raster Kinderwerk.
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.

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

Sinterklaas

Voor verdere informatie, zie website

Fun4All

Ennestraat 26
7439 AJ Steenenkamer

www.tijssen-sport.nl
Tel. 0571-274843 of Aderie Schoep,
beheer@wsvdehoven.nl, Tel. 615010.

Waarom moeilijk doen als het samen kan!
Architecten_Lab is breed inzetbaar, van visies en
ontwerpvraagstukken tot en met bouwkundige uitwerking en de oplevering, van renovatie tot en met
nieuwbouw, van interieuropgaven tot en met openbare ruimte en zelfs civiel technische (kunst)werken.
Architecten_Lab
Oostzeestraat 2 (Loods570)
7411 MD Deventer
mail@architectenlab.nl
architectenlab.nl

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

verhipmijnﬁets.nl
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- april 2016 van WSV De Hoven
Voor informatie:
Mw. Adrie van Dijk, tel. 617061 /
adridick@kpnmail.nl

Inloopochtend

Reanimatie-workshop

(Senioren)biljart

Komend najaar biedt Ramon Soer een aantal
malen een reanimatie-workshop aan voor wijkbewoners. Voor meer informatie over kosten en
data, zie website.

Maandag- en donderdagmiddag vanaf 13.30
Voor info: Ab Renssen, tel. 613064;
a.renssen1@kpnplanet.nl

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 Steenbruggen tel. 06-18735591 of kijk op
de site voor alle informatie: www.yogaberry.nl

Bewonersgroep Afkoppeling regenwater

Kookworkshops voor volwassenen
– de Grote Sjef

Na het sluiten van de Radboudkapel willen we
graag contact houden met elkaar.
Iedere vrijdagochtend van 10:00 tot 12.:00 uur
is er een inloop-ochtend in het Hovenhuus U
bent van hart welkom om een kopje koffie of
thee te komen drinken..

thema “Ravioli”

Gymnastiek voor Senioren

De eerste is op woensdag 30 september met als

Voor verdere data kunt u terecht op de site.
Kosten zijn ongeveer e 12,00 p.p., afhankelijk
van het aantal deelnemers.
opgeven via workshop@wsvdehoven.nl o.v.v.
Grote Sjef en datum workshop.
Data 2015: 30/09, 27/10. Data 2016: 21/02,
22/03, 29/04.

Niet pitten maar spitten. Op de website is meer
informatie te vinden.

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

Worps kampioenschap Kubb
18 september 2015

Worpse top 50

18 december 2015 20.30 uur

Haakworkshop ‘Haak maar raak’

Bewonersgroep Afkoppeling regenwater zaterdag 26 september start speeltuin om 09.30
uur, daarna ronde door de wijk voor advies en
helpende hand, inclusief lunch.

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 / heren
Vrijdag 			
			

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 meedenken aan de
speeltuin van de toekomst.
Contactpersoon: Jaap de Groot - 0622932062;
e-mail: jaapwg@gmail.com

Oud papier

Zet ook uw papier aan de weg voor de wijk en
de speeltuinvereniging!
Let op, het oud papier werd altijd opgehaald
op de zaterdag voordat de Sallcon langs komt,
helaas is dat dit jaar niet altijd gelukt en vallen
sommige ophaaldata de zaterdag na de inzameling van de Sallcon.
Data 2015: 03/10, 21/11, 19/12

Spreekuur wijkagent

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: E 52,50 per seizoen, niet
leden betalen €10,00 extra.

Happen in de Hoven

Ook in 2015 staan wij weer klaar voor u, een
maandelijks etentje om gezellig bij te kletsen
met de buurt.
Het concept blijft hetzelfde, een driegangenmenu voor e 7,50.
Opgeven kan via happen@wsvdehoven.nl of
loop binnen bij het Hovenhuus
Data 2015: 11/09, 09/10, 13/11, 11/12. Data 2016:
12/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06.

BESTUUR

Klusdag speeltuin
Zaterdag 26 september klusdag in de speeltuin,
start 09.30 uur inclusief lunch
Algemene Ledenvergadering
25 november 2015 20.00 uur
Data: 16 en 30 november 2015 van 19.30 tot
21.00 uur.
In 2 avonden leren we je de basisbeginselen van
het haken, zodat je uiteindelijk zelf een kussenhoes of omslagdoek kan maken. Graag zelf
een haaknaald nummer 3 of 4 meenemen en 2
bolletjes wol of katoen. Kosten per avond zijn
e2,50, inclusief koffie of thee.
Opgeven kan via workshop@wsvdehoven.nl
Mocht je vragen hebben kun je mailen naar Sita
van Remundt, remundt@icloud.com

Vrijwilligersavond
9 januari 2016 17.30 uur

Kaarten maken

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.

Voor verdere informatie, zie website

Niet pitten maar spitten

Groep wijkbewoners met een moestuin wisselt
informatie, handige tips en gereedschap uit en
ze bezoeken af en toe elkaars tuinen om van
elkaar te leren. Ruud van Wee is contactpersoon
voor deze groep. Als je meer informatie wilt,
meld je aan bij workshop@wsvdehoven.nl o.v.v.

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 computer in het
Hovenhuus aanwezig om boeken te reserveren.

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

Wijkwinkel

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

Zie voor meer informatie de website van WSV de Hoven

Memobord

KORT NIEUWS
BoekStart inloopochtenden

Lees en zing met je hummeltje in het Hovenhuus. V.a. donderdag 3 september 2015 tussen
10.00 en 11.00 uur voor ouders met kinderen
tot 4 jaar.
Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee
beginnen. Samen plaatjes kijken en verhaaltjes
vertellen is goed voor de taalontwikkeling en
versterkt de band tussen jonge kinderen en
ouders.
BoekStart is een project dat (mede) uitgevoerd
wordt door de bibliotheek om voorlezen aan
kleintjes te bevorderen. Vanaf 6 maanden kunnen baby’s al woorden herkennen, maar hoe
lees je nou het beste voor aan zo’n hummel?
En wat zijn leuke boekjes? Tijdens de BoekStart
inloopochtenden geven voorleesvrijwilligers
tips en rucs.
De BoekStart inloopochtenden zijn gratis. Aanmelden is niet nodig, dus loop gerust binnen!
Tevens is De Bibliotheek Deventer voor de
locatie De Hoven op zoek naar enthousiaste
voorleesvrijwilligers. Voor meer informatie
kan men contact opnemen met Jutta Beusink,
jbeusink@obdeventer.nl
Voor meer informatie over BoekStart kunt u
kijken op: http://www.boekstart.nl
Informatie over de inloopochtenden vindt u op:
http://bibliotheekdeventer.blogspot.
nl/2014/01/boekstart-inloopochtenden-grootsucces.html

29 augustus barbecue Rozenstraat!!!

Schapen in het park
:
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12 t/m 14 augustus Huttenkamp

de Eskape

Wijkwinkel

18 t/m 21 mei
Avondvierdaagse

Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt
u terecht in de Wijkwinkel. Of het nu gaat om
plastic zakken voor luiers/kunststof inzameling, of omdat u zoekt naar leuke activiteiten in
de wijk, of omdat u zich zorgen maakt om een
buurtbewoner. Naast een basiscollectie folders
kunt u via de website www.wijkwinkeldeventer.nl een antwoord vinden op uw vraag. Komt
u er niet helemaal uit? Dan helpt de beheerder
van het Hovenhuus u verder op weg.

Facebook en website

WSV de Hoven heeft een eigen Facebookpagina. Wordt ‘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

zaterdag 20 juni Stratenvolleybal

de Muziekkoepel Nering-Bögel

VV

isage
isage

garage wilp

&
&

• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

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

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang

Op de Worp:

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

12 869

Hovenierstraat 91 • 0570-619085
www.tantekaatkinderopvang.nl

isie
isie

Tanja Westendorp
Rozenstraat 89
Tel. 0570 - 60 13 55
Mobiel: 06 - 55 96 03 56
visagevisie@kpnplanet.nl
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Sam&max is de nieuwe naam voor
peuteropvang De Tovertuin en BSO De Hoven.
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COLUMN
Ontspanning door ademhaling
Door Berry Steenbruggen

Na 30 jaar yoga zijn er gelukkig nog dingen
waarover ik mij verwonder. Ook over de
buikademhaling verwonder ik mij vaak. In
mijn lessen kom ik zo vaak mensen tegen die
hoofdpijn hebben, schouder- en nek klachten
ervaren of angstig zijn. Door ze inzicht te geven in de spanning, bewust te  laten ontspannen en de buikademhaling voor te doen zie je
vaak kleine wonderen!
Wat en hoe over de buikademhaling
1. Hoe werkt het?
Tussen buikholte en borst zit het middenrif.
Wanneer je inademt worden de longen groter
en wordt het middenrif omlaag gedrukt. De
buik wordt dikker.
2. Wat zijn de voordelen?
Een buikademhaling geeft meer ontspanning, masseert de darmen en buikorganen, de
schouders ontspannen meer en je zit dichter
bij je gevoel.
3 Waarom adem je niet meer in je buik?
Door het schoonheidsideaal, geen dikke buik
kan het zijn dat je de buik in trekt, door pijn
(operatie) kun je de buik ook gespannen
houden. Bij de yoga gaan we er ook vanuit
dat wanneer je moeilijk of niet naar je gevoel
kunt gaan er ook spanning komt in de buik.
Ooit wel eens op kraamvisite geweest en een
baby gezien waarbij bij de inademing de buik
ingetrokken werd?
4. Wat te doen?
Een combinatie van inzicht in de spanning,
ontspanning, bewuster om gaan met de buikademhaling kan veel veranderingen geven.
Kijk eens:
Neem eens het dikste boek uit de boekenkast
en ga liggen op de grond. Leg het boek op je
buik en probeer met elke inademing het boek
omhoog te ademen. Hoe gaat dit?

In het zonnetje
Het plantsoen is een populaire plek voor hondenbezitters. Een groep dames laat iedere dag,
in wisselende samenstelling, ’s ochtends rond
half negen hun hond uit. Zodra de kinderen
naar school zijn lopen Judith, Marleen,
Monique en Agnes het park in en komen elkaar
daar tegen om gezamenlijk de honden uit te
laten.
Waarom is het zo’n leuk plantsoen om
honden uit te laten?
“Er is een mooi losloopgebied waardoor de honden ruimte hebben en er zijn veel mensen met
jonge honden Die spelen graag met elkaar, dat
maakt het leuk. Daarnaast is het een mooi overzichtelijk park en daardoor hondvriendelijk.”
Hebben jullie wensen voor het plantsoen?
“In de Vijfhoek is een stukje aangelegd waar
honden vrij kunnen spelen. Er zijn daar van die
kruip-door-sluip-door buizen aangelegd en het
zou natuurlijk heel leuk zijn als dat hier ook
zou komen.” Helaas hebben de dames dit idee
niet ingediend bij de Werkgroep Waanders. Ze
hopen op een kiosk in het park zodat ze ’s morgens tijdens het uitlaten van de hond een kopje
koffie kunnen drinken.
Komt het wel eens voor dat een hond de
boel verstoort?
“Dat valt best mee. Het gaat om socialiseren.
Nieuwe honden moeten worden opgenomen
in de roedel. Dat heeft wel eens tijd nodig. Er
is dan wel eens ruzie en er wordt dan plek be-

v.l.n.r: Marleen Boon met Bijke, Monique Helsloot met Banjer, Judith Addis met Lukkie en Agnes Dengerink met Meia.

paald. We hebben het er dan wel over hoe het
gaat. Soms gaat het in de roedel niet goed en
dan merk je dat iemand ook niet meer zo vaak
komt.”

hun troep op kunnen ruimen.”

Zijn er ook minpunten aan het plantsoen?
“Wat je in de zomer hebt is dat er vooraan
veel wordt gebarbecued. Het is geweldig leuk
dat een stadpark zo gebruikt wordt alleen is
het voor sommige mensen heel lastig om hun
troep op te ruimen. Er liggen dan bijvoorbeeld
kippenbotjes en dat is niet leuk uitlaten want
je wilt niet dat je hond dat gaat eten. Er zouden
grotere containers moeten staan zodat mensen

“Hierover hebben we geen klachten. Door het
maaien en de regen verdwijnt de hondenpoep.
We hebben nog nooit een hondenpoepzuiger
gezien.”

Werkzaamheden Onderdoorgang
N344 Lage Worp / Steenenkamer
Op 9 september wordt gestart met de vervanging de onderdoorgang Lage Worp onder de
N344 op de Steenenkamer. Naar verwachting is
het werk in december van dit jaar klaar. De huidige onderdoorgang stamt uit 1942 en nadert
het einde van zijn ‘technische levensduur’. De
totale kosten van het project bedragen 8 ton.
Dit bedrag komt uit de Robuuste Investeringsimpuls, een initiatief van de provincie om de
economie en werkgelegenheid in Gelderland
te stimuleren. Inderdaad; provincie Gelderland,
want dit, met graffiti volgespoten viaductje
staat net in de provincie Gelderland. Zowel
voor- als tijdens de bouwwerkzaamheden vindt
explosievenonderzoek plaats. Woningen in de
directe omgeving zijn of worden vooraf geïnspecteerd zodat eventuele schade veroorzaakt
door heien achteraf goed is vast te stellen

Het verkeer op de N344 wordt slechts in
beperkte mate gehinderd door de werkzaamheden. Tijdens vier nachten wordt één rijstrook
afgesloten, voor de verdere duur van het werk
is de N344 in beide richtingen beschikbaar voor
verkeer. Het autoverkeer van en naar de Worp
wordt via de verkeerslichten geleid. Voor fietsers komt er een verkeerslicht ter hoogte van de
Whilhelminabrug. Op 19 augustus vond in het
Hovenhuus een informatie-inloopavond plaats,
waar ieder zijn of haar vragen kon stellen. Tijdens de informatie-avond waren medewerkers
van de gemeenten Voorst en Deventer, de provincie Gelderland en van bouwbedrijf Salverda
aanwezig. Op deze avond zijn foto’s van de
nieuwe onderdoorgang getoond. De nieuwe onderdoorgang oogt een stuk moderner. Hij moet
zo’n 100 jaar meekunnen en zal volgens

Lesse n • T h e ra p i e • Tra i n i n g

L e v e n s k u n s t vo o r j o n g & o u d d o o r
bewustzijn, beweging en spel
Kijk voor het actuele aanbod op
www.zonzijn.nl
s 2000
sind

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

Wordt het loosloopgebied voldoende
schoongehouden?

De dames zijn het er over eens dat ze geen hond
zouden hebben wanneer het plantsoen er niet
zou zijn. “Een hond moet kunnen rennen en
los kunnen zijn. Het plantsoen is echt voortreffelijk.”

een woordvoerder ‘als sociaal veiliger worden
ervaren door gebruikers’.
Een provinciemedewerker tipte de website
www.bereikbaargelderland.nl hier kun je op de
hoogte blijven van wegwerkzaamheden in de
provincie Gelderland. Het is ook mogelijk om
een e-mail te ontvangen wanneer er wegwerkzaamheden plaatsvinden in bepaalde gemeenten.

Een idee?
Ga ermee aan de slag!
Heb je al een tijdje een idee voor je straat om het er leuker, gezelliger of mooier te maken? Misschien weet je niet precies hoe en wil je daar wat tips voor hebben. Of je weet (samen met je buurtgenoten) wel wat en hoe je het wilt, maar je hebt wat financiële ondersteuning nodig om ermee
aan de slag te gaan.
Neem dan contact op met de wijkmanager of het Sociaal team uit jouw wijk!
Naast een idee voor je straat of buurt kan het ook gaan om zorgen voor
elkaar.
Met elkaar wonen in een straat is een wereldje op zich. Soms wil je iets
doen voor buurtgenoten, om de kleine dingen in het leven een stukje aangenamer te maken. Hoe kun je dat doen, op je eigen manier en passend
bij je straat of buurt?

Je idee kun je opsturen naar:
WijDeventer
Antwoordnummer 225
7400 VB Deventer
(postzegel niet nodig)
Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen of je direct aan de
slag kunt of dat je iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te
voeren.
Contact via:
Joris Hendriks, wijkmanager
Sociaal team Binnenstad/De Hoven
www.wijdeventer.nl

Sociaal team Binnenstad/De Hoven
06 431 981 91
(Harold van den Berg)
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl
www.wijdeventer.nl

woners heeft elkaar gevonden in het zich hard
maken voor het afkoppelen van het regenwater
in onze wijk. De vorderingen op dat gebied
zijn te lezen op onze website en op hun eigen
facebookpagina.
Op creatief gebied gaat het nieuwe seizoen gestart worden met 2 bijeenkomsten haken (Haak
maar raak). Twee avonden waarin iedereen de
beginselen van haken kan leren onder deskundige begeleiding van Agnes Huidink en Sita
van Remundt. Ook een middag om met elkaar
kaarten te maken wordt weer aangeboden door
Inge Karssemakers.
Voor kinderen zal er een korte tekencursus, een
mozaïekworkshop en waarschijnlijk een creatieve cursus met allerlei technieken aangeboden worden.
Nieuw in het aanbod is de mogelijkheid om een
reanimatieworkshop te volgen, gegeven door
Ramon Soer.
Meer inhoudelijke informatie over de kosten,
data en benodigdheden van al deze mooie
nieuwe activiteiten is te vinden op de website (www.wsvdehoven.nl) onder Activiteiten.
Mocht er gaandeweg het seizoen nog nieuw
aanbod komen zal dit ook geplaatst worden op
de site.
Aanmeldingen en vragen over het
workshopaanbod kunnen gemaild worden naar
workshop@wsvdehoven.nl.

Vrijwilligers
Tot slot is dit alles natuurlijk niet mogelijk
zonder onze vele fantastische vrijwilligers.
Tijdens het zeer geslaagde huttenkamp heeft
het bestuur een oproep gedaan aan alle aanwezigen om zich aan te melden voor een vrijwilligerstaak. Er ligt van alles wat opgepakt kan
worden. Van eenmalige acties tot maandelijks
terugkerende activiteiten. Op onze website is
het formulier te vinden wat er opgesteld is om
meer inzicht te bieden in wat en wie we zoal
nodig hebben.

Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team. Zij kunnen jeondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.

Een nieuw seizoen vanuit het bestuur
Bij de start van elk nieuw seizoen van de WSV
bekijken alle werkgroepen welke activiteiten
ze gaan opzetten, worden er data geprikt en
gaan de werkgroepleden weer met elkaar aan
de slag. Het bestuur bespreekt in deze periode
welke speerpunten er komend seizoen opgepakt moeten worden.
Dit jaar is voor het bestuur een spannend jaar.
De hoogte van de bezuiniging van de gemeente
op buurthuizen en speeltuinen zal op korte
termijn officieel bekend gemaakt worden. Deze
bezuiniging zal ingaan per januari 2016. Als
bestuur zijn we uiteraard aan het brainstormen
hoe we deze bezuiniging op kunnen gaan vangen. De grootste uitdaging is om dit over alle
activiteiten en doelgroepen te verdelen zodat
alle leden er zo min mogelijk van zullen merken.
We zullen er echter niet aan ontkomen om op
sommige prijzen een (hopelijk) kleine verhoging
door te voeren.
Bijkomend nadeel voor onze vereniging is dat
Raster, onze grootste huurder, waarschijnlijk
per januari 2016 met de BSO haar intrek neemt
in de Hovenschool. We gaan dan in gesprek met
mogelijke andere aanbieders voor naschoolse
opvang. Daarnaast onderzoeken we andere
inkomstenbronnen zoals fondsen, andere subsidiekanalen maar ook andere huurders worden

benaderd.
Afgelopen jaar was de bezetting binnen het
bestuur minimaal. Verschillende oproepen en
wervingsacties hadden onvoldoende resultaat
om nieuwe leden te werven. Gelukkig meldde
in mei Marc Harmsen zich als nieuw bestuurslid
en is hij gestart als clusterhoofd facilitair. Zoals
iedereen heeft kunnen lezen in de festivalkrant
van Stichting Steenworp zullen zij verder gaan
als zelfstandige werkgroep onder de vlag van de
WSV. Hierdoor kunnen we elkaar versterken in
activiteiten, vrijwilligersbestand en efficiëntie in
de aanpak.
Drie bestuursledenvan Stichting Steenworp
hebben aangegeven graag zitting te nemen in
het bestuur van de WSV. Daarmee zullen we
weer op volle sterkte komen!
Nieuwe activiteiten
Al eerder is in de Hovenhier gemeld dat we op
zoek waren naar nieuwe activiteiten. Concreet
is de werkgroep Niet pitten maar spitten (moestuinieren) door Ruud van Wee hier een goed
voorbeeld van. Ook de Grote Sjef door Annelie
Westerveld heeft een aantal goed bezochte
kookworkshops voor volwassenen gehouden
afgelopen voorjaar. Beiden hebben zij ook dit
najaar weer een mooi aanbod.
Maar er is nog meer mogelijk. Een groep be-
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