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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….. 

Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven gaat 
een nieuwe speeltuinpoort realiseren die past 
bij het vernieuwde Hovenhuus en de beleving 
van de kinderen uit de wijk. De poort naast ’t 
Hovenhuus is letterlijk de verbinding van de 
‘straat’ naar de speeltuin. De huidige poort is 
gemaakt van een houten constructie en betim-
mering. Deze is al meerdere keren aangepast en 
verbeterd, maar is nu te slecht geworden voor 
renovatie. Het Hovenhuus heeft in 2014 al een 
grondige verbouwing ondergaan en nu is de 
poort aan de beurt.
De kinderen uit de wijk is gevraagd om iets 

leuks / moois / gaafs te ontwerpen. De Worp-
kidz hebben veel mooie poorten getekend en 
geknutseld. De werkgroep Speeltuin heeft de 
vijf beste plannen geselecteerd. Deze zijn aan 
de Worpkidz voorgelegd. Met meer dan de helft 
van de stemmen heeft ontwerp van Damian 
Jonkers gewonnen! In zijn ontwerp heeft hij drie 
bogen verwerkt. Tijdens een korte workshop 
heeft Damian zijn plan met de architect verder 
uitgewerkt. Hij heeft een ingelijste fotomon-
tage van zijn ontwerp ontvangen. Het wordt 
een enkele gemetselde poort van oud uitziende 

bakstenen. Boven in het torentje komt een klok, 
zodat spelende kinderen precies weten hoe laat 
ze naar huis moeten.

De werkgroep Speeltuin gaat samen met 
Damian het plan technisch uitwerken. De 
werkgroep Speeltuin is ook in gesprek met de 
Technicampus in Deventer. Studenten van de 
opleiding metselen kunnen zo eventueel bij de 
realisatie worden betrokken. De Worpkidz gaan 
allemaal een baksteen versieren, en mogen hun 
persoonlijke baksteen er zelf in metselen. Kinde-
ren en jongeren gaan samen met volwassenen 

aan de slag om de poort te realiseren. 
Het vrijwilligerswerk wordt dan door jong en 
oud samen gedaan. Dit project wordt mede 
mogelijk gemaakt door een subsidie van 
WijDeventer.

Wie het leuk vindt om bij de voorberei-
ding of realisatie van dit project te hel-
pen, kan zich bij Marc Harmsen melden: 
marcharmsen@gmail.com.

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

Nieuwe poort voor de speeltuin

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
Massagepraktijk De Spiegeling geopend
Deze zomer heeft Ellen van den Berg haar 
praktijk voor holistische massage geopend. De 
praktijk is aan huis: Bloemstraat 41, tel. 06 - 
28105530.
Meer informatie over deze holistische massage 
is te vinden op de website van De Spiegeling: 
www.praktijkdespiegeling.nl of stuur een e-
mail naar info@praktijkdespiegeling.nl.

Noppieclub
De Noppieclub zoekt vaders en moeders die 
twee keer per maand op woensdagmiddag wil-
len meehelpen.
Aanmelden kan via wendyvriezekolk@hotmail.
com

De Toffe Perenboom
In het Hovenhuus staat sinds kort de Toffe Pe-
renboom. Hierop kun je briefjes prikken wan-
neer je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij het 
boodschappen doen of hulp met de computer, 
maar je kunt ook je diensten aanbieden. Op 
de website deventerbuurt.nl kan je je aanbod/
vraag digitaal plaatsen. 
Vragen over vrijwilligerswerk in je wijk? Neem 
contact op met Jorien Vermeer. E-mail:
jorienvermeer@vcdeventer.nl

Appgroepen 
In de wijk zijn verschillende appgroepen 
aangemaakt om informatie uit te wisselen; 
activiteiten te ondernemen en contact te heb-
ben. Zo is er bijvoorbeeld een moestuinapp, 
aangemaakt na een korte moestuincursus in 
het Hovenhuus. Ook is er een wandelapp. Hier 
nemen verschillende wandelaars deel. Begin 
van de avond kan iemand initiatief nemen die 
zin heeft in een wandeling, maar geen zin om 
alleen te gaan. Buurvrouwenapp, de makkelijke 
manier om samen iets te plannen.
Heb je ook een appgroep of wil je er eentje 
starten mail naar hovenhier@gmail.com 

Verhuur
Leden van de WSV kunnen de grote zaal van 
het Hovenhuus huren. Sinds kort is het ook 
mogelijk om biertafels, statafels en een party-
tent te huren. Als u dit wat lijkt kunt u op de 
website kijken voor meer informatie.

Zeldzaam Mooi Worpplantsoen
Op zondag 17 juli vond het Zeldzaam Mooi Fes-
tival plaats in het Worpplantsoen. Tijdens het 
festival werd ook stilgestaan bij het 200-jarig 
bestaan van het park in de huidige opzet. Dit 
bijzondere feit werd kenbaar gemaakt door 
toegangspoorten met spandoeken, straatnaam-
borden met een verwijzing naar het verleden 
van het park en medailles aan verschillende 
bomen in het park, met daarop de leeftijd 
vermeld. Deze medailles waren, net voor de 
zomervakantie, geschilderd door leerlingen van 
de Hovenschool.  
In 1815 maakte Albertus Van Leusen het 
ontwerp voor het park met de karakteristieke 
slingerende paden, waarna het in 1816 werd 
aangelegd. Het park is als stadspark echter veel 
ouder dan 200 jaar, naar men zegt is het Worp-
plantsoen het oudste stadswandelpark van 
Nederland. Al rond 1700 werd hier een wandel-
gebied voor de stad aangelegd, toen nog met 
een rechtlijnige opzet van lindelanen. De Lange 
Laan en de laan tussen pontje en rotonde (de 
Avenue) zijn nog restanten van deze opzet. Cen-
traal in het park kwamen paden in een stervorm 
samen, waardoor het park ook wel  ‘sterrenbos’ 
werd genoemd.  
In 1795 kwam Deventer onder het bestuur van 
de Fransen. In de winter van 1813/1814 werd 
door hen een belegering van de stad verwacht. 
Zij gaven opdracht om alle bomen in het ster-
renbos te kappen, om zo een vrij schootveld 
te hebben over de IJssel aan de westzijde van 
de stad. Het mocht echter niet baten. In 1814 
bevrijden de kozakken Deventer van de Franse 
bezetting. 

Hierna kreeg het nieuwe stadsbestuur van ko-
ning Willem I toestemming het park te herstel-
len en kreeg Albertus Van Leusen de opdracht 
een nieuw wandelpark te ontwerpen. In deze 
tijd raakte de symmetrische, formele opzet van 
tuinen en parken langzaam uit de mode en 
was de romantische, Engelse landschapsstijl 
in opkomst.  Geïnspireerd hierdoor, ontwierp 
Van Leusen een park met bomen langs een 
slingerend padenpatroon. De mensen gaven 

hem hierdoor al snel de bijnaam ‘slingerbartus’. 
In 1816 werd het park aangelegd. De daarop 
volgende winter was echter zo streng, dat 
door opkruiend ijs veel van de jonge aanplant 
sneuvelde. Hierna werden weer nieuwe bomen 
geplant. Van de oorspronkelijke aanplant zijn 
nog enkele bomen aanwezig; verspreid in het 
park staan dus bomen met de respectabele 
leeftijd van 200 jaar.      
Op oude foto’s en ansichten van het park is te 
zien dat er vroeger rozenperkjes in het park te 
vinden waren en hekjes langs de gazons. Het 
park was een populaire bestemming voor een 
zondagse wandeling. In 1852 werd er een mu-
ziekkoepel in het park geplaatst, die er zo’n 100 
jaar heeft gestaan. In de jaren ’60 van de vorige 
eeuw verdwenen de paden, vanwege bezuini-
gingen en de wens voor een meer natuurlijke 
inrichting van de uiterwaarden. In de jaren ‘80 
en ‘90 raakte het park steeds meer in verval. 
Aan het begin van de 21ste eeuw werd de wens 
het park op te knappen en in oude glorie te her-
stellen steeds sterker. Dankzij steun van Europa 
kon in 2005 begonnen worden met de grote 
renovatie. Hierbij kwam het padenpatroon, 
grotendeels gebaseerd op het oorspronkelijke 
ontwerp van Van Leussen, terug. Er werden 
nieuwe bomen bijgeplant en het beheer werd 
aangepast. De bekroning op dit vernieuwde 
Worpplantsoen was de terugkeer van de mu-
ziekkoepel in 2012, dankzij sponsoring van het 
bedrijf Nering Bögel, de gieterij die een belang-
rijke plek inneemt in de industriële geschiedenis 
van Deventer.  
In 2013 overleed wijkbewoner Willem Waan-
ders. Hij liet de gemeente Deventer een legaat 
van 120.000 euro na voor verfraaiing van zijn 

geliefde Worpplantsoen. De gemeente formeer-
de een werkgroep van wijkbewoners, de 
werkgroep Waanders, die aan de slag ging om 
hiervoor ideeën te verzamelen.   
Op 17 juli jl. werd, tijdens het Zeldzaam Mooi 
festival, de geschiedenis van ‘ons’ bijzondere 
park verteld aan de hand van een presentatie 
met oude foto’s en historische kaarten. Ook 
worpbewoner Henk Nalis vertelde vanuit de 
muziekkoepel over de geschiedenis van het 
park. Daarnaast werden deze dag de eerste re-
sultaten getoond van de werkgroep Waanders. 
Van de ideeën die bij de werkgroep werden 
ingediend is inmiddels een aantal uitgevoerd. 
Zo zijn er nieuwe nestkasten geplaatst en is er 
een wandelpad aangelegd op de dijk langs de 
Worp. Tijdens het Zeldzaam Mooi Festival werd 
een derde project onthuld: een prachtige, door 
Het Groenbedrijf geschonken, mozaïekbank 
naar het ontwerp van Marijn van der Wateren 
(Podivium). Deze bank staat aan de Lange laan 
bij de noordelijke entree van het park.      
Zeldzaam Mooi 2016 was een groot succes 
en vormt maar weer eens het bewijs dat het 
Worpplantsoen nog altijd een enorme aantrek-
kingskracht heeft. Het park wordt meer dan 
ooit gebruikt en blijft een prachtige plek voor 
dit soort evenementen.

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

oude padenplan van het plantsoen



T (0570) 612 869

www.bowlingdeventer.nl

Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie

Dry needling
Claudicatio

Bekkenklachten

Leliestraat 29
7419 ct Deventer

0570-619980/632387
Www.fysiotherapiedeworp.nl

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

maandag gesloten
dinsdag 11.30 uur - 20.30 uur
woensdag 11.30 uur - 20.30 uur
donderdag 11.30 uur - 20.30 uur
vrijdag 11.30 uur - 20.30 uur
zaterdag 11.30 uur - 20.30 uur
zondag 11.30 uur - 20.30 uur

Bloemstraat 62, 7419 BX Deventer,
te bereiken op 0570 784 333

Zomer op de Worp 2016

De Eskape
Op zondag 5 juli had de Eskape haar jaarlijkse voorstelling in het Hovenhuus. Het thema was 
“Ik hou van Holland”. Alle groepen hebben opgetreden. Tussen de optredens door was een quiz 
gebaseerd op het welbekende TV programma. Het publiek was hiervoor verdeeld in 2 teams. 

Werkgroep Speeltuin
Door regen en veel spelende kinderen was de grond rondom de pompheuvel lang-
zamerhand naar beneden gespoeld. Zaterdag 10 april van dit jaar is dit hersteld en 
aangevuld, waarbij kunststof roosters zijn ingegraven om erosie in de toekomst te 
voorkomen. Het is de wens om dit najaar de heuvel bij de glijbaan van dit soort roos-
ters te voorzien.

Stratenvolleybaltoernooi 2016
Dit jaar organiseerden Marieke Overvelde, Josien Wolterink, Chris 
Nijhoff en Anne Rietberg het traditionele stratenvollebaltoernooi. 
De winnaars van dit jaar zijn The Outsiders, zij wonnen een bos 
bloemen, een beker en de eer natuurlijk. Net als ieder jaar was er 
ook een loterij zodat teams die niet winnen toch naar huis kun-
nen met een prijs. Deze prijzen zijn gesponsord door bedrijven in 
de wijk. De huidige werkgroep kan nog versterking gebruiken. Wil 
je meedoen om te zorgen dat dit toernooi blijft bestaan? Meld je 
dan aan via josienkuipers@gmail.com.

Worpkidz
Het is al bijna traditie om het seizoen van Worpkidz 
af te sluiten met een grote activiteit. Dit jaar waren er 
meerdere springkussens, een dansclinic, de kinderen 
mochten een tattoo laten zetten en een armbandje 
knopen. De werkgroep is trots op de grote opkomst  
(bijna 100!).



Activiteitenkalender oktober  2016  -  april 2017 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.

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+
Creatieve workshops voor kinderen van 12 jaar 
en ouder. 
Houdt 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. 

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.
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.

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

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



Activiteitenkalender oktober  2016  -  april 2017 van WSV De Hoven
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.

BESTUUR
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is gepland op 
woensdag 16 november om 20.30 uur
Vrijwilligersavond
Op zaterdag 7 januari  is de vrijwilligersavond. 
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:
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

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
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OPEN 
(H)ARTBOEK

CREËER JE EIGEN BOEK MET RUIMTE OM TE 

DWALEN EN TE ONTDEKKEN 

IN WOORD EN BEELD

    Creatieve cursus
2016 - 2017

15 avonden vol inspiratie, 
onderzoek en spelen in woord 
en beeld. Eenmaal per 2 weken 
op dinsdag- of woensdagavond 
van 20:00 tot 22:00 u.  

INFO: INGRID BAART
06 20617187 

INGRIDBAART@PLANET.NL

WWW.LOTZINMOVEMENT.NL

LOCATIE: TWELLOSEWEG 12
7419BJ  DEVENTER

JUDO
Iedere woensdagmiddag zijn er judo-lessen in de sportzaal 
van het Hovenhuus. Inmiddels zijn er twee groepen, een 
voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en een voor kinderen vanaf 
8 jaar. De lessen worden gegeven door Niels Tijssen. Naast 
de lessen  nemen de leerlingen deel aan toernooien. Op de 
vraag waarom judo leuk is kwamen de volgende antwoor-
den: 
“Omdat het een vechtsport is”, “Omdat je bij het voetbal-
len dan sterker bent”, “Omdat je andere kinderen leert ken-
nen”, “Je leer trucjes hoe je goed kan stoeien”, “Het is goed 
voor je zelfverdediging”.

Huttenkamp
De laatste week van de zomervakantie was de speeltuin 
omgedoopt tot HovenZOO vanwege het inmiddels wel-
bekende Huttenkamp. Het was een tropisch Huttenkamp. 
Tijdens het opruimen op de zaterdagochtend was het iets 
minder heet… Wat de kinderen in 2 dagen bouwen is door 
alle hulp al snel opgeruimd.

Avondvierdaagse
Maar liefst 50 kinderen hebben meegelopen 
met de avondvierdaagse achter de vlag van de 
WSV aan. De laatste avond werden ze feestelijk 
binnengehaald op het Grote Kerkhof met een 
High Five van de burgemeester! Toppers

Hoogtevrees
Tijdens Deventer op Stelten vond in het Worpplansoen 
muziekfestival Hoogtevrees plaats.

Vervolg zomer op de Worp 2016

Nieuw boek van buurtgenoot Robert 
Bugter
Robert Bugter heeft zijn vijfde boek geschreven 
over Go Ahead Eagles: “De gouden stier”.
Het boek gaat over seizoen 2015-2016 en de 
promotie naar de Eredivisie.
Dit keer vond er geen officiële boekpresentatie 
plaats en dat vonden vrienden en familie een 
slecht idee. Robert is onder valse voorwendselen 
naar Cafetaria de Worp gelokt om toch op een 
feestelijke manier stil te staan bij het uitkomen 
van zijn nieuwste boek. Tijdens de presentatie 
kreeg Paul de Vries, de nieuwe eigenaar van het 
cafetaria, een exemplaar aangeboden. Robert Bugter (rechts)  Paul de Vries (links)

Recept voor een heel lekkere maar 
simpel te maken ijstaart
Benodigdheden:
2 pakjes Batons (schuimkoekjes met een 
chocolaagje)
250 ml slagroom
suiker
 
Bereiden:
Breek de Batons is stukjes. Klop de slagroom 
met een beetje suiker stijf en schep daarna de 
stukjes Batons door de slagroom. Bekleed een 
cakeblik of een andere mooie puddingvorm 
met huishoudfolie en stort het mengsel in de 

vorm. Vouw het huishoudfolie over het meng-
sel en plaats het in de diepvries. Daar laat je 
het ong. 4 uur (of langer) staan. Even voor het 
serveren de ijstaart uit de vriezer halen en in 
mooie plakken snijden.
 
Eet smakelijk!
 
Kookteam Happen in de Hoven



In ‘t zonnetje
Deze keer in het Zonnetje Maaike Joling. 
Maaike is per toeval op de Worp terechtgeko-
men, maar voelt zich, samen met haar gezin 
betrokken bij de buurt en houdt van de dorpse 
sfeer. Maaike is ondernemer. Ze runt een bed 
and breakfast en kinderopvang aan huis.

In 2004 zijn mijn ouders op de Worp komen 
wonen. Zelf woonde ik toen nog in Italië.  Toen 
sprak me de buurt al aan en bedacht ik me dat, 
wanneer ik weer naar Nederland zou gaan, ik 
ook op de Worp zou willen wonen. Een jaar 
later, ben ik, vanwege heimwee, terug naar 
Nederland gegaan en heb een huis in de Hove-
nierstraat gekocht. Dit huis werd te klein toen 
onze zoon geboren werd. We hebben gezocht 
naar een grotere woning in Twello, maar eigen-
lijk wilden wij op de Worp blijven wonen. Het 
huis waar we nu wonen aan het Groenstraatje 
was eigenlijk wat aan de grote kant. Zo is het 
idee ontstaan voor een B&B. Mijn vader heeft 
een deel van de schuur in gebruik als atelier.

We hebben dit pand in het Groenestraatje 
gekocht in 2009. Sindsdien is er veel verbouwd. 
Oorspronkelijk waren het 2 huizen op 1 perceel, 
maar het huisnummer 11 is opgezegd bij de 
gemeente en andere instanties. We hadden 
verwacht dat dit lastig zou zijn, maar dit viel erg 
mee. Alleen toen ze bij het verwijderen van de 
watermeter de hoofdkraan raakten spoot het 
water metershoog de lucht in. Met de voet op 
het lek werd gewacht op versterking.

In december 2011 is Het Groene Bed gestart. Het 
loopt goed, de meeste weekenden zit de B&B 
vol. In de zomer heb ik ook doordeweeks vaak 
gasten.  Vaak zijn het mensen die hier genieten 
van een korte vakantie. De gasten komen voor-
namelijk uit Nederland, maar een enkele keer 
ook uit Frankrijk of Duitsland. Zij vinden het 
prettiger om hier te verblijven dan in een hotel 
vanwege de service en persoonlijke benadering. 
Wanneer mensen na kwart voor negen willen 
ontbijten krijgen ze een vers broodje van de 
Spar.

Ik heb geluk, toen ik begon met Het Groene Bed 
bood mijn moeder aan de was van de B&B te 

strijken. Inmiddels is mijn moeder overleden, 
maar nu strijkt mijn vader de lakens. Dit zijn er 
aardig wat!

In 2014 ben ik begonnen met mijn eigen gast-
ouderopvang. Ik werkte al jaren in de kinderop-
vang. Door de crisis werd ik ontslagen en een 
nieuwe baan in de kinderopvang was niet te 
vinden. Ik ben toen voor mezelf begonnen; ik 
had niets te verliezen. Nu vang ik 3 dagen per 
week kinderen van 0-4 jaar op. Voor mij is het 
belangrijk om activiteiten met de kinderen te 
doen, zodat ze spelenderwijs leren.  Met de bak-
fiets kan ik ook met slecht weer dingen buitens-
huis doen; de kinderen zitten namelijk lekker 
droog. Elke maand heb ik een ander thema van 
waaruit ik dingen doe.
Begin van de week ben ik gastouder en voor de 
B&B is het met name de weekenden erg druk. Ik 
zou best wel meer willen doen in de wijk, maar 
op dit moment heb ik daar de tijd niet voor. De 
kinderopvang en de B&B vragen best veel tijd. 
Verder wil ik ook graag tijd doorbrengen met 
mijn gezin.

Wij wonen prettig op de Worp. De ligging, zo 
vlakbij het park, maar ook lekker dicht bij de 
stad, is prachtig. Toen ik nog voorin de  

 
Hovenierstraat woonde liep ik wel wat mak-
kelijker de stad in. Nu kies ik toch vaak voor de 
fiets. Voor kinderen is het een prettige wijk. 
Ze kunnen zelfstandig naar activiteiten in het 
Hovenhuus, de Hovenschool, vriendjes in de 
buurt en naar de speeltuin. Het is leuk dat er 
zoveel wordt georganiseerd in de wijk. De ge-
moedelijke sfeer in de wijk is fijn.  Wel wordt er 
soms hard gereden in de straten, waardoor het 
niet altijd veilig is voor fietsende en spelende 
kinderen.
De kinderen zijn begonnen op de Wilpse Dijk-
school. Toen de school sloot zijn de kinderen 
naar de Hovenschool gegaan. Voor de kinderen 
verliep de overgang soepel, ik moest wat meer 
wennen, vooral aan de grote klassen.

Ik vind het belangrijk om, waar mogelijk, 
gebruik te maken van lokale ondernemers.  
VoordePoorte  heeft bij ons de vloer gelegd en 
de screens verzorgd.  Marco van Schaik heeft 
zojuist een overkapping op het terras gemaakt 
en Esther, van Esthers tuin heeft daarna het 
grasveld voor haar rekening genomen. Verder 
ga ik vaak naar de Spar. Toen de Spar verbouw-
de en 2 weken gesloten was heb ik de winkel 
erg gemist. Ik  ga daarom voor meer dan een 
vergeten pak melk of broodje.

COLUMN
Thuis bij Tante Kaat
Deze zomer op de Worp kwam wat moeilijk 
op gang. Warm weer, maar met veel stevige 
buien. Gelukkig groeit de natuur dan als kool. 
De kinderen bij Tante Kaat Kinderopvang 
hebben daarom weer genoten van aardbeien, 
komkommertjes en paprika’s uit ons eigen 
moestuintje. Zelf plukken, schoonmaken 
en daarna lekker opeten! Veel naar buiten, 
ijsjes maken in de zandbak en kunstwerkjes 
kleuren met krijt op de stoep. En regelmatig 
naar de grote speeltuin, schommelen, van de 
glijbaan en afkoelen onder de waterpomp, 
wat een feest! Regen of zon, voor de kinderen 
maakt het niets uit.

Nu komt de herfst er aan en Tante Kaat 
verheugt zich enorm op deze knusse tijd. De 
grote kinderen zijn weer naar school en wij 
doen onze sjaaltjes om en laarsjes aan. We 
wandelen gezellig samen in het Worpplant-
soen, stappen door de plassen, zingen liedjes 
en verzamelen van alles van wat de herfst ons 
brengt.

Terug bij Tante Kaat gaan de warme sloffen 
aan. Alle vondsten worden op tafel grondig 
bestudeerd en het knutselen kan gaan begin-
nen. De bladeren krijgen een kleurtje en de 
kastanjes veranderen in bijzondere beestjes. 
Met rode blozende wangetjes wordt er hard 
gewerkt. En als we klaar zijn wordt heel Tante 
Kaat versierd met de prachtigste creaties.
Zo is het elke dag feest bij Tante Kaat. Klein-
schalige kinderopvang dicht bij huis, met 
ervaren begeleiding in een knusse huiselijk 
sfeer. Nieuwsgierig geworden naar Tante 
Kaat Kinderopvang? Kom dan gerust een 
keertje aanwaaien deze herfst!

Je mondhygiënist 
kies je toch zelf!

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

www.mpdeventer.nl

Mondhygiëne Praktijk Deventer

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

“Gun uzelf ontspanning!”

...óók dit is zomer op de Worp 2016



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
Seizoen 16-17 is van start gegaan! Aan het eind 
van de zomervakantie hadden we in de wijk 
een nieuwe aanwinst. De Hoven ZOO  met een 
echt reptielenhuis, beverburcht, kinderboerderij, 
olifantenhuis mét loopbrug … Er was nog veel 
meer te zien. 120 kinderen hebben 2 dagen in 
de brandende zon getimmerd en gesjouwd met 
pallets en planken. Het resultaat was prachtig. 
Ook veel ouders waren druk in de weer. Dank 
aan iedereen die geholpen heeft om ook dit 
jaar weer een mooi en gezellig huttenkamp te 
organiseren.
Vanaf september zijn alle activiteiten weer gaan 
draaien. Voor alle leeftijden en doelgroepen is 
er weer wat te doen in ’t Hovenhuus: dansen, 
biljarten, koken, happen, Noppies, koersballen, 
Do-it, vergaderen, koffiedrinken, Worpkidz, bar-
dienst draaien, biertje drinken, chillen, spelen, 
voorlezen, boeken ruilen …. en nog veel meer.
Als topper in september natuurlijk het Steen-
worpfestival met dit jaar als thema Summer 
Sensation om ons nog even in zomerse sferen 
te houden.

Wie nog een nieuw idee heeft: er kan altijd nog 
meer worden georganiseerd. Meld je bij het 
bestuur en we gaan samen met je kijken wat er 
mogelijk is.     
Het bestuur is ook weer aan de slag na 2 
maanden zomervakantie. Speerpunten voor dit 
seizoen zijn onder andere duurzaamheid in de 
vorm van verdere energiebesparende maat-
regelen, poort en grasmat van de speeltuin, 
binnenhalen van nieuwe subsidies, ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten voor ouderen en het 
vinden van een nieuwe voorzitter. Na 7 jaar be-
stuur zal Carolien van Traa in november tijdens 
de Algemene Leden Vergadering aftreden als 
voorzitter. Ook de vacature van secretaris is nog 
altijd vacant.
Veel leesplezier in deze Hovenhier! Vanuit 
bestuur een compliment voor de werkgroep/re-
dactie die er elk half jaar weer een mooi exem-
plaar vol leuke verhalen en weetjes van maakt. 
Heb je wat te melden of mooie foto’s van de 
wijk, neem contact op met de redactie.

Onbekende buren
Jan-Marc de Wever, ecoloog bij Eco Tierra - 
ecologisch adviesbureau uit Deventer, on-
derzoekt in opdracht van woningcorporatie 
Rentree de aanwezigheid van beschermde 
diersoorten als vleermuizen, gierzwaluwen, 
steenmarters en huismussen. Zij verblijven of 
broeden met veel genoegen in onze wijk: onder 
de pannen, achter daklijsten en gevelbetim-
mering, in de spouw. Het zijn onze onbekende 
buren. Jan-Marc is regelmatig midden in de 
nacht op zoek naar de precieze verblijfplaatsen 
van vleermuizen. Hij verwacht dat in onze wijk 
de dwergvleermuis en de laatvlieger aanwe-
zig zijn. Aangename buren, waarvan je vaak 
niet merkt dat ze er zijn, overdag chillend in 
jouw spui, ‘s nachts muggen jagend, omdat 
het leven ervan afhangt. Ze behoeden de 
Hovenbewoners voor een muggenplaag. 

Jan-Mark hoopt vooral vleermuisverblijven 
aan te treffen, het liefst op een plek die geen 
problemen zal geven. En dat is precies de reden 
dat hij op onderzoek is uitgestuurd. Rentree wil 
volgend jaar onderhoudswerkzaamheden doen 
aan woningen in de wijk.  Bij aanwezigheid van 
beschermde diersoorten zijn vaak ontheffingen 
nodig om werkzaamheden te kunnen uitvoe-
ren.  Met inventarisatie door een ecoloog wordt 
invulling gegeven aan de zorgplicht en kunnen 

passende maatregelen genomen worden. Door 
op tijd te beginnen met onderzoek en vaker 
terug te komen in voor- en najaar ontstaat een 
goed beeld van de verschillende verblijven en 
benodigde maatregelen. De reden dat de onder-
zoeken regelmatig in de nacht plaatsvinden is 
dat  de terugkeer naar het dagverblijf over een 
langere tijd verspreid is dan het uitvliegen. Het 
uitvliegen gaat zo snel dat je vaak net niet op 
de juiste tijd op de juiste plaats bent. Jan-Mark 
vertelt dat opdrachtgevers ook wel eens een 
nachtje mee op pad gaan. Dit vergroot hun 
persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid  
om het ook voor de dieren zo goed mogelijk te 
maken.

Veeleisend
Op basis van de combinatie bebouwing met 
groene omgeving zou Jan-Mark een aardige 
vleermuispopulatie op de Hoven verwachten. 
Maar tot nu weten ze zich goed verborgen te 
houden. 
Vleermuizen hebben afzonderlijke verblijven 
voor zomer, winter, het paren, baren en kramen. 

En daarbij soms nog reserve-verblijven voor 
elke periode.   Ze hebben veel plekken nodig 
dus, maar zijn bovendien ook nog veeleisend.  
Het liefst hebben ze een ruimte waarbinnen 
verschillende temperaturen zijn, bijvoorbeeld 
het temperatuurverschil tussen binnen- en 
buitenmuur.  Afhankelijk van de temperatuur 
kiezen vleermuizen dan hun ideale plek. Maar 
ook voldoende vocht, een ruwe binnenkant en 
het ontbreken van licht zijn vereisten.
Een kraamkamer is in de buurt al wel gevonden. 
Hier brengen vrouwtjes uit verschillende popu-
laties de kraamtijd gezamenlijk door.  Desge-
wenst verkassen ze vliegend  met hun jong op 
de buik naar een ander kraamverblijf.  

Onbewoonbaar verklaard na isoleren
Een van de veelvoorkomende werkzaamheden 
aan huizen in de wijk is na-isolatie.  Als goed-
willende particulier realiseer je je vaak niet dat 
met het opvullen van de spouw en afdichten 
van kieren en gaten je huis ook onbewoonbaar 
wordt verklaard. De  toegang en verblijfplaatsen 
of de beschermde dieren zelf gaan verloren. In 
die zin, zo vertelt Jan-Mark, botst het Energieak-
koord met zijn doelstelling voor energiezuinige 
huizen eigenlijk met de Flora- en faunawet.
Ook als particulier zou je volgens de wet, alvo-

Rijbewijs
Keuringen aan huis

Paul 
van Dormolen
gecertifi ceerd bedrijfsarts

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

rens te isoleren, eigenlijk moeten  onderzoeken 
of je beschermde medebewoners hebt. Toch 
legt Jan-Mark liever de nadruk op grote pro-
jecten als die van Rentree . Dit soort projecten 
kunnen  in een klap heel veel schade aanrichten 
of met de juiste maatregelen een stimulans 
betekenen voor hele populaties in de buurt.

Samenwerken met wijkbewoners
In de brief van Rentree werd een oproep 
gedaan om bekende nest – en verblijfplaatsen 
van vleermuizen, gierzwaluwen, mussen en 
steenmarters door te geven.  Hier is door vrij 
veel Hovenbewoners op gereageerd. Een teken 
dat er in de wijk oog en oor is voor beschermde 
medebewoners. Voor Jan-Mark is het waarde-
volle informatie om gerichter te kunnen onder-

zoeken. Bovendien helpt de betrokkenheid van 
inwoners bij het draagvlak in een buurt.
Wil je als particulier toch het zekere voor het 
onzekere nemen, begin dan op tijd om het jaar 
door te observeren wat er zoal in en om het huis 
gebeurt, bevraag je buurtgenoten. Oriënteer je 
bij clubs als de zoogdiervereniging, het  IVN, de 
Ulebelt, google eens naar de zogenaamde Soor-
tenstandaard en neem zo nodig maatregelen 
als het ophangen van een vleermuiskast.

Laatvlieger

Vleermuizenkast

Dwergvleermuis

Habitat vleermuis Worpplantsoen


