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Het is weer voorbij die mooie zomer…
Anders dan in het gelijknamig nummer van
Gerard Cox uit 1973 begon deze niet in mei,
maar pas eind juni. Maar toen was het wel
echt zomer! Warme dagen, lange zwoele
avonden, soms (te?) heet.

Bijzonder was de hoge waterstand in juni,
waardoor het park enkele weken onder water
heeft gestaan.
Deze zomer zorgde weer voor mooie beelden. Onderstaande foto´s met dank aan Jan
Barwegen.

De redactie wil elke editie (voor- en najaar)
een mooie foto uit de (omgeving van de) wijk
plaatsen. De mooiste foto wordt geplaatst in
de Hovenhier en de maker krijgt een kleine
attentie. Je kunt hiervoor je foto opsturen
naar hovenhier@gmail.com. Graag zien we
jullie winterfoto(‘s) tegemoet.
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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

SPAR DEVENTER
SPAARPOTSTRAAT 14‐16
7419 AZ DEVENTER







Mondhygiëne Praktijk 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…..
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Keuringen aan huis

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

SPAR DEVENTER.
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Rijbewijs

Shell
“IJsselbrug”
Uw tankstation

Deventer Wijkaanpak

Je mondhygiënist
kies je toch zelf!
Spaarpotstraat 12a Deventer
0570-612797 info@mpdeventer.nl
www.mpdeventer.nl

Paul

van Dormolen

gecertificeerd bedrijfsarts
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0570 - 615012
06 - 41158140
paulvandermolen@hotmail.com

Bommenwerpers boven de Hoven
Gedenkplaat aan restauratie toe

B25 Mitchell boven Deventer, 28 oktober 1944.

Geschiedenis is vaak ver weg en lang geleden.
Maar het kan gaan leven als het vlak onder je
voeten ligt, als het in je eigen buurt gebeurd
is. Veel sportievelingen en kinderen zullen er
weleens naar hebben gekeken: het herdenkingsbord in de gang van de gymzaal van de
Hovenschool. Het is gemaakt om te herinneren aan het neerstorten van een met bommen
beladen Engels vliegtuig op 6 februari 1945.

Samen met ruim 60 andere vliegtuigen was
de Mitchell die ochtend om 08.45 opgestegen
vanaf vliegbasis Melsbroek bij Brussel om
aanvallen uit te voeren op de spoorbrug over de
IJssel bij Deventer. De ruimen van de luchtvloot
waren gevuld met meer dan driehonderd bom-

Aan de rook is te zien waar de HD380Y neerstortte.

men. De rapporten uit die tijd geven aan dat
bijna de helft van de toestellen werd beschoten
en beschadigd door de bij Deventer zeer actieve
Duitse luchtafweer. ‘Moderate to intense flak
over the target”, meldt het vluchtrapport. Twee
Mitchells kunnen nog een noodlanding maken
in bevrijd gebied, maar bij één toestel lukt dat
niet. Om 10.04 in de ochtend valt de HD380Y op
een onbebouwd terreintje tussen de huizen van
de Twelloseweg, de Langestraat en de Worp.
Door de klap en de explosies van de bommen,
die nog aan boord waren, blijft er weinig van
het toestel over. Voor de bemanning zijn de
gevolgen fataal. Twee van hen worden vlakbij
gevonden, van de andere twee ontbreekt elk
spoor.

‘’No parachutes seen”, zegt Geert van Zanten
veelbetekenend. Als ooggetuige is buurtbewoner Geert van Zanten als geen ander op de
hoogte van de gebeurtenissen van de Hoven in
de oorlog. De andere vliegtuigen hebben dus
gezien dat er geen mensen uit het getroffen
toestel hebben kunnen springen.
Slachtoffers vielen er onder de inwoners van
de Hoven bij deze aanval wonderwel niet te betreuren, al was er wel veel schade. Tien minuten
voor de luchtaanval ging het luchtalarm. De
mensen hadden, met de gevolgen van eerdere
aanvallen in het achterhoofd, hun huizen snel
verlaten en zaten in hun kelder of in een van de
schuilkelders in de buurt. Het was tenslotte niet
de eerste keer dat er bommenwerpers boven De
Hoven vlogen.
‘Aldus werden drie huizen totaal verwoest, vijf
huizen verbrandden geheel, en 35 huizen werden zwaar beschadigd en onbewoonbaar’ meldt
het herdenkingsbord, dat een uitputtende
opsomming geeft van de ruim 300 huizen in de
buurt die tijdens deze actie werden beschadigd.
De tekst leest als een proces-verbaal. ‘’Ik heb
het een keer gelezen, daarna nooit meer”, merkt
Geert van Zanten op. “Dat verbaal zou best eens
door mijn vader geschreven kunnen zijn. Die
was destijds politieagent.”

De crew van B25 Mitchell HD380Y. Flt Sgt J.A. Quick, navigator. Sgt H.C Locke, boordschutter.
Sgt T. Ward, bommenrichter en W.O. E.S. Richards, piloot.

Geert weet te vertellen dat de maker van het
gedenkbord, Jo Vinkenburg, destijds bij de
gemeente werkte en enthousiast met zijn
metaaldetector naar voorwerpen uit de Tweede
Wereldoorlog zocht. Toen in 1982 de gymzaal
van de Hovenschool aan de Twelloseweg werd
gebouwd, op de plek waar de HD380Y was neer-

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

www.wierdamakelaars.nl

GrAtis WAArDebePAliNG
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.

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



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

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

Postcode:

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

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



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

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

wij.deventer.nl

gestort, moest daar natuurlijk wat te vinden
zijn. In het gedenkbord verwerkte Jo delen van
het vliegtuig die hij had gevonden, munitie en
een deel van een boordmitrailleur.
Hoewel de Britse bommenrichters ongetwijfeld
hun best hebben gedaan en de brug af en toe
behoorlijk werd geraakt, kon hij toch steeds
weer worden gerepareerd. “Er stond wel een
bord dat de treinen niet mochten remmen, de
brugdelen zouden anders van de pijlers kunnen
afschuiven” zegt Geert van Zanten. De brug
werd pas echt verwoest door de Duitsers, die de
overspanningen bij de terugtrekking opbliezen om zo de oprukkende troepen de pas af te
snijden.
Het herdenkingsbord in de gang van de gymzaal
geeft veel informatie over de gebeurtenissen
op 6 februari 1945. Toch worden niet alle vragen
beantwoord. Zo weten we niet wie het meisje
op de foto voor de huizen is. Geeft de foto een
beeld van de huizenrij zoals die eruitzag voor
het neerstorten van de HD380Y? Ook is er een
gedicht waar we de maker niet van weten. Jo
Vinkenburg is vijf jaar geleden overleden en kan
het ons niet meer vertellen. Het bord hangt er
inmiddels al meer dan 30 jaar en is hier en daar
behoorlijk beschadigd. Het zou mooi zijn als
dit, met respect voor Engelse bemanning en Jo
Vinkenburg, zou kunnen worden gerestaureerd
en aangevuld met nieuwe informatie. Bemanningsleden Quick en Locke liggen begraven
op de Deventer oorlogsbegraafplaats aan de
Raalterweg.
Jaap de Groot
jaapwg@gmail.com

In the Pigture: indrukken van een toeschouwer
Maanden van voorbereiding is er aan voorafgegaan, de wekelijkse lessen en doorlopen op
zondagochtend, maar zaterdag 1 juni is het dan
eindelijk zover: de uitvoering van Dansgroep
De Eskape! De Deventer Schouwburg is tot de
nok toe gevuld. De verwachtingen zijn hoog
gespannen...
In het voorwoord van het programmaboekje
wordt gemeld dat we ogen te kort zullen ko-

men, en dat is zeker zo! Het varkentje (een rol
van Nyncke Bergman) is niet meer zo bekend
als dat ze vroeger was, toen ze een grote rol
vertolkte als een van de drie biggetjes. Het
varkentje maakt een emotionele achtbaan door
bij het zien van alle Disneyfilms waarin zij geen
rol had. Zal ze ooit nog in The PIGture staan?
Alle groepen van De Eskape tonen een eigen
dans, maar ook een dans in combinatie met een
andere groep. Alle dansen en de muziek zijn

geïnspireerd op de films van Walt Disney.
In opperste concentratie, met hier en daar een
onbedoelde grappige noot van een van de deelneemstertjes is het een wervelende show die
zijn weerga niet kent.
Tot slot moet nog worden vermeld dat de kostuums zijn bedacht en gemaakt door de naaiploeg onder leiding van Tinie Velner, chapeau!
We kijken uit naar de volgende show in de
Deventer Schouwburg!

XXXL-picknicktafel
De nieuwste aanwinst in de speeltuin is een
XXXL-picknicktafel, welke bijna 5 meter meet.
De tafel is gebouwd door drie handige buurtbewoners; Robert Jutten, Gustav Egbring en Frans
Doevelaar. De materialen zijn gekocht met
subsidie van de wijkaanpak.

Het tobbedansen was georganiseerd door de
werkgroep jeugd, maar deze keer mochten ook
de jongsten meedoen. Het was tenslotte feest.
Ondanks de kou waren er genoeg bikkels die
op de baan naar beneden het koude water in
wilden.

Op 21 juni, was de feestelijke opening. Het
officiële gedeelte van de opening bestond uit
een praatje en het uitrollen van een grote loper
door 3 generaties Siero / De Boef. Joris Hendriks, de wijkmanager, was namens de gemeente Deventer aanwezig. Na het officiële gedeelte
was er Tobbedansen!

De picknicktafel moest natuurlijk ook worden uitgeprobeerd. Dit werd gedaan door erop te dansen
(‘Ja hij is stevig’) en aan te eten. Willem van de
Vlag (Spar) kwam eind van de middag broodjes
hamburger bakken die aan de nieuwe tafel werden opgegeten. Al met al kunnen we terugkijken
op een geslaagde middag en hebben we hopelijk
nog lang en veel plezier van de picknicktafel!
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Het Talentenspel: Ontdek op een speelse
manier je talententen
en je levensmissie
Handlezen:
Consulten
Helena van den Hogen, Bloemstraat 76
e-mail: helenavandenhogen@planet.nl

www.handreiking.nl

Activiteitenkalender oktober 201
JEUGDACTIVITEITEN

VOLWASSENEN

Noppieclub

Judo

Kookles “De Kleine Sjef”

Klaverjassen

Kinderen van groep 1 t/m 4

Meisjes en jongens vanaf 4 jaar.

Twee kookgekken organiseren iedere maand

Volwassenen - Iedere 2e en 4e maandag van de

Woensdagmiddagen om de 2 weken
van 14.00 - 15.30 uur.
Kosten: leden WSV de Hoven gratis,
niet leden 1,00 euro.

Iedere donderdag in het Hovenhuus.

een kookles voor kinderen.

maand - 20.00 - 22.30 uur in het Hovenhuus.

16.30 - 17.30 uur (4 jr. tot 7 jaar)
17.30 - 18.30 uur (vanaf 7 jaar)

Data:

Facebook.

Een leuke en gezellige competitie waaraan
iedereen kan deelnemen. Iedere avond zijn er
leuke prijzen te winnen. 10 avonden tellen mee
voor de rangschikking.
Data 2013: 9
 en 23 september, 14/28 oktober,
11/25 november, 9/23 december
Data 2014: 13/27 januari, 10/24 februari, 10/24
maart, 7/14 april.

PRIMO

Biljart

Contactpersoon: Ada de Beer
aadjebas@home.nl

13 oktober, 16 november, 15 december, 18 januari, 15 februari, 29 maart, n.t.b. in mei.
Maximaal 12 kinderen.
Kosten: 7,50 euro per kind. Voor meer informatie en aanmelding: website.
De Kleine Sjef Kooklessen is ook te vinden op

(PRe Instrumenteel MuziekOnderwijs)
Voor kinderen uit groep 1, 2 en 3.

Fun4all
Activiteiten voor kinderen van 7 t/m 13 jaar,
georganiseerd door Raster Kinderwerk.

Jeugdactiviteit
Iedere 2e vrijdagavond van de maand

11 Oktober ‘Halloween’
15 November ‘Bingo’
13 December ‘Swingnight’
17 Januari ‘Mid-Zomerparty’
14 Februari ‘Valentijn’
Groep 5, 6 en 7: 18.30 - 20.00 uur
Groep 8, 1e en 2e jaars: 20.30 - 22.00 uur
Kosten: 1,00 euro.
Aankondigingen via posters op het mededelingenbord bij de Spar en in het Hovenhuus, via
de Facebook-pagina van de werkgroep Jeugd
en op de website.

Talenthouse Jilliebar

Donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur.
Iedere 4 weken een ander thema: knutselen,
koken, sport. Je hoeft je niet op te geven. Kom
gewoon langs en doe mee!

Sinterklaasfeest

December 2013
Ook dit jaar komt de goedheiligman het Hovenhuus weer bezoeken.
Datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt via
prikbord op school en bij de Spar en natuurlijk
via de website van WSV de Hoven.

februari 2014??
Ook dit jaar weer de traditionele kindercarnavalsoptocht. Wie wil dit organiseren, opgeven
via info@dehoven.nl

15.30 - 17.30 uur (groep 7 t/m klas 1)
19.00 - 20.00 uur (vanaf klas 2)
De Jilliebar is een veilige plek waar kids en
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Er worden
activiteiten georganiseerd en eigen ideeën kunnen worden vormgegeven onder begeleiding
van jongerenwerkers van Raster.

27 t/m 29 september 2013: Danskamp.
2 maart 2014: Deventer Open Podium

MUZIEKTHEATER

(Senioren)biljart

Maandag- en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur
Voor info: Ab Renssen, tel.: 613064

Voor kinderen uit groep 4, 5 en 6.

a.renssen1@kpnplanet.nl

Donderdag 16.30 uur in het Hovenhuus.
Periode 12 september t/m 21 november 2013.
(onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen)
Kosten: 70 euro voor 10 lessen.
Opgeven via gustav-marielle@kpn.nl

Koersbal

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

Gymnastiek voor Senioren
In de sportzaal van het Hovenhuus o.l.v. Rick

Dansgroep “De Eskape”
Data

Informatie via gustav-marielle@kpn.nl

Voor info: Bertus de Brouwer, tel.: 619030

Carnavalsoptocht

Iedere vrijdagavond.

Jazz, Street- & Breakdance in het Hovenhuus.
Maandag t/m vrijdag verschillende groepen.

Donderdag 15.30 uur in het Hovenhuus.
Periode 12 september t/m 21 november 2013.
(onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen)
Kosten: 70 euro voor 10 lessen.

Dinsdag (om de 2 weken)- en woensdagavond (iedere week)
vanaf 19.30 uur in het Hovenhuus.
Speelt mee in de regionale competitie van de
biljartbond (KNBB)

Toorneman.

Halloween

1 november 2013
Informatie volgt nog.
Houd de website in de gaten!

Donderdag van 09.00 - 10.00 uur: senioren
10.00 - 11.00 uur: 55+
Daarnaast gymnastiek voor dames in de sportzaal van de Hovenschool,
maandag 19.00 tot 20.00 uur.
Voor informatie SOD, tel. 611247

Yoga

Iedere woensdag om 19.00 en om 20.15 uur in
het Hovenhuus., de lessen duren 60 minuten.
Voor meer informatie: Berry Steenbruggen,
tel. 644770 of www.yogaberry.nl

Seniorenmiddag

55+ 21 november 2013 14.00 - 16.00 uur
Voorstelling van Jannetje.
Contactpersoon: Annie Renssen, tel.: 613064

Zie voor meer informatie de website van WSV de Hoven

13 - april 2014 van WSV De Hoven
Sporten in de sportzaal ALGEMEEN
van de Hovenschool
Klaverjasmarathon

7 december 2013 van 10.00 tot 17.00 uur.

Badminton/volwassenen
woensdag 19.30 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
Donderdag 19.30 - 20.30 uur

Avond van vinyl
29 november - 21.00 uur.

Plaatjes draaien met Mark en Erik.

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

Volleybal
volwassenen, gemengd/recreatief.

Maandag 20.30 - 22.00 uur

Zaalvoetbal/Heren

Vrijdag 18.30 - 19.30 uur
20.00 - 21.00 uur
Leden WSV de Hoven: 52,50 per seizoen,
niet-leden betalen 10,00 extra.

zaterdag 5 oktober, 16 november, 14 december
2013 Voor data in 2014: zie de website van WSV
de Hoven.

Algemene ledenvergadering
20 november 2013 - 20.30 uur
16 april 2014
- 20.30 uur

Vrijwilligersavond / boerenkoolavond
Zaterdag 4 januari vanaf 17.00 uur.
Voor alle vrijwilligers van de WSV

Spreekuur wijkagent

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

Worp Wegwerp Vrij

De maandelijkse opruimacties vinden plaats op
de eerste zaterdag van de maanden april t/m
oktober. Verzamelen vanaf 09.45 uur bij het
Hovenhuus, afsluiting rond 12.00 uur.
Laatste opruimactie van dit jaar: 5 oktober.
www.worpwegwerpvrij.nl

KORT NIEUWS

Huttenkamp

Avondvierdaagse

De laatste week van de zomervakantie was (na
6 x al bijna traditiegetrouw) het Huttenkamp
in de speeltuin. Er verrezen 14 hutten, gebouwd
door 118 kinderen (met hulp van begeleiders).

In mei is voor de tweede maal de avondvierdaagse vanuit de WSV georganiseerd. Er
hebben ca. 45 kinderen (onder begeleiding)
meegedaan. Ongeveer halverwege was er een
rustpauze met wat lekkers. De kinderen waren
zeer enthousiast en er was een gezellige sfeer.
Zonder morren werd er 6 kilometer gelopen.
De laatste avond onder begeleiding van een
muziekkorps. Op het Grote Kerkhof deden de
kinderen ‘een high-five’ van burgemeester
Heidema.
Mocht u volgend jaar ook willen deelnemen
(de 70e editie 19-22 mei 2014), hou dan de website en de volgende Hovenhier in de gaten.

Ruimte voor de rivier

Project ‘Ruimte voor de rivier’ is nog in volle
gang. In de vorige Hovenhier is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Nieuw is dat u
live mee kunt kijken via de webcam: http://
webcam.mapgear.nl/rvdr_deventer/

Otje 5 jaar,
doet voor de 1e keer mee met het huttenkamp.
“Ik vind het huttenkamp leuk want ik heb nog
nooit gebouwd en dat wou ik wel heel graag. Ik
ben blij dat ik 5 ben want dan kan ik meedoen.
Het bouwen gaat heel goed. Ik heb al wel een
keer op mijn duim geslagen. We wouden een
kerk gaan maken maar toen was het per ongeluk een huisje van een smit geworden. Ik weet
niet hoeveel kinderen er in de hut zitten. We
eten lekkere dingen: meloen, kiwi, banaan en
dat soort dingen. We hebben het heel gezellig.”

Het kan eigenlijk niemand zijn ontgaan. Wouter Doeven (13 jaar) heeft van pakken CoolBest
een vlot gebouwd en hiermee een tocht van
80 km over de IJssel gemaakt vanaf het pontje
naar het Ketelmeer. Dit alles om geld in te za-

Dringend gezocht:
collectanten voor de wsv

Vanuit WSV De Hoven worden jaarlijks twee
collectes georganiseerd: voor Jantje Beton en
voor de eigen WSV. Sinds jaar en dag werkt
een groep vrijwilligers hieraan mee. Er is nu
echter wat verloop, daarom wordt met spoed
gezocht naar aanvulling. Dus: wil je eens weten waar je medebewoners van de Worp nu
wonen en wil je bijdragen aan een sluitende
begroting van onze eigen WSV, meld je dan
aan bij Jeanette Witteveen, hjdlwitteveen@
home.nl. Afhankelijk van de lengte van de
straat is de tijdsinzet 1,5 tot 2 uur per collecte.

Kikarun

Sjoerd Gietema en Mathilde Beers (beide
9 jaar) hebben een sponsortocht voor KIKA
georganiseerd in het Worpplantsoen op 25
september. Op dit moment hebben al 30
kinderen zich hiervoor opgegeven. Kinderen
tussen de 6 en 11 jaar mogen meedoen.

Wouters Coolbest Challenge

melen voor Serious Request 2013. Dit jaar richt
de actie zich op kindersterfte aan diarree. Een
stille ramp die het gevolg is van gebrek aan
schoon drinkwater, zeep en toiletten. Vandaar
de slogan: WCC tegen diarree.

Jorn 12 jaar,
voor hem is het het laatste huttenkamp.
“Ik vind het superleuk want je kunt samen een
hut bouwen, dat vind ik leuk. En uiteindelijk
mag je er ook in slapen. Dat is het leukste van
het huttenkamp.
Dan gaan we keten. In de hut een beetje chips
eten en cola drinken en dat soort dingen. Dat
halen we bij de Spar. Iedereen krijgt geld van de
ouders om dingen te kopen. Sommigen slapen
soms even maar de meesten niet. De volgende
dag ben je wel moe. Het thema van dit jaar is
Koningshuis. Wij hebben een fantasiehut, zelf
bedacht. Er zitten een stuk of 9 kinderen in onze
hut. Het is jammer dat dit de laatste keer is
want het is heel leuk. Tot nu toe is dit het leukste huttenkamp want onze hut is het mooist en
het grootst.”

wsvdehoven.nl

Wouter heeft veel aandacht gekregen in de
media (o.a. Jeugdjournaal, Radio 3, RTV-Oost en
kranten), maar als het om een buurtgenoot gaat
kan de Hovenhier natuurlijk niet achterblijven.
Hoe was al die aandacht?
“Het was echt heel leuk, heel speciaal en een hele
ervaring natuurlijk. Maar toch ben ik ook wel een
beetje blij dat al die camera’s weg zijn want het
is wel eens voorgekomen dat ik dingen opnieuw
moest doen omdat ik het verkeerd deed. Ik heb
wel een beetje geleerd hoe de media in elkaar zit.
Bij het proefvaartje wilde ik eerst zelf kijken hoe
het vlot zou varen. Toen de camera’s kwamen
deden ze net of het de eerste keer was dat ik aan
het proefvaren was. Ik moest een stuk of 5 keer
van de boot af stappen en dezelfde vraag beantwoorden omdat er steeds iets niet goed ging.
Die ochtend daarna kwamen ze weer opnames
maken en toen moest ik doen alsof het de ochtend was voordat ik de proefvaart ging maken.
Ik mocht dus niet zeggen “Ik heb gisteren mijn
proefvaart gemaakt, maar ik ga vandaag mijn
proefvaart maken”. Zulke dingen heb ik zó vaak
opnieuw moeten doen. Na een tijdje heb ik maar
gezegd dat ik alles maar 1 keer zou doen en als
het niet goed was dat ze dan pech hadden.”

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

“Gun uzelf ontspanning!”

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

Waarom heb je Serious Request gekozen
om geld voor in te zamelen?
“Het is een hartstikke leuke actie. Zelfs op tv voel
je dat het daar hartstikke gezellig is. Ik word er
echt ingetrokken. ‘s Nachts als mijn ouders gaan
slapen zet ik pas mijn radio uit, ik luister dan
echt iedere minuut dat het kan naar de radio.
De DJ’s die in het glazen huis zitten spreken me
altijd enorm aan en dat het voor een goed doel
is natuurlijk ook. Er zijn altijd zoveel mensen
bij aanwezig en er is nog nooit een opstootje of
ruzie geweest. Dat betekent volgens mij ook wel
iets, dat er nog nooit iets is gebeurd. Iedereen
door heel Nederland voert actie. Oma’s die koekjes bakken en dat soort dingen. Ik verheug me er
ieder jaar weer op. Ik vind het misschien nog wel
leuker dan Oud en Nieuw.”
Hoeveel geld heeft je actie opgebracht?
“Dat ga ik nog niet zeggen. Ik ben van plan om
met een kruiwagen vol met 5 eurocentmuntjes
naar Leeuwarden te gaan om het geld te doneren, en wil proberen af te spreken met het glazen
huis dat ik mijn vlot op de veiling kan zetten,
zodat dat ook nog wat geld oplevert.”
Voor meer informatie kunt u kijken op de facebookpagina van Wouter: WCC.
Wilt u Wouter steunen met zijn actie dan kunt u
geld overmaken naar onderstaand rekeningnummer. Hij zorgt er voor dat het in december bij
Serious Request terecht komt.
A.W.G. Wilberts, rek.nr. 56.88.036 o.v.v. WCC.
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Even de boel de boel, neem een
ontspannende massage op de stoel!

Kijk voor het actuele aanbod op
www.zonzijn.nl
s 2000
sind

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

ZONZIJN Bloemstraat 58 7419 BX Deventer
0570-640882
06-26844383
info@zonzijn.nl
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Hoe waren de reacties onderweg?
“Ik heb heel vaak te horen gekregen: “Hé, ben jij
niet die jongen van het Jeugdjournaal?”.
Het kwam voor dat boten keerden om me achter
na te gaan om een donatie te doen.”

Op de Worp:

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

Hovenierstraat 91 • 0570-619085
www.tantekaatkinderopvang.nl
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Brigitte Linthorst

06-10 41 6886

Gezondheids
column
Jong geleerd is oud gedaan!

Een gezond kindergebit is belangrijk om goed te kunnen bijten, kauwen, slikken en (leren) praten. Bovendien speelt het een rol bij de ontwikkeling van het gezicht en legt een gezond melkgebit de basis voor een
goed gebit op latere leeftijd. Door ons veranderde
eet- en drinkpatroon is er een enorme toename van
gaatjes en tanderosie in de kindergebitten. We stellen ons gebit de hele dag bloot aan tussendoortjes,
die veel suiker en zuur bevatten. Daarnaast worden
er veel frisdranken en sportdrankjes gedronken, met
name door kinderen. Alle reden om juist bij kinderen
extra aandacht te besteden aan goede mondgezondheid. Zodra er een tand is doorgebroken start dan gelijk met tandenpoetsen, liefst twee keer per dag. Gebruik een kindertandpasta met fluoride afgestemd
op hun leeftijd. Fluoride zorgt voor sterker glazuur en
helpt mee gaatjes te voorkomen.
Maak van het tanden poetsen geen strijd maar een
spelletje. Gebruik een kleine, zachte tandenborstel
met een goede grip. Elektrische poetsen kan, maar
leer je kind in ieder geval de vaardigheden van het
tandenpoetsen met de hand. Je kind kan eerst zelf
poetsen, daarna poets je nog een keer na. Het is handig om achter je kind te gaan staan/zitten. Leg een
hand onder de kin met de duim onder de onderlip.
Zo kun je de onderkaak een handje helpen. Duw het
hoofd van het kind tegen je borst. Het is handig om
volgens een vaste volgorde te poetsen, zodat niets
wordt overgeslagen. Maak zachte, rustige, heen-enweergaande bewegingen en poets volgens de 3B’s.
Buitenkant Binnenkant Bovenop de kiezen (eerst boven, dan beneden). Ook het uitspugen kan een leuk
spelletje zijn: mikken op het putje of gekke-bekkentrekken. Wacht na een maaltijd altijd minimaal een
halfuurtje met poetsen. Eten en drinken kunnen zuren bevatten waardoor het glazuur zachter en kwetsbaar is. Per dag kun je 5 tot 7 eet- en drinkmomenten
aanhouden; 3 hoofdmaaltijden en maximaal 4 tussendoortjes.
Er zijn vele leuke folders en boekjes over mondverzorging. Kom gerust eens bij ons binnen. Of maak
een afspraak samen met uw kind voor poetsles, voedingsadviezen of informatie over het wisselen van
het melkgebit.
Vergoeding voor behandeling van kinderen tot 18 jaar
valt onder de basisverzekering en wordt dus volledig
vergoed.
Mondhygiëne Praktijk Deventer
Spaarpotstraat 12a, 0570-612797
info@mpdeventer.nl, www.mpdeventer.nl
Je vindt
ons ook
op Facebook
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• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

Worpenees in het zonnetje
Wendy Vriezekolk is in 2000 verhuisd van
Klarenbeek naar De Worp. Toen heeft ze samen met Bennie, die een geboren en getogen
Worpenees is, een huis gekocht en zijn ze gaan
samenwonen. Wendy typeert de wijk als een
dorpje: “ons kent ons” en “het is een hechte
gemeenschap”.
Wendy is een actieve vrijwilliger: de Noppieclub,
Werkgroep Jazz, bardiensten in het Hovenhuus,
luizenmoeder en overblijfmoeder. Daarnaast is
ze moeder van 2 dochters: Esmee van 10 jaar en
Fabienne van 4 jaar en werkt ze als postbezorger. Een druk leven dus, maar dat is voor Wendy
zeker geen opgave.

Vrijdag 28 juni jl. stapten 42 vrijwilligers op de
fiets richting de uiterwaarden aan de andere kant
van de IJssel. Daar kregen we van een enthousiaste boerin, Annette Harberink, een interessante
uitleg en rondleiding over Project De Natuurderij.
Het doel van dit project is om natuur, landbouw,
ecologie, economie en recreatie weer met elkaar
te verenigen. In Nederland worden deze belangen
vaak als strijdig gezien. Deze locatie en de wijze
waarop een en ander wordt ingericht, hangen
direct samen met de vergravingen in de IJssel die
door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd in het
kader van het nationale programma Ruimte voor
de Rivier. Voor meer informatie zie de website:
www.keizersrande.nl
Na de rondleiding werd het tijd voor een hapje en
drankje. We stapten wederom op de fiets om ons
dit keer naar Huis Nieuw Rande te verplaatsen.
Tegenwoordig het paleis Geb & Gaia.
Geb en Gaia zorgen goed voor hun gasten en
bezoekers. Ze bieden inspiratie en geven je een
plek om wat te beleven. Lekker vrij, midden in de
natuur en met de rijke historie van Nieuw Rande
voelbaar aanwezig.
Met kleine gerechten maakten we kennis met
een mooie selectie smaken uit verschillende
culturen. Geb en Gaia houden van de natuur en
van het goede leven, dat was goed te proeven. In
de keuken werken ze met seizoensproducten uit
Salland. Lekker en eerlijk. Voor openingstijden en
meer informatie zie de website:
www.gebengaia.nl.
Na dit alles gingen we terug naar ons vertrouwde
wijk, maar met een ervaring rijker! En alle vrijwilligers, namens het hele bestuur: nogmaals bedankt
voor jullie enorme inzet voor WSV de Hoven!
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liger voor bardiensten in het Hovenhuus.
“Het is leuk om een steentje te kunnen bijdragen en altijd gezellig om mensen te spreken.”
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een goed bed in Deventers Groenestraatje

van Zuiden Zonwering

m

Zoals in de vorige Hovenhier gemeld is, heb ik
(Ruud van Wee) op 6 juni deelgenomen aan
het evenement Alpe d’HuZes. Doel van dit
evenement is naast het ophalen van geld voor
onderzoek naar kankerbestrijding, een sportieve
prestatie neerzetten door zo vaak mogelijk de
berg Alpe d’HuZes te beklimmen.
Hoe is het afgelopen?
Uiteindelijk heeft het team waar ik deel van uit
maakte (het team van veevoederbedrijf ForFarmers Hendrix) het enorme bedrag van ruim
€ 90.000 aan sponsorgeld opgehaald. Zonder
alle hulp en medewerking van o.a. WSV de Hoven, de Spar, buurtbewoners, familie, vrienden
en bedrijven was dit nooit gelukt. Namens
stichting Alpe d’HuZes, KWF en alle mensen die
in de toekomst geholpen zullen worden door
onderzoek, wil ik iedereen bedanken hiervoor!!
Wat was het mooiste?

Tijdens de week dat ik hier ben geweest zal mij
vooral bij blijven hoe de mensen in zo’n week
er voor elkaar zijn. Allemaal met één doel voor
ogen: alle leed veroorzaakt door kanker moet
stoppen! Geweldig wat een sfeer! Kort samengevat: mocht je er over denken je ook in te zetten
voor Alpe d’HuZes kan ik alleen maar zeggen:
doen!!
Wat betreft de commotie rond Alpe d’HuZes in
augustus: ik denk dat daar al veel over is gezegd.
Voor een verklaring hierover van de stichting
verwijs ik naar opgevenisgeenoptie.nl.

autorijschool?
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hovenhier@gmail.com

Gratis meten
Gratis montage
5 Jaar garantie

Alpe d’HuZes en hoe het af liep!

Zoekt u een goede
Zoekt
u een goede
autorijschool?

ING

mail dan naar:

Het groene bed

voor al uw binnen– en buitenzonweringen
055-5217592
www.vanzuidenzonwering.nl/www.vz-zonwering.nl
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ook adverteren in
de hovenhier?

Rolluiken
Screens
Overkappingen
Garagedeuren
Zonneschermen
Horren
Binnenzonwering

Vrijwilligers
Niet bij alle werkgroepen is het makkelijk om
mensen te vinden.
“Het is erg moeilijk om vrijwilligers te vinden
voor de bardiensten in het Hovenhuus. Je hebt
mensen nodig, maar waar haal je ze vandaan? Er stoppen wat mensen maar er komt
geen nieuwe aanwas.” Hierbij dus een oproep
namens Wendy om je aan te melden als vrijwil-

Vrijwilligersavond

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

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

“Het stimuleert me en het is echt mijn ding.
Bij de Noppieclub zijn we met een leuk clubje.
Moeders melden zich vaak spontaan aan als
vrijwilliger wanneer hun kinderen naar de Noppieclub gaan.”

ING

Voor
aanbiedingen
zie onze
website
Autorijschool
van den Hoogen-Dekker
Tel: 0570-611860
Mob: 06-53834193

www.hoogendekker.nl
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Bestuur WSV
de Hoven

KORT NIEUWS
Biljarten

Biljartvereniging Het Hovenhuus zoekt nieuwe
leden om in competitieverband te spelen.
De vereniging heeft 2 teams die in de regionale
competitie spelen.
Speeldagen zijn: iedere woensdag en de dinsdag om de 2 weken vanaf 19.30 uur.
Kom gerust een keer langs om kennis te maken!
Meer informatie Bertus de Brouwer 619030.

Gustav Egbring (clusterhoofd Facilitair), Pania
Walsh (penningmeester), Marten Groen (algemeen bestuurslid), Willem Janssen (secretaris),
Agnes Huidink (clusterhoofd Jeugd), Susanne
Rondeel (algemeen bestuurslid) en Carolien
van Traa (voorzitter).

Susanne zal ons bestuur helaas binnenkort
weer verlaten omdat zij verhuisplannen heeft.
Het bestuur is op zoek naar 2 nieuwe leden!
Lijkt het je wat? Schuif gerust eens vrijblijvend
aan. Elke 2e dinsdag van de maand om 20.00
uur.

Klaverjassen

Klaverjassen in het Hovenhuus. Voor het
nieuwe seizoen is iedereen van harte welkom
om mee te doen met de competitie. Voor data
en tijden zie de agenda in deze Hovenhier.
Meer informatie: Jan Oosterwegel 615010.

Yoga

Deventer Wijkaanpak wordt
Wij Deventer

Berry Steenbruggen alias Yogaberry geeft al
jaren yoga in het Hovenhuus. Hiernaast organiseert hij allerlei andere activiteiten zoals o.a.
yogareizen naar Bali, workshops teenlezen en
zwangerschapsyoga. Kijk eens op www.yogaberry.nl of mail naar info@yogaberry.nl.

Tijden veranderen en ook de Deventer
Wijkaanpak staat niet stil. De afgelopen 20

Kapsalon

jaar heeft de Wijkaanpak in Deventer zich

Nu geopend op De Worp Kapsalon, “H@irDesign By Sem”, eigenaar Samantha (Voorheen
kapsalon Salonic) Bloemstraat 60b, tel. 0570 617181, mobiel 06 - 204 887 48

steeds vernieuwd. Wijkaanpak ‘nieuwe stijl’
behoudt wat goed werkt en gaat in op de

verschenen zit ook een ideeënkaart. WijDeventer nodigt u uit om uw idee in te dienen. Heeft
u geen kaart (meer) en wel een goed idee dan
kunt u ook contact opnemen met de wijkmanager Joris Hendriks (jo.hendriks@deventer.nl)

ontwikkelingen die in de maatschappij op
ons afkomen. Onder een nieuwe naam; Wij
Deventer.

Pinnen om de hoek

‘Om de hoek’ pinnen is er niet meer bij, omdat
in april 2013 de geldautomaat aan de Spaarpotstraat is opgeheven. De Rabobank noemt
de aanzienlijke terugloop in het aantal pintransacties en de hoge beveiligingskosten als
redenen. Bij de Spar kan aan de kassa (extra)
geld worden gepind.

Nieuws gezocht

De Hovenhier zoekt nieuwtjes! Wilt u iets aan
de kaak stellen of heeft u nieuws? Neem dan
contact met ons op via hovenhier@gmail.com

wsvdehoven.nl

Bewoners blijven (in taakgroepen) met elkaar
én met andere partijen samenwerken aan een
buurt waar het fijn wonen is voor iedereen.
De wijkindeling wordt aangepast aan de indeling van Deventer naar voorzieningenniveau op
kleinere schaal. Voor een aantal wijken (1, 2, 3 en
4) betekent dit een verschuiving. Er komt een
aparte wijk de Hoven en aan de wijk Binnenstad
worden Raambuurt en Knutteldorp toegevoegd.
Door alle ontwikkelingen die op ons afkomen
komt de aandacht meer te liggen op hoe
mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. Het gaat daarbij meer en meer om
zelf doen en dan vooral samen met mensen
uit uw woonomgeving. De wijkopbouwwerker
blijft - als ondersteuner om uw initiatieven te
verwezenlijken - actief in de wijk. Hij (of zij)
doet dat samen met een team sociaal werkers.
De wijkmanager wordt - nog meer dan nu - de
verbindende schakel tussen datgene wat een
wijk zelf wil en kan aanpakken en dat waarbij
hulp vanuit de gemeente en instellingen nodig
of nuttig is.

Voor nadere informatie kunt u terecht op de
website:www.wijkaanpak.deventer.nl

Aderie Schoep
stelt zich voor
Mijn naam is Aderie Schoep. ik ben 51 jaar,
geboren en getogen in Deventer. Ik ben
getrouwd en heb 3 kinderen. Min hobby’s zijn
autorijden en een beetje sleutelen aan auto’s.

Tot 2001 heb ik in de bouw gewerkt. Toen ik dit
door lichamelijke klachten niet meer kon doen
heb ik via de Sallcon op diverse plekken gewerkt.
Nu hoop ik bij Wijk- en Speeltuinvereniging de
Hoven een leuke nieuwe werkgever te vinden
per november 2013. Daarmee vervang ik Riet
Hiethaar, de huidige beheerster, die met pensioen gaat. Ik vind het prettig om zelfstandig te
werken en pak graag klussen op.
Tot ziens in het Hovenhuus!

Bij de WijDeventerkrant die in september is

Zoekt u:

 een goede huisarts in de binnenstad?
Zoektmodern
u:
 in een
medisch centrum?
Colofon
 een goede huisarts in de binnenstad?
 betrokken?
De Hovenhier
 in een modern medisch centrum?
 betrokken?

Huisartspraktijk Sluimer

Huisartspraktijk Sluimer
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten

Praktijk voor
Fysiotherapie
Wieffer en Koekoek

Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten

Kijkt
u uop
site:
Kijkt
op de
de site:
www.huisartssluimer.nl
www.huisartssluimer.nl

Leliestraat 29/31
0570 - 61 98 80

Medisch Centrum Singel

Brinkgreverweg 89
0570 - 63 23 87

Medisch Centrum Singel

Uitgave 2x per jaar
WSV De Hoven
Leliestraat 27, Deventer
Redactie
Annie van Tricht, Ingeborg Paimans,
Anne Marike Halma, Carolien van Traa

Afscheid kudde’s
Ossenwaard
IJssellandschap heeft besloten om afscheid te
nemen van haar kudde Konik paarden en Galloway koeien in de Ossenwaard.

De ‘Ossenwaard’ is begin jaren ’90 ingericht
als natuurgebied. Sinds die tijd is het begraasd
door Konik paarden en Galloway koeien. De
uiterwaard heeft zich, mede door die begrazing,
ontwikkeld tot een prachtig natuurgebied.
De Ossenwaard maakt nu echter ook deel uit
van het project Ruimte voor de Rivier.
Nieuwe inrichting
Door de nieuwe inrichting wordt het oppervlakte land in de Ossenwaard fors kleiner: een groot
gedeelte wordt vergraven tot water. Ook zal
het gebied veel vaker onder water staan, omdat
het een open verbinding met de IJssel krijgt.
Daarnaast worden de eisen van Rijkswaterstaat
strenger: omdat het slecht is voor de doorstroming mag er veel minder ruigte en struweel zijn
dan nu.
In deze nieuwe situatie is er helaas geen plaats
meer voor een kudde die jaarrond het gebied
begraast en een ruige, gevarieerde vegetatie
laat ontstaan. Met spijt in het hart neemt IJssellandschap na 20 jaar dan ook afscheid van
haar kudde. De Koniks en Galloways worden de
komende tijd door IJssellandschap verkocht.
De Ossenwaard blijft een natuurgebied. Na
inrichting zal er een kudde roodbont IJsselvee
ingeschaard worden. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met een lokale agrariër.

Kopij, leuke foto’s, advertenties
kun je sturen naar:
hovenhier@gmail.com
of inleveren in het Hovenhuus
Kijk op onze website!
www.wsvdehoven.nl

Fotografie
Rob Wippert en van verschillende
werkgroepleden
Lay-out
Rob Wippert
Drukwerk
Océ
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