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wijkkrant wsv de hoven oktober 2012

Sinds 1977 verschijnt de Hovenhier. Nu in het
36e jaar in een nieuwe vorm. Het initiatief
voor de Hovenhier kwam destijds van de heer
Spithout. De kosten werden betaald door de
‘ontspanningsvereniging’ en de ‘Speeltuinver
eniging’ die enkele jaren later verder gingen als
‘WSV De Hoven’.

Hovenhier in een nieuwe jas

IN DEZE HOVENHIER

Oktober 2012

Het eerste boekje wordt door de oprichter omschreven als een doe- het-zelf-blad. Het krantje
werd volledig geschreven, gestencild, gevouwen
en geniet door vrijwilligers. Soms waren er meer
dan 10 mensen tegelijk bezig om het boekje in
elkaar te zetten. Er waren in die tijd 35 vrijwilligers betrokken om de Hovenhier bij iedereen op
de deurmat te krijgen; redactieleden, mensen die
hielpen bij het in elkaar zetten van het boekje en
de bezorgers.
De verwachting was dat het misschien eenmalig
zou zijn, maar het werden maar liefst 6 boekjes
per jaar. In de jaren daarna wisselde de frequentie wat. De laatste jaren waren er 4 Hovenhiers
en één activiteitenboekje per jaar.
Het activiteitenboekje en de ‘gewone’ uitgave
zijn vanaf deze jaargang samengevoegd. De
middenpagina is gereserveerd voor activiteiten
die het aankomend half jaar plaatsvinden. De
overige ruimte is zoals u gewend was informatie
vanuit de werkgroepen en nieuws vanuit de wijk.
Een nieuwe Hovenhier in een nieuw jasje biedt
ook ruimte voor nieuwe rubrieken. Vanaf nu is
er een column ‘Gezondheid’ waarin aandacht
is voor gezondheid in de breedste zin van het
woord. Deze column wordt u aangeboden door
wijkbewoners die iets ‘doen’ met gezondheid.
Verder zal er in elke uitgave aandacht besteed
worden aan de geschiedenis van De Hoven.
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Terugkijken in oude nummers
Een nieuwe Hovenhier was voor de redactie een
mooie gelegenheid om terug te kijken in een
aantal oude nummers. Gelukkig is er erg veel
bewaard gebleven! De oude nummers geven
een kijkje op de wijk en het verenigingsleven van
toen.
Geschiedenis van de wijk
Verderop gaan we in op de geschiedenis van de
wijk. Het doorlezen van oude nummers leverde
een wetenswaardigheid op die wij u niet willen
onthouden: in het 2e jaar werd er voor de redac-

Stratenvolleybal

6

tie een nieuwe elektrische typemachine gekocht!

Worpenees in ‘t zonnetje
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De Hovenhier in kleur en een groter formaat,
maar nog steeds een blad voor en door de wijk.
Wanneer u een stukje wilt schrijven of een leuke
foto hebt kunt u die mailen naar de redactie. De
redactie is ook benieuwd wat u van het nieuwe
blad vindt. Mail gerust naar ons:
hovenhier@gmail.com

St. Leergeld Deventer
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Dansgroep de Eskape
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Gevraagd
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Kopij voor de volgende uitgave inleveren voor
15 februari 2013.

Afspraak zonder verwijzing
van uw tandar ts

ook adverteren in
SPAR DEVENTER
SPAARRPOTSTRAAAT 14‐16
7419 AZ DEVENTTER

mondhygiëne
praktijk
deventer

E‐MAIL: sparddeventer@ddespar.info
TEL:
T 0570‐6199761
Fax: 0570‐644 13 96

de hovenhier?
mail dan naar:

SPARR DEVENTTER.
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Voor het milieu en de WSV!

KORT NIEUWS

Eens in de 6 weken wordt het oud papier
opgehaald in de wijk. Dit wordt gedaan door
een team van 30 vrijwilligers die op pad gaan
in 4 groepen. Per ophaaldag zijn er 12 vrijwil
ligers nodig om overal het papier op de halen.
Dit wordt al 30 jaar gecoördineerd door Jan
Oosterwegel.

Hovenvogels
Waarschijnlijk heeft u ook de prachtige vogelposter met afbeeldingen van de meest voorkomende vogels die nestelen in onze wijk in de
bus gekregen. Deze poster is een initiatief van
de werkgroep Hovenvogels die vanaf begin dit
jaar bestaat en als doel heeft bewoners voor te
lichten over vogels in onze wijk.
Voor alle activiteiten die worden georganiseerd door deze werkgroep en achtergrondinformatie kunt u terecht op de website:
www.hovenvogels.nl

Op een zaterdagochtend om 9.00 uur kwam ik
gewapend met fototoestel bij het Hovenhuus
om dit stukje met wat foto’s te verlevendigen.
Wat schetste mijn verbazing, de mensen waren
al op pad. Dus op mijn fiets de wijk door – ik zie
mensen in pyjama’s en badjassen het papier
nog snel aan de straat zetten. Die fotografeer ik
maar niet, wordt het de volgende keer vast niet
bewaard voor de wijk- en speeltuinvereniging.
Al snel kom ik de verschillende groepen tegen;
mannen op de vuilniswagen / met auto’s, de
tractor met aanhanger. Ik zie mannen en kinderen en 1 jonge vrouw. Wanneer de aanhanger vol is wordt er gelost in de container voor
het Hovenhuus. Opnieuw alle dozen pakken /
aanpakken en doorgeven. Ik help even mee en
het is zwaar werk. Tot 12.00 uur is de groep in
touw, waarna als afsluiting gezellig wat wordt
gedronken met zijn allen. Hierbij valt me de
gezellige sfeer op.

Klaverjassen in het Hovenhuus
De klaverjasclub hoopt nieuwe mensen te mogen verwelkomen voor de nieuwe competitie.
Ze spelen iedere tweede en vierde maandag
van de maand van 20.00 tot 22.30. Iedere
speelavond zijn er leuke prijzen te verdienen
en 10 avonden tellen mee voor de eindrangschikking. Zie voor data de agenda in deze
Hovenhier.
Op 8 december van 10.00 - 17.00 uur wordt er
een Halve Klaverjasmarathon georganiseerd.
Bestuurlijk nieuws
Het bestuur van de WSV is trots op deze nieuwe uitgave van de Hovenhier. Om dit soort
ontwikkelingen en alle andere activiteiten in
de toekomst mogelijk te blijven maken zijn wij
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!!
Kom vrijblijvend een keer mee vergaderen,
elke tweede dinsdag van de maand van 20.00
tot 22.00 uur. Daarna tijd voor een drankje.

Ophaalochtend
Jan Oosterwegel regelt het oud papier al vele
jaren en na een ophaalochtend verzorgt hij de
catering. Ouderwetse gehaktballen …
Tussendoor is er even tijd om een aantal vragen
te beantwoorden. Zo hoor ik dat er 13.000 14.000 kilo per keer wordt opgehaald. Het geld
gaat in de kas van de wijk-en speeltuinvereniging en hiervoor worden leuke activiteiten georganiseerd voor jong- en oud. Er is een goede
samenwerking met de gemeente Deventer. De
gemeente zorgt dat het ophaalrooster huis-aanhuis wordt verspreidt, dat er containers voor het
Hovenhuus worden geplaatst en last but not
least dat er een vuilniswagen met medewerker
helpt met het ophalen.

Wat koos de Worp op 12 september?
Stembureau 4 (Hovenhuus) heeft als volgt
gekozen: VVD (224), PvdA (551), PVV (89), CDA
(78), SP (144), D66 (151), GL (74), CU (11), SGP (4),
PvdD (44), PiratenP (1), MENS (4), NL (1), 50plus
(23), PvdT (1). Totaal aantal stemmen 1400,
blanco stemmen: 4, ongeldige stemmen: 1:
Totaal aantal stemmen: 1405;
Kiesgerechtigd: 1761; Opkomst: 79,78%
Bron: www.deventer.nl

Dankwoord
Hierbij een dank voor degenen die het oud
papier altijd trouw bewaren voor de Wijk- en
Speeltuin Vereniging. Aan iedereen die dit (nog)
niet doet een oproep om het papier op zaterdag
aan de straat te zetten. Dit jaar kan dat nog op:
17 november en 12 december.

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

Samen de winst delen. Dat is het idee.
Rabobank Gemeente Voorst.
Rabobank. Een bank met ideeën.



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

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

Postcode:

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

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



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

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

www.wijkaanpak.deventer.nl/wijk-1

www.rabobank.nl/voorst

Een reis om de wereld

Gezondheids
column

In de laatste week van de zomervakantie
konden de kinderen van de Worp een reis om
de wereld maken. Ze hoefden daarvoor niet
ver weg. In de speeltuin was het thema van
het huttenkamp dit jaar Een reis om de wereld.
Gewapend met hamers en spijkers gingen op
woensdag 29 augustus 120 kinderen aan de
slag. Er werden maar liefst veertien hutten
getimmerd.
Elke hut kreeg een thema: van India tot Mexico
en van China tot de Noordpool. Maar ook Europa werd niet overgeslagen met onder andere
Oostenrijk, Frankrijk en natuurlijk Nederland.
Met hulp van de ouders ontstonden prachtige
creaties, zoals bijvoorbeeld de Big Ben, een
gigantische piramide en een echt vikingschip.
Ook de pizzeria en de afhaalchinees ontbraken
niet, want van al dat timmeren krijg je best trek.
Elk dagdeel werden van een bepaald land door
de dames van de catering hapjes en drankjes
geserveerd. Daarbij werd passende muziek gedraaid zodat we helemaal in de sfeer kwamen.
Op donderdag waren de meeste hutten klaar,
mooi versierd en ingericht waarna op vrijdag de

kinderen spelletjes konden doen. Dit keer binnen in het Hovenhuus omdat de regentijd was
aangebroken boven de Worp. Gelukkig klaarde
het aan het einde van de dag weer op zodat er
buiten gegeten kon worden, grote pannen chili
con carne gingen er door.

Hoogtepunt was zoals elk jaar de overnachting
van de kinderen in hun eigen hut. Geslapen
werd er echter weinig. En ondanks de kou die
nacht waren de kinderen vooral druk met de
kinderen in andere hutten.

Geschiedenis van de Worp
dat werd gebruikt voor onder meer het drogen van visnetten. Deze Worp
maakte deel uit van een groter eiland met weiden en twijggronden waar
mandenmakers wilgentwijgen oogsten. Ze lag recht tegenover de stad
tussen de Duimpoort en de Melksterstraat. In 1467 werden op
dit eiland in de rivier zelfs nog bevers gevangen.

Een terugkerend stukje over geschiedenis van de
wijk. Maar met welke inhoud? Even speuren
op internet leverde veel informatie op
over de geschiedenis van de
wijk. Omdat wij hier
weinig aan toe kun
nen voegen verwij
zen we naar deze
sites voor iedereen
die meer wil weten over
de geschiedenis (de site van de
WSV www.wsvdehoven en de
site van de muziekkoepel www.
muziekkoepelworp.nl). Wat
dan wel?

Tachtigjarige Oorlog
De Worp was al in 1578 langs paden en wegen
beplant met bomen. In de 17e eeuw ontstonden
er steeds meer hoven (tuinen). Oorspronkelijk lagen
deze hoven aan de oostzijde van de IJssel, maar doordat
Deventer ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog versterkt werd
met vestingwerken moesten de tuinen daar verdwijnen. De
tuinhuisjes die bij de hoven op de westelijke oever werden
gebouwd waren vaak voorzien van een verdieping in verband
met de periodieke hoogstand van de rivier. In 1699 werd voor
het eerst melding gemaakt van een plantage (park), dat toen
volgens een kaart de vorm had van een sterrenbos.

Het eerste onderwerp wordt
de naamvoering van de wijk Worp of Hoven. De gemeente
vermeldt in stukken de naam
Hoven. Wijkbewoners hebben
het (volgens ons) vooral over de
Worp.

Groene wijk
Ook nu nog wordt op verschillende sites de Hoven beschreven
als een groene wijk, door de vaak diepe tuinen, het park, de
volkstuinen en de Ossenwaard.

De naam Worp komt voor het
eerst voor in een document uit
1357, het gaat dan over gemeenschappelijk viswater. Later was het een stuk land

Voor de volgende editie zouden we het leuk vinden wanneer
u iets vertelt over de geschiedenis van de wijk. Woont u in een
bijzonder huis met een rijke geschiedenis, heeft u een verhaal over
een gebeurtenis die hier heeft plaatsgevonden? Mail de redactie.
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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
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Hallo, mijn naam is Claudia Theunisz, 38 jaar en ik
vind het leuk dat ik de eerste column mag schrijven.
Ik ben eigenaar van ZONZIJN en woon en werk met
mijn man aan de Bloemstraat 58 in het huis dat er
uit ziet als een kleurplaat. Ik ben extreem leergierig
en dat heeft me al bij veel wijze mensen gebracht. Al
jong heb ik besloten dat ik deze kennis op een leuke
manier toegankelijk wilde maken voor jong en oud.
Zo is de Wondermethode ontstaan, een methode
waarin je door beweging, bewustzijnsoefeningen en
spel leert alles uit jezelf en je leven te halen. Ik pas dit
toe in de lessen, therapie en trainingen in de praktijk,
maar ook op HBO’ s en instellingen waar ik collega’s
uit het bewegingsonderwijs en de psychomotorische
therapie bijschool. Kom gerust eens langs om kennis
te maken, een sessie, les of training te ervaren. Op
zaterdag 13 oktober bestaat ZONZIJN 12 1/2 jaar en vieren we feest. Op de site zonzijn.nl kun je je inschrijven
voor de gratis workshops.
Hier een oefening om je dag los te laten, zodat je de
volgende dag weer fris kunt beginnen
Ga ontspannen liggen en richt je aandacht op je
ademhaling. Vervolgens besluit je om je aandacht
te richten op de voorbije dag met de intentie alle
gebeurtenissen van die dag, leuk of niet leuk wat
meer los te laten.
Breng allereerst je aandacht naar het moment van
opstaan. Zie jezelf weer in je bed liggen. Werd je uit
jezelf wakker of gewekt? Hoe voelde je je? Nog moe
of energievol? Had je zin in de dag of draaide je liever
nog een keer om? Zie het precies zoals het was, zonder dat je er iets aan verandert. Je loopt de dag door
alsof je de film van jouw leven even terugdraait en de
scene van deze dag opnieuw beleeft. Als je de neiging
hebt om bij gebeurtenissen te blijven hangen met de
behoefte er nog iets aan te veranderen, of jezelf of
een ander alsnog te bekritiseren, merk dat dan op en
focus je aandacht op wat je uit zo’n gebeurtenis kunt
leren. Laat het vervolgens los en wandel verder. Loop
op deze wijze zo nuchter mogelijk door de dag heen
tot het huidige moment, nu liggend in je bed.

Kijk dan terug naar de totale dag en vat de deze dan
in één woord of zin samen. Vandaag was een ….. dag.
Laat vervolgens de dag los en stel je voor dat je je 180
graden omdraait. Je dag ligt nu achter je en je kijkt
vooruit, de nacht in. Sta stil
bij wat je hoopt dat je nacht
je brengt. Rust, energie, inspiratie, herstel? Luister naar
jezelf en kijk welke kwaliteit
er in je op komt. Wens jezelf
dit toe. Slaap lekker!

Zoekt u een goede
Zoekt
u een goede
autorijschool?

autorijschool?

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

www.hoogendekker.nl

Activiteitenkalender oktober 2012
JEUGDACTIVITEITEN
Noppieclub
Kinderen van groep 1 t/m 4
Woensdagmiddagen om de 2 weken van
14.00 - 15.30 uur t/m eind mei 2013.
31 oktober: Halloween
14 november : Strijkkralen
28 november Sint en Piet
12 december: Bioscoopmiddag met een
kerstfilm
9 januari: Nieuwjaarsdisco
Kosten: leden WSV de Hoven gratis,
anders 1,00 euro.
Informatie over de noppieclub is ook de vinden
op de website van WSV de Hoven.

Dansgroep Eskape
Jazz & Breakdance

Muziektheater
Zingen, dansen en acteren

Kinderen en jongeren.
Maandag t/m vrijdag verschillende groepen.
Zie voor meer informatie de website van
WSV de Hoven.

Voor kinderen uit groep 4,5 en 6
Dinsdag 16.10 - 17.00 uur.
Locatie: Hovenschool/docent: Maite Roest
Opgeven via gustav.marielle@tele2.nl

Zingen!
Voor kinderen uit groep 5, 6 en 7
Dinsdag 15.15 - 16.05 uur in de Hovenschool.
Locatie: Hovenschool/docent: Maite Roest
Opgeven via gustav.marielle@tele2.nl

VOLWASSENEN
Klaverjassen
Volwassenen
Iedere 2e en 4e maandag van de maand
20.00 - 22.30 uur in het Hovenhuus
8 en 22 oktober, 12 en 26 november,
10 en 17 december, 14 en 28 januari,
11 en 25 februari, 11 en 25 maart,
8 en 22 april.

Klaverjasmarathon

8 december 2012 - 10.00 - 17.00 uur in
het Hovenhuus

Biljart
Judo

Jeugdactiviteit

Meisjes en jongens van 4 tot 16 jaar.
Iedere donderdag in het Hovenhuus.
16.15 - 17.00 uur: 4 - 6 jaar
17.00 - 18.00 uur: 7 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur: 10 - 16 jaar.
Op 13/09/12, 15/11/12, 17/01/13, 14/03/13 en
16/05/13 zijn er open judolessen.
Zie voor meer informatie de website van
WSV de Hoven

Iedere 3e vrijdagavond van de maand.
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 en via
de hyves-pagina van de werkgroep Jeugd.
Data in 2012:
19 oktober, 16 november en 21 december.

Sinterklaas

Zou die goede Sint wel komen nu het weer zo
lelijk is?
Houd de website en het prikbord op school en
bij de Spar in de gaten en zet je schoen maar
vast klaar.

Dinsdag- en woensdagavond vanaf 19.30 uur in
het Hovenhuus.
Wedstrijdprogramma: 3 en 31 oktober,
14 november, 6 december (donderdag),
16 en 30 januari, 28 februari (donderdag),
13 en 27 maart, 10 april
Speelt mee in de biljartbond (KNBB)
Voor info: Bertus de Brouwer, tel. 619030

(Senioren)biljart
Maandag- en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur
Voor info: Ab Renssen, tel. 613064;
a.renssen1@kpnplanet.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

Blokfluitles Klein Fluitorkest
Donderdagmiddag
15.30 - 16.20: groep 4/5
16.30 - 17.20: groep 6/7
Kosten: 125,00 voor 18 lessen.
13 januari t/m 26 mei 2013
email: kleinfluitorkest@wsvdehoven.nl

Jilliebar
11 jaar en ouder, iedere vrijdagavond tussen
19.00 en 21.00 uur
Ontmoetingsplek in het Hovenhuus voor jongeren van de Hoven onder begeleiding van een
jongerenwerker van Raster.
Zie voor meer informatie de website van
WSV de Hoven.

Kinder- en tieneryoga

Maandag in de Bloemstraat.
Voor lestijden en kosten: www.zonzijn.nl

Darttoernooi “Worpse Open 2013”
11 januari 2013
Jeugdtoernooi voor kinderen van
groep 5 t/m 14 jaar.
Toernooi voor kinderen vanaf
14 jaar en volwassenen.
Zie voor informatie de website.

Carnaval

Gymnastiek voor Senioren

februari 2013
Kindercarnaval wordt op de Worp al jaren gevierd met een heuse optocht door de wijk.
Ook dit jaar zal er weer een optocht zijn. Houd
de website in de gaten voor de datum en kom in
je mooiste verkleedkleren naar het Hovenhuus!

In de sportzaal van het Hovenhuus
o.l.v. Rick Toorneman.
Donderdag 09.00 - 10.00 uur: senioren
Donderdag 10.00 - 11.00 uur: 55+
Daarnaast gymnastiek voor dames in de sportzaal van de Hovenschool,
maandag 19.00 tot 20.00 uur.
Voor informatie SOD, tel. 611247

Yoga

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

Seniorenmiddag

55+ 15 november 2012 - 14.00 uur: Voorstelling.
Contactpersoon: Annie Renssen, tel. 613064

- april 2013 van WSV De Hoven
Dansimprovisatie

Volleybal

Voor iedereen van 18 tot 80 jaar.
1x per 2 weken van 20.30 tot 22.00 uur in de
grote zaal van het Hovenhuus.
Opgave bij Ingrid Baart, tel. 06-20617187.
www.lotzinmovement.nl

volwassenen, gemengd/recreatief.
Maandag 20.30 - 22.00 uur

Sporten in de sportzaal
van de Hovenschool
Badminton/volwassenen
woensdag

Donderdag

19.30 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
19.30 - 20.30 uur

Zaalvoetbal/Heren

Vrijdag 18.30 - 19.30 uur
Vrijdag 20.00 - 21.00 uur
Leden WSV de Hoven: 52,50 per seizoen,
niet leden betalen 10,00 extra.
Zie voor meer informatie de website van
WSV De Hoven

ALGEMEEN
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, meld je dan aan bij de werkgroep. Je
kunt dan meewerken en meedenken over de
speeltuin van de toekomst.
Contactpersoon: Jaap de Groot, tel. 0622932062,
e-mail: jaapwg@gmail.com

Oud papier

17 november en 12 december 2012
Voor data in 2013: zie de website van
WSV de Hoven.

Algemene ledenvergadering
Woensdag 21 november
Voor meer informatie kunt u terecht op
de activiteitenagenda van de website.

Vrijwilligersavond / boerenkool
avond
Zaterdag 5 januari 2013 17.00 - 20.00 uur.

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.

Het kasteel vernieuwd
Er was eens … lang geleden een commissie die de keus maakte in de speeltuin een groot houten
speeltoestel te plaatsen. Een toestel met grote mogelijkheden, veel kinderen konden er tegelijk
in spelen, het was zelfs toegankelijk voor rolstoelen. Maar het was ook een duur, kwetsbaar en
onderhoudsgevoelig toestel.
De eerste kinderen die er mee speelden zijn opgegroeid, het eens trotse kasteel is moe en voelt de
tand des tijds. Het wordt dan ook hoog tijd plaats te maken voor iets nieuws.
Wat vertelt ons het kasteel?
Dat het mooi is een groot toestel te hebben waar kinderen elkaar kunnen tegenkomen, waar ruimte genoeg is, waar je veel verschillende dingen kan doen, waar je van elkaar kunt leren en elkaar
achter na kunt zitten. Maarw ook een baken in de buurt, van afstand te zien en herkenbaar. Daar
is de WSV en de speeltuin. Daar moet je zijn. En dat een speeltoestel niet makkelijk stuk te krijgen
moet zijn, dat het materiaal lang mee gaat en dat er geen kwetsbare constructies in zijn toegepast.
Het grootste deel van het toestellenbestand van de WSV is van één en dezelfde fabrikant. Een
bedrijf met enorme ervaring, een aantrekkelijke filosofie en een markante, natuurlijke uitstraling.
Een ander kenmerk is dat ze modulaire constructies kunnen leveren die naar wens kunnen worden
samengesteld. De leden van de werkgroep Speeltuin en het bestuur van de WSV zijn unaniem tot
de keuze gekomen van een nieuw speelobject. Hoe dat er uit gaat zien blijft nog even een verrassing. Het kasteel is al afgebroken en binnenkort kan iedereen zien dat er iets moois voor in de plaats
is gekomen. Houd de website in de gaten wanneer de feestelijke ‘opening’ zal zijn van het nieuwe
toestel!

Proef met duurzame (LED)verlichting
op de Worp
Vorig jaar bleek dat bewoners van de Worp
duurzame straatverlichting belangrijk vinden,
want een voorstel van bewoners hierover kreeg
tijdens de Wijkaanpakavond in ’t Hovenhuus
in maart 2011 veel stemmen. Inmiddels is de
gemeente Deventer bezig om het beleidsplan
openbare verlichting aan te passen en gaat zij
in overleg en in samenwerking met de Taak
goep Duurzame Verlichting de Hoven een proef
houden met duurzame verlichting op de Worp
in de maanden september en oktober 2012.

weer worden teruggeplaatst. Er zal niet worden
gegraven voor deze proef. Het ‘winnende’ armatuur zal uiteindelijk ook geplaatst worden op de
lichtmasten op het Bert van Marwijkplein.

Bewoner Laurent Bakker was een van de indieners van het idee voor duurzame verlichting:
“We zijn blij met deze proef, want het is belangrijk dat bewoners kunnen aangeven hoe ze de
verlichting ervaren. Het licht moet natuurlijk
veilig zijn, maar het moet niet de slaapkamers
in schijnen. Dat is nu soms wel het geval. We
hopen dat de gemeente bij de verlichtingskeuze
ook gaat letten op het uiterlijk en de duurzaamheid van de masten.”

Waarom doen we het
De gemeente wil na de proef een keuze maken
voor een aantal nieuwe armaturen die standaard in ons gebied gaan worden toegepast als
duurzaam (Led) armatuur.

Wat gaat er gebeuren
In de maand september zullen in een aantal
straten de bestaande armaturen op lichtmasten
worden vervangen door nieuwe Led armaturen
van diverse leveranciers. Deze nieuwe verlichting blijft ca. 6 á 8 weken op de masten zitten.
Op maandag 1 oktober en dinsdag 16 oktober
worden een tweetal avonden georganiseerd
vanuit ’t Hovenhuus waarbij een aantal genodigden maar ook u als wijkbewoner kunt meekijken en oordelen over deze nieuwe verlichting.
Na de proefperiode zullen de oude armaturen

De straten waar we de tijdelijke verlichting
gaan plaatsen (let op: dit hoeft niet op alle
masten in de straat te zijn) zijn het Bert van
Marwijkplein, Geraniumstraat, Begoniastraat,
Leliestraat, Langestraat, Spaarpotstraat en de
Twelloseweg. Zie plattegrond op de website.

Informatie
Eind september heeft u een nieuwsbrief ontvangen met verdere informatie en een enquête
die u kunt invullen en waarbij u kunt oordelen
over de nieuwe verlichting.
Op het Worpfestival van zaterdag 9 september
jl. was een stand ingericht waar u terecht kon
voor informatie over dit project.
Contactpersonen taakgroep
De Taakgroep Duurzame Verlichting de Hoven
bestaat uit de leden Laurent Bakker, Annelies
Witteveen en Ton Geldermans. Laurent en Ton
zullen de aanspreekpunten zijn in de wijk.
Laurent Bakker: lmm.bakker111@kpnmail.nl
Ton Geldermans: t.geldermans@kpnmail.nl
Ook kunt u gebruikmaken van het contactformulier van de website.

Stratenvolleybaltoernooi 23 juni 2012
We kunnen terugkijken op een mooie sportieve
dag met een gezellige barbecue tot besluit.
Wat een geluk hadden we met het weer! We
hebben het droog gehouden en in de middag
kwam zelfs de zon nog tevoorschijn. Een grote
tegenstelling met de zondag daaropvolgend:
bewolkt met veel regen.
Winnaars
Het team The Outsiders heeft de eerste prijs
weten te bemachtigen. Gefeliciteerd!!!

actieve dag, maar ook de kinderen konden zich
uitleven; zij konden bijvoorbeeld brood bakken
en spijkerbroek hangen.
De organisatie is op zoek naar enthousiastelingen die willen helpen met organiseren, opbouwen en afbouwen van het toernooi. Wil jij ons
helpen laat het dan even weten. Het Stratenvolleybal is afhankelijk van vrijwilligers en het zou
zonde zijn als we dit evenement niet kunnen
behouden in de wijk!

Niet alleen voor de volwassenen was het een

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

zit-ontspan.nl

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

w w w.
wit te rook .
nl graf isch
ont we rpers
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inkoop - verkoop
taxaties - adviezen
let op: goud is geld
J.v.d.Vondellaan 70 - 7412 MS Deventer - Tel. 0570 - 644770
info@yogaberry.nl- www.yogaberry.nl

Juwelier ELBO
Brinkgreverweg 108
0570 - 63 06 00

www.purewinst.nl

IE

ACT

Brigitte Linthorst

06-10 41 6886

Worpenees in het zonnetje
De rubriek “de pen gaat naar” heeft ook een
nieuw jasje. De pen is doorgegeven aan Anny
Jansen maar ze heeft niet zelf hoeven schrijven:
de Hovenhier is bij haar op bezoek gegaan. Het
werd een leuk gesprek waaruit bleek hoe fijn
Anny het vindt om op de Worp te wonen.
Wanneer ben je op de Hoven komen wonen?
“Ik woon hier bijna 53 jaar, sinds 1959 in de
Bloemstraat. Ik was toen 22 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Twello maar de huizen waren
hier betaalbaar. Het was toen nog niet zo
kinderrijk als nu. In het stuk tussen de Spaarpotstraat en de speeltuin woonden alleen maar
oude mensen. Na ons kwamen er wel veel jonge
gezinnen wonen, ook veel mensen uit Twello.
Ik vond het alleen altijd zo stinken naar gas toen
ik hier net kwam wonen. Dat heb ik ook vaak
tegen mijn ouders gezegd. Een paar jaar later
kwamen er nieuwe gasleidingen, maar dat zal
wel niet met mij te maken hebben.”
Deerntje als bestuurslid
Anny is een jaar of acht bestuurslid geweest van
de speeltuinvereniging. Ze vertelt hierover met
zichtbaar enthousiasme.
“Achter ons woonde meneer Brilleman, die zat
in het bestuur van de speeltuin en die zegt:
“goh jij bent zo’n deerntje wil je niet in het bestuur?”. We zijn toen begonnen met handvaardigheidsclubjes. Er kwam professionele hulp
vanuit de gemeente en wij hielpen dan. Ook
was er iedere zaterdag disco voor de jongeren.
Er was altijd royaal toezicht van vrijwilligers en
om twaalf uur werd je opgetrommeld om de
boel schoon te maken. Het speeltuingebouw
heette toen De Smurf. Het was een mooi gebouw, wel net zo groot als het huidige Hovenhuus. Het was een hele rijke bedoening voor
ons.
In de vakantietijd gingen we voetballen tegen
andere speeltuinverenigingen in de stad. Daar
was de Hoven goed in, dat was heel leuk. Ik
denk dat er genoeg mensen zijn die zich dat nog
kunnen herinneren. Er was ook een jaarlijkse
fancy fair, daar was je weken van te voren druk
mee. Alle cadeautjes voor het rad van fortuin
moesten bijvoorbeeld ingepakt worden.
Ik heb ook jarenlang gekookt voor Sinterklaas,
boerenkoolstamppot. Hij moest met een lepeltje gevoerd worden zodat zijn baard en zijn snor
niet vies werden. Ik was toen een jonge meid,
tussen de 30 en 40 jaar, dan heb je altijd schik.”
Ruimte voor parkeerplaatsen
In de jaren ‘70 werd het huis waar Anny en haar
gezin woonden afgebroken samen met nog 4
andere woningen om ruimte te maken voor
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• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

parkeerplaatsen.
“Ons huis is toen nog gekraakt. We waren er
nog geen uur uit en toen zaten ze er al. Wij er
naar toe om met die jongelui te praten. Als zij er
niet uit gingen kregen wij geen geld van de gemeente omdat het leeg opgeleverd moest worden. Volgens mij heette die krakersbeweging
het Stappenconvent of zoiets. Wat een toestand
was dat. Het heeft zelfs nog in de krant gestaan.
De huizen stonden op de hoek Bloemstraat/Bessenstraat. Het waren huizen uit 1898.”
Man en kinderen
Anny praat makkelijk weg over al haar herinneringen. Ook haar kinderen komen ter sprake.
Samen met haar (Activia)man Tinus heeft ze
2 zonen en 1 dochter. Dochter Carla is vorig
jaar overleden. Hierover heeft ze veel verdriet.
Naar eigen zeggen is het belangrijk om er vaak
over te praten. Ondanks haar verdriet blijft
ze positief in het leven staan. Ze is al 40 jaar
leesmoeder/oma op de Wilpse Dijkschool waar
haar kinderen ook op hebben gezeten en is dol
op haar tuin en haar planten en bloemen.
“Het is hartstikke fijn op de Worp en het fijnst
vind ik de gemoedelijkheid. Als ik van vakantie
terugkom en ik kom de Spaarpotstraat in dan
krijg ik altijd een warm gevoel. Ik vind het hier
zó fijn wonen en dat is het altijd geweest. Er
was nooit ruzie en altijd saamhorigheid, ook
nu nog hoor. Dat ligt ook aan jezelf. Toen onze
hondjes 1 jaar werden heb ik alle kinderen uit de
buurt uitgenodigd voor een feestje. Het waren
er wel 18, allemaal van dat kleine grut. Ik had 2
taarten gekocht en limonade voor alle kinderen.
Ja, dat was heel leuk.”

de gemeente. Op 15 november is er een voorstelling van Janny Rieff in het Hovenhuus. De
voorstelling gaat over Schokland. Alle senioren
(55+) krijgen een persoonlijke uitnodiging.”
Het volgende zonnetje
Wie moet er in de volgende Hovenhier in het
zonnetje?

“Ik denk Annie en Ab Renssen. Zij wonen hier
ook al heel lang en kunnen veel vertellen over
de wijk. Volgens mij vinden ze dat wel leuk.”
Anny, dank je wel voor je gastvrijheid en je
mooie verhalen.

St. Leergeld Deventer
De lange zomervakantie is voor alle kinderen voorbij. Ze gaan weer naar school, sporten of muziekles. Dat kost veel geld en voor ouders met een laag inkomen is dat vaak niet te betalen. Die ouders
kunnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Deventer. Een aanvraag dient concreet te zijn, dat
wil zeggen dat het doel van de gevraagde bijdrage duidelijk moet zijn. Bijvoorbeeld om welke sport
en om welke sportclub het gaat.

Ouderen hebben meer te besteden
Anny heeft 16 jaar lang meegeholpen met de
ouderensoos. Deze is in december vorig jaar
gestopt vanwege gebrek aan belangstelling.
Ze heeft veel foto’s met herinneringen aan de
ouderensoos. “Ouderen hebben meer te besteden en zijn veel drukker. Ze zijn op vakantie, ze
zijn fietsen of ze moeten op de kleinkinderen
passen. Ja, dat mag je best opschrijven hoor. In
het begin dacht ik zelf ook: “je denkt toch niet
dat ik bij een soos ga?” Het is jammer dat het is
gestopt. We hadden 1x per maand bingo en gingen dagjes uit met een etentje erbij. Het voelde
alsof het een hele grote familie was. Dat is nog
steeds hoor, het is prettig om elkaar te zien.
De ouderensoos heeft van alles geprobeerd
om nieuwe mensen te werven maar dat is niet
gelukt, jammer genoeg.

Aanvragen kan op één van de onderstaande manieren:
• Via de website www.leergelddeventer.nl kunt u een e-mail sturen met
uw naam, adres en telefoonnummer.
• Een brief met uw naam, adres en telefoonnummer zenden aan:
Stichting Leergeld Deventer
Postbus 295
7400 AG DEVENTER.
• U kunt gebruik maken van de antwoordkaarten die bij veel scholen en sportclubs
aanwezig zijn.
• Tenslotte kunt u op maandag en woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur bellen met
0570-672599. Bij geen gehoor graag uw naam en telefoonnummer inspreken.
U wordt dan teruggebeld.

Er worden nog wel 2 middagen per jaar georganiseerd voor senioren met subsidie vanuit

Binnen een termijn van ongeveer 2 weken wordt het op de Cheque vermelde bedrag overgemaakt
op de bankrekening van de club of school.

De aanvraag wordt vervolgens door de stichting in behandeling genomen en één van de vrijwilligers neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek.
Als een aanvraag wordt toegekend dan ontvangt de aanvrager de Leergeld Cheque.
Vervolgens laat u de formulieren invullen door Raghild Grootjen van de ledenadministratie van de
WSV. (tel. 616736). Zij zorgt dan voor de verdere afhandeling.

Praktijk
Handreiking

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

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

Het groene bed

Rolluiken
Screens
Overkappingen
Garagedeuren
Zonneschermen
Horren
Binnenzonwering

een goed bed in Deventers Groenestraatje

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

Gratis meten
Gratis montage
5 Jaar garantie

van Zuiden Zonwering

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

m

Zie voor informatie:

www.handreiking.info.
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KORT NIEUWS

Uitvoering Jachtlust “dansgroep de Eskape”

Bestuurlijk nieuws
Op woensdagavond 21 november is de
volgende Algemene Leden Vergadering van
het bestuur van de WSV. Wilt u weten welke
activiteiten er geweest zijn afgelopen jaar, of
heeft u nieuwe ideeën die u met ons wilt delen: kom dan naar de ALV! Aanvang 20.00 uur.

Peuteropvang en BSO in het Hovenhuus
Sam&max, dat is de nieuwe naam voor
peuteropvang De Tovertuin en BSO De Hoven.
Alle locaties van Sam&ko (voorheen Raster
Kinderopvang) hebben namen van helden
uit kinderboeken gekregen. Sam&max komt
uit het boek ‘Max en de Maximonsters’ van
Maurice Sendak. Een jongetje, dat allerlei
avonturen beleeft.
Heeft u interesse in peuteropvang of naschoolse opvang? Loop dan gerust even bij ons
binnen in het Hovenhuus. U bent van harte
welkom.
Meer informatie? Kijk op www.samenko.nl

Training Authentiek Ouderschap
Faces verzorgt voor ouders met kinderen t/m
de basisschoolleeftijd een training Authentiek
Ouderschap. In deze training kijken we met
humor naar het spanningsveld tussen jouw
ideale ouderschap en hoe jouw ouderschap in
het dagelijks leven vorm krijgt. Tijdens de training onderzoek je de invloeden en (onbewuste)
overtuigingen die je vanuit de maatschappij,
instanties en je eigen opvoeding meegenomen
hebt om zo meer ruimte te creëren voor jouw
eigen manier van vader of moeder zijn. De data
zijn: 7, 14, 21 en 28 november. Kijk voor meer
informatie op www.livelyfaces.nl. Op 17 oktober
houden we een gratis kennismakingsworkshop
van 20.00 – 21.00 uur in t Hovenhuus. Je bent
van harte welkom.

Kort nieuws
Heeft u nieuws, informatie of wilt u iets kwijt
in de volgende Hovenhier, laat het ons dan
weten. De redactie wil graag dat de Hovenhier
een blad is voor en door bewoners.

wsvdehoven.nl

Na veel wikken en wegen van de juffen en de werkgroep is er toch weer besloten om de uitvoe
ring in de podiumzaal van de Jachtlust te houden. De grootste reden was dat er dan geen hoge
kosten zouden zijn voor decor en belichting en omdat deze zaal al direct een heerlijke schouw
burgsfeer heeft. Het podium is wat kleiner maar onze dansers zijn wel wat gewend en kunnen zich
heel goed aanpassen.
Al vroeg in de ochtend stonden de juffen en de werkgroep te buffelen om alles klaar te maken voor
ontvangst. Tegen 12 uur druppelden de dansers één voor één binnen. Allemaal nog wat afwachtend, zeker de jongere en de nieuwe leden die dit nog niet eerder hadden meegemaakt.
Veel make-up, haarlak en mooie kleding later gaat het echt beginnen.
Mooie danskostuums
De dansen volgen elkaar op. Langzaam, snel, grappig, stoer en bijzonder. Dankzij Tinie Velner komen er ook weer heel wat mooie danskostuums langs. De docenten hebben veel energie gestoken
in het maken van de dansen. Want die zijn niet zomaar te bedenken. Muziek uitzoeken, uittellen en
de choreografie maken.
Aan de reacties aan het eind van de voorstelling te merken hebben de dansers en het publiek volop
genoten!
Een mooie afsluiting van het dansseizoen voor iedereen.
Een DIKKE dank je wel voor iedereen die hier zo hard aan gewerkt heeft. Veel pauze is er niet want
het volgende dansseizoen wordt in 2013 afgesloten met een voorstelling in de Deventer schouwburg.

Gevraagd:
obers, serveersters,
barkeepers en
kassajuffen
Op deze oproep van de werkgroep Jeugd kwamen veel enthousiaste reacties van kinderen die
graag hun carrière in de horeca willen starten.
Tijdens het festival ‘Worp in Beweging’, georganiseerd door Stichting Steenworp, had de
werkgroep Jeugd van de WSV een mooie plek
met het kinderterras in het park. Gezellig onder
de bomen stonden de stoeltjes en tafeltjes waar
jong en oud kon genieten van cakejes, snoep en
drinken.
De kinderen van de bediening namen de bestelling op, een serieuze zaak. Dit werd doorgegeven aan de kinderen achter de kraam die alles
klaar maakten zodat de obers en serveersters
met het dienblad vol langs de gasten konden.

Colofon
Spaarpotstraat 23 Deventer (De Worp)
Openingstijden:

Di 9.30-15.00 uur
Vrij 13.00-17.00 uur

Wo 9.30-17.00 uur
Zat 11.00-17.00 uur

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

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

Redactie
Annie van Tricht, Ingeborg Paimans,
Annemarike Halma, Carolien van Traa

Kijk op onze website!
www.wsvdehoven.nl

De winterkleding kan weer worden ingeleverd!
* Verkoop op basis van 50/50.

Deze bon is geldig t/m februari 2013
* m.u.v. ingebrachte kleding

Training Authentiek Ouderschap
Kijk voor meer informatie bij de rubriek
kort nieuws of kijk op www.livelyfaces.nl
Training, coaching & Reading

Praktijk voor
Fysiotherapie
Wieffer en Koekoek
Leliestraat 29/31
0570 - 61 98 80
Brinkgreverweg 89
0570 - 63 23 87

Fotografie
Van verschillende werkgroepleden
Lay-out
Rob Wippert en Laurien Stam
Drukwerk
Océ
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