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Inleiding
Binnen de wijk De Hoven neemt de Wijk- en speeltuinvereniging (WSV) een centrale plaats in.
De vereniging is opgebouwd uit tal van werkgroepen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle
activiteiten voor jong en oud en het beheer van de speeltuin en het wijkgebouw ‘t Hovenhuus.
Vanuit het bestuur kunnen we melden dat we na een paar seizoenen een vrijwilligster hebben
gevonden voor de functie van voorzitter. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) in november 2012
is zij voorgedragen en gekozen als voorzitter. In deze ledenvergadering hebben we ook afscheid
genomen van onze secretaris, deze functie is direct weer ingevuld. Hiermee hebben we het dagelijks
bestuur van de vereniging weer volledig bezet
In april hebben we afscheid genomen van ons clusterhoofd Jeugd en Jongeren. Gelukkig hebben we
deze vacature inmiddels weer op kunnen vullen.
Beide vertrekkende bestuursleden heeft zich vele jaren met veel liefde en passie ingezet voor onzen
onze vereniging en wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd
Als vereniging kijken we ook vooruit en zijn dit jaar begonnen met ons te bezinnen wat we als
vereniging in de toekomst ambiëren en welke gevolgen dat heeft voor de inrichting en gebruik van het
HovenHuus. Hiervoor hebben we inmiddels een werkgroep in het leven geroepen. Met name het
komende seizoen zal in het teken staan van deze plannen.
Op basis van het activiteitenverslag kunnen we weer zeggen dat we met al onze vrijwilligers weer veel
voor elkaar hebben gekregen en dat we samen met tal van andere initiatieven in de wijk hebben
bijgedragen aan een prettige leefomgeving. Het activiteitenverslag beschrijft de georganiseerde
activiteiten van het afgelopen seizoen, dat loopt van september 2012 tot en met augustus 2013.
Wij danken iedereen voor zijn/haar inzet voor de wijk- en speeltuinvereniging en kijken uit naar het
volgende seizoen!

Namens de wijk- en speeltuinvereniging de Hoven,

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur
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1. Algemeen
1.1 Doelstelling(en):
Het door onderlinge samenwerking bevorderen en verrichten of doen verrichten van dienstverlening
bij de maatschappelijke- en sociaal-culturele ontwikkeling van alle bewoners van de wijk “De Hoven”
en het verbeteren van hun woonomgeving en leefklimaat in deze wijk.

1.2 Beleidsvoornemens afgelopen seizoen
Hieronder volgen een aantal beleidsvoornemens van het bestuur van het afgelopen seizoen:
 Werven bestuurders en andere vrijwilligers
 Duurzaamheid en leefbaarheid

1.3 De organisatie
1.3.1 Organisatiestructuur
De WSV kent de volgende organisatiestructuur:

De organisatiestructuur kent een aantal clusters, waarbij het clusterhoofd zitting heeft in het Algemeen
Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat verder uit het Dagelijks Bestuur, aangevuld met twee
algemene bestuursleden. Het Algemeen Bestuur vergadert elke 2e dinsdag van de maand.
Na twee seizoenen grotendeels gefunctioneerd te hebben zonder voorzitter hebben we dit seizoen deze
functie weer op kunnen vullen. We hebben afscheid genomen van onze secretaris en het clusterhoofd
Jeugd en Jongeren. Beide functies zijn weer ingevuld. Verder was in het afgelopen seizoen de functie
van Clusterhoofd Sport en Spel nog steeds vacant.
De WSV laat de jaarrekening controleren door Rudi Adelerhof van Administratiekantoor Deventer. Omdat
de vereniging vele activiteiten kent, ontbreekt het de eigen leden vaak aan specifieke kennis om een
goed oordeel te geven. Daarnaast kan de eigen organisatie leren van een professionele toets.
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1.4 Accommodatie
1.4.1 Wijkgebouw
Onze vereniging heeft de beschikking over een wijkgebouw met als hoofdingang Leliestraat 27 en een
zelfstandige ingang aan de Hovenierstraat 91 voor de onderhuurders: peuterspeelzaal De Tovertuin
van Raster Welzijnsgroep en kinderopvang Tante Kaat.
De WSV maakt voor een aantal sportieve activiteiten ook gebruik van de sportzaal naast de openbare
basisschool de Hovenschool. (Twelloseweg/Langestraat).
Het wijkgebouw is eigendom van de vereniging. Voor de grond waar het gebouw op staat heeft de
Gemeente met de vereniging een Recht van Opstal afgesloten. Deze is vorig seizoen opnieuw
afgesloten en heeft een geldigheidstermijn van 30 jaar. Dit was voorheen 15 jaar.

1.4.2 Beschrijving ruimtes voor activiteiten
De accommodatie bestaat uit een ontmoetingsruimte met bar, biljart en zitruimte, een grote zaal, een
kleine sportzaal met kleedruimtes en douches, een (voormalige)speel-o-theekruimte, een
aangebouwde vleugel met een ontspanningsruimte voor jongeren, een kleine vergaderruimte, een
kantoorruimte en verder opslag - en magazijnruimten. Van de totale oppervlakte is circa 1.500 m 2
bebouwd en is 8.000 m 2 aangrenzende grond. De speel-o-theek- en jongerenruimte zijn
multifunctioneel ingericht.
Niet alle activiteiten worden door de WSV georganiseerd. De ruimten worden ook aan derden
verhuurd voor allerlei activiteiten en vergaderingen. Met als voorwaarde dat het in eerste instantie op
de wijk gericht moet zijn en moet passen binnen onze doelstelling.

1.4.3 Onderverhuur zijvleugel (Hovenierstraat 91) aan Tante Kaat en Raster
De zijvleugel van ons gebouw werd ook in het afgelopen jaar verhuurd aan Peuteropvang & BSO De
Hoven van Raster en aan kinderdagopvang Tante Kaat. Raster en Tante Kaat beschikken over 216
m2 werkruimte en 63 m2 opslagruimte.

1.4.4 De speeltuin en de speeltoestellen
De vereniging heeft verder het beheer over een grote speeltuin van circa 3.000 m 2. In de speeltuin
staan 22 speeltoestellen met een gezamenlijke aanschafwaarde van circa € 80.000. De keuring van
de speeltoestellen loopt via de Gemeente. Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt verzorgd
door Stichting Natuur Anders.
De Gemeente Deventer heeft met onze vereniging een ingebruikgevingsovereenkomst afgesloten
betreffende de speeltuin.

1.5 Leden
1.5.1 Algemene leden
In het afgelopen seizoen telde onze vereniging ca.1305 leden (2012: 1262), onderverdeeld in: 230
gezinnen; 21 éénoudergezinnen; 105 twee persoonshuishoudens en 36 alleenstaanden. Een klein
percentage woont op Steenenkamer (Gemeente Voorst), de rest in de wijk De Hoven.

1.5.2 Betalende leden voor activiteiten: jazzdance, judo en zaalsporten
Voor de door de vereniging georganiseerde wekelijks terugkerende activiteiten, zoals jazz- en
breakdance, judo, badminton, volleybal en zaalvoetbal betalen de ingeschreven deelnemers een
activiteitenbijdrage naast hun contributie als algemeen lid.
Hieronder een overzicht van de leden per activiteit:
 Judo
: 18
 Jazz
: 112
 Breakdance
: 29
 Streetdance
: 20

6

Activiteitenverslag WSV De Hoven seizoen 2012-2013





Badminton
Volleybal
Zaalvoetbal

: 17
: 15
: 26

1.5.3 De Algemene Ledenvergadering
Twee keer per seizoen wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. In het najaar wordt
de begroting voor het komende jaar besproken en in het voorjaar wordt de jaarrekening behandeld.
Daarnaast worden de leden elke vergadering geïnformeerd over de samenstelling van het bestuur, de
vacante functies, de lopende zaken en de toekomstige ontwikkelingen. De opkomst is al jaren laag.
Ondanks het gebrek van vrijwilligers op bepaalde posities binnen de vereniging draait de vereniging
goed en is het financieel gezond. Wellicht speelt dit mee bij de opkomst van de ALV.

1.6 De vrijwilligers
1.6.1 Aantallen
De vereniging kende dit seizoen wederom ongeveer 200 vrijwilligers. Een aantal van hen nemen deel
aan een of meerdere werkgroepen, anderen melden zich incidenteel voor hand- en spandiensten.
Tabel: Overzicht aantal vrijwilligers per werkgroep*
Werkgroep
Onderdeel
Sport en Spel
Biljart
Jazz
Judo
Klaverjassen
Koersbal
Sportzaal
Stratenvolleybal
Jongeren en Jeugd
Jeugd
Jilliebar
Noppieclub
Sinterklaas
Huttenkamp
Facilitair

Diversen
Diversen (vervolg)

Algemeen Beheer
Barteam
Interieur
Interieur en klussen
Oud papier
Speeltuin
Verhuur
A&F
Collectes
Hovenhier (verspreiding)
Ledenadministratie
Secretariaat
Communicatie en PR (excl. verspreiding Hovenhier)
Dagelijks & algemeen

Bestuur
Totaal*
* Mensen kunnen in meerdere werkgroepen actief zijn
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aantal
2
9
2
1
1
6
11
5
0
8
1
90
5
41
2
4
33
11
1
7
21
15
2
1
11
5
295
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1.6.2 Vrijwilligersbijeenkomsten
De vrijwilligersbijeenkomsten worden georganiseerd om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet.
De traditie om het nieuwe jaar te starten met een stamppotbuffet voor alle vrijwilligers was ook dit jaar
weer een groot succes. Op zaterdagavond 5 januari schoven ongeveer 50 volwassenen en 30
kinderen aan tafel aan, om te genieten van heerlijke boerenkool, hutspot en zuurkool. Het eten werd
geleverd door Passie voor Puur uit Twello. Onder het genot van een drankje werd er gezellig gekletst
door de ouders terwijl de kinderen zich uitstekend vermaakten in de sportzaal.
Op zaterdag 28 juni was er voor alle vrijwilligers een educatieve bijeenkomst. Na een gezamenlijke
fietstocht werd door 42 vrijwilligers een bezoek gebracht aan het Project De Natuurderij. Hier kregen
de vrijwilligers een rondleiding en uitleg over de opzet van deze bijzondere boerderij door de
enthousiaste boerin Annette Harberink. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. De
aanwezige vrijwilligers hebben de avond erg gewaardeerd.

1.7 Externe contacten
1.7.1 Wijkkoppel
Incidenteel vindt er overleg plaats tussen het bestuur van de WSV en wijkopbouwwerker van Raster
en de wijkmanager van de Gemeente Deventer. Op deze manier brengen beide partijen elkaar op de
hoogte van de dingen die op dat moment actueel zijn en aandacht behoeven. De zorg over het
ontbreken van een voorzitter en bestuursleden in het algemeen is ook bij het wijkkoppel kenbaar
gemaakt.

1.7.2 Wijkteam
Voor een aantal zaken die in het Wijkteam worden behandeld is goede afstemming met de WSV
noodzakelijk.
De initiatieven die vanuit de wijkaanpak op tijdelijke basis worden ondersteund moeten daarna voor
structurele ondersteuning passen binnen de bestaande sociale structuur van onder andere de WSV.

1.7.3 Wijkagent
Al is het nog zo fijn wonen in de Worp, soms loop je als bewoner tegen zaken aan waar je last van
hebt. Vanaf eind februari vindt er iedere 2 weken in het Hovenhuus een spreekuur plaats van de
politie in samenwerking met Team Toezicht. Iedere donderdag in de even weken zitten wijkagent
Herman Stegeman en zijn collega Marjan Boks van Team Toezicht van 14.30 tot 15.30 uur klaar om
alle vragen en meldingen van bewoners van de Worp te verwerken en samen met degenen die een
melding doen te bepalen wat het vervolg hierop is.

1.7.4 Raster
Professionele ondersteuning voor het Jongerenwerk en Jeugdwerk is voor de WSV noodzakelijk. Onze
vrijwilligers zetten zich voor de volle 100% in om activiteiten te organiseren maar zijn niet opgeleid en
getraind om complexe situaties met jongeren op te lossen. Zij hebben wel een belangrijke signaleringsfunctie in dit systeem. Voor het seizoen 2012/2013 hadden wij de beschikking over 4 uur jongerenwerk
per week. Deze uren zijn geen overbodige luxe en wil de WSV graag behouden.

1.7.5 Steenworp Contact
Zowel de WSV als de Stichting Steenworp zijn belangrijke sociale partners voor de wijk. Waar de
WSV het gehele jaar activiteiten ontplooid voor leden, organiseert de Stichting Steenworp één groot
evenement voor wijkbewoners. Aangezien de WSV en de Stichting van (dezelfde) vrijwilligers en
sponsoren afhankelijk zijn, blijft goede communicatie noodzakelijk. Om elkaar beter aan te vullen
hebben de beide organisaties gedurende het seizoen regelmatig contact met elkaar.
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1.7.6 Ondernemers in de Wijk
Voor een aantal activiteiten binnen de WSV doen we af en toe een beroep op onze sponsors.
Dit zijn vooral de zelfstandige ondernemers in onze wijk.
Vandaar dat regelmatig contact en overleg tussen WSV en ondernemers belangrijk is.
De meesten van hen adverteren in ons verenigingsblad “De HovenHier”.

2. Activiteiten
2.1 Bestuursactiviteiten
2.1.1 Werving nieuwe voorzitter/bestuursleden
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur actie ondernomen om het bestuur weer volledig te krijgen.
Dit heeft er toe geleid dat we na twee seizoenen grotendeels gefunctioneerd te hebben zonder voorzitter
hebben we dit seizoen deze functie weer op hebben kunnen vullen.
We hebben afscheid genomen van onze secretaris en het clusterhoofd Jeugd en Jongeren. Voor beide
functies liep op dat moment al een opvolger mee met het bestuur en beide functies zijn weer ingevuld.
Verder was in het afgelopen seizoen de functie van Clusterhoofd Sport en Spel nog steeds vacant.
Hiervoor zoeken we nog naar een nieuwe kandidaat.

2.2 Cluster 1: Sport en Spel
2.2.1 Jazz-dance, Breakdance en Streetdance
De Dansgroep ‘De Eskape’ bestaat uit 14 dansgroepen, waarvan 2 breakdance en 2 streetdance
groepen. De lessen worden in ’t Hovenhuus gegeven en staan onder leiding van 4 leraressen die in
het bezit zijn van een KNGU-licentie. Daarnaast wordt de groep Puur geleid door een lerares die is
afgestudeerd bij SCW theater, Willem Nijholt Academie voor Musical- en Muziektheater. De
streetdance wordt gegeven door een lerares en de breakdance door een ervaren breakdance leraar
en een assistent.
De groepsindeling ziet er als volgt uit:
Maandag
16.15 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.45 uur
Dinsdag
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
Donderdag
18.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
vrijdag
17.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
21.30 uur

groep 1
PRIL (jonge talentjes)
groep 4
groep 5
PUUR (gevorderde dames)

groep 2
groep 3
groep 6
volwassenen

Streetdance 8+
Streetdance 12+

POINT (B selectie)
Breakdance
Breakdance
PRESSURE (gevorderde breakers)
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De werkgroep jazz-dance regelt een hoop zaken rondom het lesgeven, zoals de jaarlijkse uitvoering,
kamp, nieuwsbrieven, kleding en nog veel meer. Enkele bijzondere activiteiten:
Op 3 maart vond er een optreden plaats van Dansgroep de Eskape samen met de breakdance-groep
tijdens het Deventer Open Podium in de Deventer Schouwburg
Ook op 1 juni stond de Eskape met de show In the Pigture weer in de Deventer Schouwburg. Het
dansseizoen werd afgesloten met een spetterend optreden in samenwerking met On Stage van het
Kustcircuit.
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.

.

2.2.2 Judo
In ’t Hovenhuus is er voor de kinderen de mogelijkheid om op speelse wijze kennis te maken met judo.
Judo is stoeien zonder elkaar (met opzet) pijn te doen, bewegen, actie en reactie, technieken leren en
toepassen, evenals het aanleren van sociaal gedrag zoals respect voor elkaar, elkaar helpen en
ondersteunen. Door het stoei-element, lichamelijk contact en de bewegingsdrang van de mens leren
kinderen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Het judo bevorderd de motorische ontwikkeling
van het kind door oefeningen staande en op de grond, vooruit en achteruit, stilstaand en in beweging
uit te voeren. Hiervoor wordt tijdens het judo veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse
spelmogelijkheden die het judo de kinderen bied, waarbij zowel het spel-,
bewegings-, competitie- en socialenelement worden gebruikt. Door de eenvoudige (regel)structuur
van het judo maken kinderen op hun eigen manier kennis met (specifieke) gedragsregels en diverse
socialenaspecten. Kortom, judo is voor kinderen een ideale manier om op een veilige en actieve
manier te bewegen, te spelen en te stoeien.
De judogroep kent 18 leden. De groepsindeling ziet er als volgt uit:
Groep
Dag
Leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar
Donderdag
Leeftijdsgroep 7 t/m 9 jaar
Donderdag

Tijd
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30

De lessen worden verzorgd door een ervaren judo-docente. Ze volgt regelmatig cursussen om haar
techniek en kennis op peil te houden.

2.2.3 Klaverjas
Het seizoen kent een competitie met veel gezelligheid en een gemiddelde opkomst van 34
deelnemers per avond. Indien je minimaal 10 avonden deelneemt, maak je kans om de competitie te
winnen. Er word gespeeld op de 2e en 4e maandagavond van elke maand. Een avond duurt ongeveer
van 20.00 uur tot ca.22.30 uur. Er worden 3 rondjes gespeeld van 16x delen. Voor elke avond zijn er
leuke prijsjes en aan het eind van de competitie worden er extra prijzen uitgereikt.

2.2.4 Biljart
De biljartvereniging ‘t Hovenhuus is een aparte vereniging die ons wijkgebouw als thuisbasis heeft. Zij
spelen met 2 teams in de regionale competitie. Wij faciliteren hen door ruimte, bar, biljarttafel en
materialen ter beschikking te stellen. De speelavond is op de woensdagavond vanaf 19.30 uur. De
competitie begint in september en eindigt begin april.
Het biljart wordt tevens gebruikt door de mannelijke senioren uit de wijk. Al ruim 15 jaar is deze groep
heren op de maandagmiddag aan het biljarten. Ze spelen als sterren op het groene laken. Soms is de
aanzet te dik of soms te dun. Maar bovenal is het de gezelligheid die deze middag zo leuk maakt.
Hier komen gemiddeld zo’n 12 “olde mennekes” op af.
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2.2.5 Koersbal
Vanaf eind augustus tot eind mei wordt er iedere dinsdagmorgen de groene mat uitgerold voor
koersbal. Van 9.30 tot 11.30 uur wordt door een groep van gemiddeld 15 enthousiaste ballers
koersbal gespeeld in ’t Hovenhuus.

2.2.6 Sportzaal
De sportzaal van de Hovenschool aan de Twelloseweg werd ook dit seizoen weer voor vier avonden
in de week gehuurd door onze vereniging voor onze leden. Alle sporters betalen een gelijk bedrag
voor één uur sporten. Voor de berekening van dit bedrag wordt het totale bedrag aan kosten (huur,
EHBO, sportattributen) gedeeld door het aantal deelnemers.
BADMINTON
Woensdag
19.30-21.00 uur
21.00-22.00 uur
Aantal leden: 17

Donderdag
19.30-20.30 uur

VOLLEYBAL (gemengd/recreatief)
maandag
20.30-22.00 uur
Aantal leden: 19
ZAALVOETBAL (heren)
vrijdag
18.30-19.30 uur
Aantal leden: 8
vrijdag
20.00-21.00 uur
Aantal leden: 18 (groep zomeravondvoetbal van november tot april)

2.2.7 Stratenvolleybaltoernooi
Jaarlijks wordt het stratenvolleybaltoernooi gehouden voor alle bewoners van de Worp en de
Steenenkamer). Onder een stralend zonnetje werd het toernooi dit jaar gehouden op zaterdag 8 juni.
Dankzij de enthousiast deelnemers en de inzet van de vrijwilligers die het toernooi hebben
georganiseerd was het ook dit jaar weer een gezellig en succesvol toermooi.
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2.3 Cluster 2: Jeugd en Jongeren
2.3.1 Jeugd
De insteek is om elke 3e vrijdag van de maand een activiteit te organiseren met een thema. Voor
basisschool groep 5 t/m 7 is de bijeenkomst van 18.30 tot 20.00 uur en voor groep 8 en klas 1 en 2
van het voortgezet onderwijs is de bijeenkomst van 20.30 tot 22.00 uur. De activiteiten vinden plaats
in de grote zaal of buiten. De kinderen krijgen tevens een hapje en een drankje.
September 2012
Oktober 2012
November 2012
December 2012
Januari 2013
Februari 2013

Maart 2013
April 2013

Juni 2013

Activiteiten Jeugd 2012-2013
De opening van het seizoen voor de jeugd stond in het teken van het thema
Italië
Op vrijdagavond 19 oktober was er een leuke Vossenjacht door de hele wijk
Filmavond met en leuke film voor de jongste kinderen en een spannende voor
de oudere jeugd
Christmas Dance & Sing.
Magic Bingo
8 februari was er een darttoernooi, deze vrijdagavond was speciaal voor de
jeugd
Op 15 februari kon er naar hartenlust gedanst worden bij Dance Your Heart
Out
Mysterie Trip, een wel heel spannende speurtocht door de wijk
Wederom de Mysterie Trip, omdat voor een deel van de kinderen in maart de
trip in het water was gevallen door organisatorische problemen, is in april de
Mysterie Trip nogmaals gehouden
Opening van de nieuwe picknicktafel en tobbedansen.
In de speeltuin de nieuwe XXXL-picknicktafel geopend. Het weer was ons
redelijk gezind (lees; droog), zo kon de familie Siero.(3 generaties maar liefst)
om 16.00 uur de tafel officieel openen door een loper uit te rollen. Joris
Hendriks, wijkmanager, was er namens de gemeente om de feestelijkheden
mee te vieren. De kinderen uit de wijk konden plaats nemen aan de enorme
tafel van bijna 5 meter lang! Ze hebben hem zelfs even uitgetest of hij stevig
genoeg was door erop te dansen! Daarna konden ze direct door voor de
jeugdactiviteit Tobbedansen, alleen voor bikkels deze keer! Want wat was het
koud!
Gelukkig stond de SPAR er met een heerlijk broodje hamburger! Iedereen die
de bel een lel had gegeven kreeg dit broodje gratis van de WSV. De blikjes
drinken werden door de SPAR gesponsord
De picknicktafel is gebouwd door drie handige buurtbewoners, de materialen
hiervoor zijn aangeschaft met subsidie van de wijkaanpak.

2.3.2 Jilliebar
De Jilliebar is vooral een inloop voor jongeren onder begeleiding van een jongerenwerker van Raster.
Het streven is dat de jongeren zelf met ideeën komen voor incidentele activiteiten. Deze kunnen dan
met sturing van de jongerenwerker door de jongeren zelf worden uitgevoerd.
Voor alle jongeren van de wijk de Hoven in de leeftijd 11-14 jaar staan de deuren van de Jilliebar open
van 19.00 tot 21.00 uur. Voor de leeftijd van 14 jaar en ouder is de Jilliebar open van 21.00 tot 23.00
uur. Elke keer worden er allerlei leuke sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Het varieert van
tafeltennis tot zeskamp. En af en toe zijn er thema activiteiten zoals bijvoorbeeld theateravond of
Koninginnebal. De activiteit van de laatste groep van de jeugd loopt voor een deel parallel aan de
activiteiten in de Jilliebar. Op deze manier wordt er getracht om de inloop bij de Jilliebar breder te
‘trekken’, waardoor er een verandering in de samenstelling van deze groep komt wat het
groepsproces ten goede komt.
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Met de Jilliebar hebben de jongeren in het Hovenhuus een eigen ruimte, een jeugdhonk. Vorig
seizoen hebben de tieners/jongeren in samenwerking met Raster en de hulp van ouders opnieuw
geschilderd en ingericht.

2.3.3 Noppieclub
De Noppieclub is een groep ouders die 2x per maand op de woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
een activiteit organiseert voor de groepen 1 t/m 4 van de basisschool. Natuurlijk is groep 5 ook
welkom. Het is ieder keer weer een avontuur voor de kinderen. Al jaren komen er gemiddeld 40 tot 60
kinderen spelen. Doorlopend zijn er kleurplaten en spelletjes in de sportzaal. Maar weer of geen weer
de Noppies willen altijd even (onder begeleiding) buiten spelen in de speeltuin. In de sneeuw of in de
regen het maakt niet uit. Alle kinderen uit de wijk zijn welkom. Voor degene die niet lid zijn van de
WSV wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Een greep uit de activiteiten met een thema:
Activiteiten Noppieklup 2012-2013
september 2012 26 september: Startmiddag. Er waren ruim 20 kinderen.
We hebben een tamboerijn gemaakt. Van 2 kartonnen bordjes met macaroni erin.
Deze versierd met lintjes en gekleurd/beplakt. Ook nog spelletjes. En naar buiten.
10 oktober: Herfst. 25 kinderen.
Oktober 2012
We hebben op papier een boomstam geplakt en daarna een stempel van eigen
hand in de groene verf.
Deze op het papier en leek zo de takken van de boom. Alles versiert met blaadjes.
Kleurplaat over kabouters. En verder buiten spelen. en zoeken naar puzzelstukjes
in de speeltuin.
31 oktober: Halloween. 30 kinderen
Er werd een uil gemaakt van wc rolletje. En een eng masker.
Ook was er heksendrank. En toen naar buiten.
November 2012 14 november: Strijkkralen . 40 kinderen
Er waren deze keer veel kinderen die voor het eerst op de Noppieclub kwamen.
Eerst met de strijkkralen iets moois gemaakt. Daarna spelletjes in de sportzaal en
naar buiten.
21november : Schoen zetten. Veel kinderen
Eerst een schoorsteen gemaakt van de spar. Toen in de sportzaal met Zwarte Piet
Pietengym gedaan en ieder kreeg een diploma. En toen mocht ieder de
schoorsteen met een kleurplaat voor Sint .
22 november: snoep voor in de schoorsteen en met 7 zwarte Pieten de
schoorstenen rondgebracht.
28 november: Sint en Piet in het Hovenhuus.
December 2012 12 december: Bioscoop middag. 30 kinderen.
Een kleurplaat over de winter gemaakt en deze werd een placemat.
Daarna gingen we naar de” bioscoop”. Er draaide een film van Disney, met Donald
Duck en Goofy en Mickey Mouse. We moesten er erg om lachen. En met een
drankje en natuurlijk popcorn was het reuze gezellig. Daarna nog even rennen in
de sportzaal en bij het weggaan was er een grabbelton. Met voor ieder een
kadootje voor in de kerstboom.
9 januari: Karaoke. 25 kinderen.
Januari 2013
We zijn dit jaar gestart met een disco en karaoke. De kinderen kwamen verkleed
of kregen met mooie lapjes verkleedkleren aan. Er werd gezongen met K3 en
liedjes van kinderen voor kinderen. We snoepten van de bowl en spies met
hapjes. Daarna nog een tijdje gespeeld in de winterse speeltuin.
23 jan. De dans met zeerovers en prinsessen.
Eerst werden we zeerovers en prinsesjes door te schminken en een kroontje te
maken.
Karin te Riele heeft daarna een dansje met ons ingestudeerd. Dat ging super.
Snoep zat in schatkistje.
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Februari 2013

Maart 2013

April 2013

Mei 2013

Activiteiten Noppieklup 2012-2013
13 februari. Valentijnsdag: 25 kinderen.
We hebben prachtige harten gemaakt voor Valentijnsdag. En poppenkast
gespeeld.
27 februari. Vogelhuisjes. 30 kinderen. Eerst in elkaar zetten en daarna werden de
huisjes beschilderd. En toen naar buiten, waar de vogeltjes fluiten.
13 maart. Spelletjes middag. 30 kinderen.
We gingen knikkeren/ snoepje happen/ zaklopen/spijker poepen/ enz. En er waren
lekkere hapjes.
27 maart. Pasen met de paashaas. 35 kinderen
Eieren verven en kleurplaten maken. Daarna was de paashaas eieren verloren dus
er moesten eieren gezocht worden in de speeltuin. En bij het weggaan kreeg ieder
van de paashaas een surprise ei.
10 april: Oranje boven speurtocht. 45 kinderen.
Het was heerlijk weer en het klapstuk was natuurlijk op bezoek bij Willem
Alexander en Maxima. Zie de foto. We liepen in 7 groepen. En overal waren
opdrachten. Koekhappen, zaklopen, touwtrekken een kleurplaat en kroon maken.
Na afloop een lekker ijsje.
24 april: Cakejes maken en opeten. 25 kinderen
Verder hebben we kunstwerken gemaakt met blaasstiften of centrifugeverven.
15 mei: Afsluiting. Meer dan 80 kinderen. Picknick
Het regende die middag en we hebben eerst gepicknickt met
patatjes/frikadelletjes/kipnuggits.
Daarna alles in het Hovenhuus : een springkussen/ dartspel/ vliegend tapijt en
springslangen.
En op het einde een ijsje van de ijscoman. Tot volgend jaar.

2.3.4 Sinterklaas
Dit kinderfeest wordt ook jaarlijks gevierd bij de WSV De Hoven. Een feestelijke middag waarbij de
enige echte Sinterklaas niet zal ontbreken.
Het sinterklaasfeest is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen, te weten:
•
Kinderen uit groep 2 tot en met groep 4 van de basisschool
•
Kinderen van 0 jaar t/m groep 1 van de basisschool
Het is altijd weer spannend voor de kinderen om te weten dat de echte Sint komt. Het is bekend maar
toch gieren de zenuwen door de keel en zie je de wangetjes zo rood worden als een tomaat.
Samen een uur zingen, dansen, pepernoten eten en uiteindelijk naar huis gaan met een leuk cadeau
blijft een jaarlijks succesvol kinderfeest.

2.3.5 Huttenkamp
Sinds 2008 wordt er elke zomervakantie een huttenkamp georganiseerd voor de kinderen uit de wijk.
De opzet van het huttenkamp is dat de ouders meehelpen. Op deze manier heeft het huttenkamp
kunnen groeien van zo’n 45 kinderen tot 120 basisschoolkinderen. Een groot succes!
De organisatie is in handen van 2 vrijwilligers. Dit kunnen zij uiteraard niet alleen. Zij worden
ondersteund door verschillende commissies van ouders. Er is een commissie die ervoor zorgt dat er
voldoende hout en bouwmateriaal beschikbaar is, een cateringcommissie die de heerlijkste hapjes en
drankjes verzorgd, een activiteitencommissie die creatief aan het werk gaat met de kinderen, spellen
en knutselwerk bedenkt. Tot slot de commissie veiligheid en EHBO, ook zeer belangrijk wanneer er
getimmerd wordt.
De kinderen bouwen van woensdag tot en met vrijdag in groepjes aan hun hutten. Daarnaast worden
er talloze activiteiten georganiseerd. Dit wordt allemaal begeleid door de ouders, die hier net zoveel
plezier aan beleven als de kinderen. Op vrijdag eten de kinderen in het huttenkamp, een maaltijd in
stijl van het thema. ’s Avonds is er een uitgebreid feestprogramma en dan komt het hoogtepunt: het
slapen in de eigen hut!!
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Het huttenkamp 2013 vond plaats van woensdag 14 augustus tot en met zaterdag 17 augustus. Het
thema was dit keer ‘Ons Koninghuis, Oranje’. Er deden 118 kinderen mee verdeeld over 14 hutten.
Met hulp van de ouders ontstonden prachtige bouwwerken.. Elk dagdeel werden hapjes en drankjes
geserveerd passend bij het Hollandse thema. Op donderdag waren de meeste hutten klaar, mooi
versierd en ingericht waarna op vrijdag de kinderen werden vermaakt met allerlei spelen. Hoogtepunt
was zoals elk jaar de overnachting van de kinderen in hun eigen hut. Geslapen werd er echter weinig.

2.4 Cluster 3: Facilitair
2.4.1 Algemeen Beheer
De wijk- en speeltuinvereniging heeft een speeltuin en een wijkgebouw. Het wijkgebouw ‘t Hovenhuus
is gebouwd in 1996. De speeltuin is dagelijks geopend van 9.00 tot 19.00 uur. Het Hovenhuus is
geopend van 09.00 uur tot einde van de activiteiten. Dagelijks wordt het wijkgebouw beheert door een
enthousiaste vrijwilliger en een gesubsidieerde kracht van Sallcon Werktalent.
Het schilderwerk vindt gefaseerd plaats. In een periode van 5 jaar wordt de hele buitenzijde van het
wijkgebouw weer voorzien zijn van een nieuwe verflaag. Elk jaar voert de schilder een deel van de
werkzaamheden uit.
Bij bouwkundige veranderingen dient rekenschap gehouden te worden met het multifunctionele
karakter van het gebouw. Dit is onafhankelijk van de huurder. De WSV is wel bereid om met de
huurders mee te denken in oplossingen. Zo zijn er aanpassingen uitgevoerd, o.a. in de vorm van het
maken van een extra buitendeur en het veranderen van een verwarmingselement.

2.4.2 Bar
Vanaf 18.00 uur wordt de bar beheerd door 1 of 2 vrijwilligers. Zij blijven aanwezig tot na de laatste
activiteit die georganiseerd wordt. Zij sluiten het gebouw ook af. De vrijwilligers komen uit een pool
van ca.40 barmedewerkers. Per toerbeurt worden er bardiensten gedraaid. Een aantal vrijwilligers
binnen de vereniging heeft de cursus sociale hygiëne gevolgd.
Op de vrijdagavond hebben diverse mensen weer het initiatief genomen om weer leuke activiteiten te
organiseren. Deze avonden worden dan ook goed bezocht.
Een greep uit het afgelopen seizoen:
 Op 8 en 9 februari was het jaarlijkse Darttoernooi, dit jaar verdeeld over twee avonden. Op vrijdag
avond voor de jeugd en op de zaterdag voor de volwassenen.
 Op 12 april kon er tijdens Zwarte Vrijdag gedanst worden op soul, disco en rockmuziek
 Op 24 mei was het gitaaravond. Er waren liveoptredens van Motorpech en The Black Albino’s
 En op 14 juni was er een optreden van The Bridge, waarvan het grootste deel van de muzikanten
uit onze eigen wijk afkomstig is. Dit thuisoptreden werd dan ook goed bezocht.
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2.4.3 Interieur
Deze werkgroep bestaat uit 2 vrijwilligers. Zij houden zich bezig met de inrichting van het gebouw. Zo
zorgen zij voor de aankleding van de ontmoetingsruimte die aan de hand van de seizoenen wordt
aangekleed. De expositie van foto’s van wijkbewoners heeft dit seizoen een vervolg gekregen.

2.4.4 Schoonmaak
Door de week wordt er dagelijks schoongemaakt. Op een aantal dagen in de week zijn er andere
vrijwilligers die een aantal ruimten schoonmaken.
De vloer van de grote zaal wordt 1x per 2 maanden bijgehouden door een firma uit de wijk. Door het
intensiever gebruik is besloten de vloer vaker te boenen / in de was te zetten.

2.4.5 Klussen
Deze werkgroep bestaat uit 2 vrijwilligers die elke dinsdagavond aanwezig zijn van 19.00 tot 22.30.
Zij repareren of vervangen dingen die kapot zijn gegaan. Verder onderhouden zij het gebouw daar
waar dat mogelijk is. Grote klussen worden uitbesteed.

2.4.6 Oud papier
Dit seizoen is er 9 keer oud papier opgehaald in de wijk. Dit gebeurde door een groep van 33
vrijwilligers (gemiddeld 15 per ophaaldag). Tijdens deze ophaaldagen is weer veel oud papier
opgehaald. Dit zorgde voor een goede inkomstenbron voor de vereniging.
Datum
Oktober 2012
November 2012
December 2012
Januari 2013
Maart 2013
April 2013
Juni 2013
Juli 2013
Augustus 2013
Totaal

Kilogram
12.540
12.000
11.660
12.740
13.360
13.640
18.500
4.460
13.100
112.000

2.4.7 Speeltuin
De leden van de Werkgroep Speeltuin, verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van
onderhoud aan de speeltoestellen, zijn in het voor- en najaar een groot aantal dinsdagavonden in de
speeltuin te vinden voor kleinere onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan speeltoestellen.
Het grote speeltoestel ‘Het kasteel’ was toe aan vervanging. Dit seizoen is het vervangen door een
nieuw groot speeltoestel. Met grote inzet van de werkgroep speeltuin is dit toestel in oktober 2012
geplaats en op 3 november feestelijk geopend. Het nieuwe speeltoestel heeft de naam “het
klauterwoud” gekregen. Voor het bedenken van de naam was een prijsvraag voor de kinderen uit de
wijk uitgeschreven. Dit laatste is, in het kader van een maatschappelijke stage, georganiseerd door 6
wijkgenoten.

2.4.8 Verhuur
Naast de activiteiten die georganiseerd worden door de werkgroepen wordt het gebouw ook verhuurd
aan derden. De insteek daarbij is wel dat dit op de eerste plaats ten goede komt aan de wijkbewoners.
Helaas zijn we afgelopen seizoen in de GGD een grote huurder kwijtgeraakt.
De grote zaal kan onder strikte voorwaarden in het weekend gehuurd worden door de leden van de
vereniging.
Voor verdere details verwijzen wij naar hoofdstuk 2.6
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2.5 Overig: Secretariaat / Financiën / Communicatie
2.5.1 Administratie & Financiën
Dit cluster verzorgt de volledige boekhouding, de ledenadministratie, de facturering van de activiteiten
en de verhuur. Een groep van 7 personen draagt zorg voor bovengenoemde handelingen. De nieuwe
penningmeester heeft hierbij het afgelopen seizoen veel steun gehad van de oud penningmeester.
Met dank aan deze groep is er het afgelopen seizoen, het financieel jaarverslag, de jaarbegroting en
de subsidieverantwoording weer tot stand gekomen.

2.5.2 Collectes
De werkgroep is verantwoordelijk voor een tweetal collectes die jaarlijks worden gehouden:
 Jantje Beton (maart )
 WSV De Hoven (juli)
De collectes worden gelopen door ongeveer 20 vrijwilligers. Opbrengst ligt jaarlijks rond de €1.000.
Van het extra geld wordt, buiten de begroting om, iets leuks aangeschaft voor een werkgroep.

2.5.3 De Hovenhier
De Hovenhier is ook een belangrijke informatiebron vanuit bestuur naar de leden van de WSV. De
wijkkrant verschijnt al sinds 1977. De redactie en opmaak word ook door vrijwilligers gedaan.
Verspreiding wordt verzorgd door 15 personen.
Naast de Hovenhier werd er voor elk nieuw seizoen het activiteitenboekje van de WSV verspreid.
Hierin staat beschreven welke activiteiten de bewoners het komende seizoen kunnen verwachten en
staat er informatie voor bewoners om zich te kunnen aanmelden voor betalende activiteiten.
Dit seizoen is de redactie bezig geweest met het maken van een compleet vernieuwde Hovenhier. Het
blijft een blad vanuit de WSV voor en door de wijk. Wat is er nieuw:
 we komen vanaf het dit seizoen nog 2 keer per jaar uit (de eerste rond september/oktober en de
tweede rond januari/februari)
 de Hovenhier bevat een apart overzicht met de activiteiten, zodat je makkelijk kunt zien wanneer
een activiteit is en je dus niets hoeft te missen (het activiteitenboekje is hiermee komen te
vervallen)
 De nieuwe Hovenhier is uitgegeven in kleur, waardoor we beter opvallen en de foto’s meer
aanspreken, daarnaast is er een nieuw formaat
 Een nieuwe Hovenhier in een nieuw jasje biedt ook ruimte aan nieuwe rubrieken, zo is er een
column “Gezondheid”, verder wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van De Hoven.
De nieuwe Hovenhier is door veel wijkbewoners enthousiast ontvangen.

2.5.4 Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door 2 vrijwilligers. De ledenadministratie is ook
verantwoordelijk voor de eigen bijdragen van onze eigen activiteiten (judo, jazz, zaalsporten). Tevens
houden zij het overzicht van alle vrijwilligers bij.

2.5.5 Secretariaat
Het secretariaat wordt bemand door de secretaris. Het verwerken van de post, correspondentie en
archiveren zijn de hoofdactiviteiten.

2.5.6 Website
De website van WSV de Hoven draait nu twee seizoenen. De site wordt wekelijks ‘ververst’ en is dus
altijd actueel. Het adres is: www.wsvdehoven.nl. Het up-to-date houden van de website gebeurt door
een vrijwilliger.
De website bevat:
 Het laatste nieuws.
 Aankondigingen van evenementen die op korte termijn georganiseerd worden.
 Kalender met activiteiten en evenementen die in ’t Hovenhuus plaatsvinden.
 Informatie over de diverse werkgroepen binnen de WSV.
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Verslagen en foto’s van activiteiten en evenementen.
Informatie over ’t Hovenhuus en de gebruikers (o.a. de BSO, peuterspeelzaal de Tovertuin en
tante Kaat).
Naast de informatie voor de leden is de website ook zeer interessant voor de wijkbewoners. Zij
kunnen allerhande informatie vinden sociaal en culturele zaken in de wijk.
De website wordt trekt gemiddeld 600 bezoekers per maand.

2.6 Overige georganiseerde activiteiten
2.6.1 Avond4daagse
Nadat vorig jaar voor het eerst vanuit WSV De Hoven werd meegelopen met de Deventer
avondvierdaagse, waren we ook dit jaar van de partij. 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’ met
burgemeester Heidema.

2.6.2 De Kleine Sjef
Twee enthousiaste hobbykoks, met een voorkeur voor gezond en lekker eten hebben het plan
opgevat om te gaan koken met kinderen op de Worp.
De bedoeling is om met de kinderen gezonde maar vooral ook lekkere maaltijden samen te stellen.
Hierbij proberen ze voornamelijk verse biologische producten te gebruiken. Na een succesvolle
proefsessie in de Kerstvakantie, hebben er inmiddels al meerdere lessen plaatsgevonden.
Begonnen met het maken van Gekke Stamppotjes, net even anders dan gebruikelijk maar wel
bijzonder smaakvol. De tweede les was het maken van overheerlijke Zoeshi (Sushi), en de kinderen
en de ouders lieten het zich goed smaken. Voor de derde les stond een gevaarlijk Maffiadineetje op
het programma.
Per kookles kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen.
Inmiddels is de Kleine Sjef een nieuwe werkgroep van de WSV geworden.

2.7 Activiteiten georganiseerd door derden
Naast onze eigen werkgroepen en bestuur zijn er ook tal van docenten of organisaties die zaal - of
kantoorruimtes huren in ons wijkgebouw om daar hun activiteiten te doen of cursussen te geven.
Hieronder een opsomming van de activiteiten van het afgelopen seizoen:
Seniorenmiddag
2 maal per jaar een gezellige middag voor de senioren uit de wijk
Stichting Ouderenwerk Deventer
3 gymnastiek groepen voor ouderen: 1 seniorengymgroep, 1 55+ groep en 1 huisvrouwengymgroep
Elke donderdag van 09.15 tot 11.15 uur in de sportzaal.
Yoga
2 groepen van 19.00 tot 20.00 en 20.15 tot 21.15 uur.
Elke dinsdagavond in de sportzaal.
Trombosedienst Deventer
Elke vrijdagmorgen bloed prikken.
Cactusclub Succulenta
Ruilbeurs 1x per jaar en op de 1e maandag van de maand een verenigingsavond, van 19.45 tot 23.00
uur in de grote zaal.
Incidentele verhuur zaalruimte aan o.a.:
 Stembureau
 Leden van de WSV
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Vergaderingen/bijeenkomsten van:
 Wijkambtenaar: spreekuur
 Wijkteam / Wijkaanpak
 Taakgroep Rondgang door de wijk
 Taakgroep Worpplantsoen
 Themagroep Senioren
 Stichting Steenworp
 De Worp Weg Werp vrij
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3. Aandachtspunten
Naast dit uitgebreide overzicht van alle activiteiten die er in het seizoen 2012/2013 hebben
plaatsgevonden, willen we in dit verslag ook graag kort benoemen wat we als vereniging als
aandachtspunten zien. Aangezien de tijd en energie gestoken moest worden in de zoektocht naar
nieuwe bestuursleden hebben de punten van vorig jaar onvoldoende aandacht kunnen krijgen.
Vrijwilligersbeleid
Binnen de WSV waren ook dit seizoen voldoende vrijwilligers actief om de werkgroepen draaiende te
houden. Echter, het komt nog steeds voor dat bepaalde activiteiten onder druk komen te staan in
verband met een gebrek aan vrijwilligers op dat moment.
Naast het aantrekken van vrijwilligers is het koesteren en het afscheid nemen ervan ook belangrijk.
Het streven is om een bestuurslid te vinden die deze taak op zich gaat nemen om het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.
Werkgroep Jeugd/Jongeren
Zoals in dit activiteiten verslag te lezen is, is De Hoven een kinderrijke wijk met grote behoeften aan
activiteiten voor de jeugd en jongeren. De Wijk-en Speeltuinvereniging probeert in de behoefte te
voorzien door het wijkgebouw en de speeltuin, sportzaal en zijvleugel beschikbaar te stellen en de
vrijwilligers te benaderen om te assisteren bij de activiteiten.
Om de continuïteit voor deze activiteiten te kunnen waarborgen zijn we voor een groot deel afhankelijk
van de ondersteuning van het kinder- en jeugdwerk van Raster. In het verleden is het vaker gebeurd
dat door financiële maatregelen vanuit de Gemeente Deventer deze ondersteuning van Raster weg
viel, vandaar dat dit voor ons een belangrijk aandachtspunt zal blijven.
De jongeren activiteit/inloop is elke vrijdagavond van 19.00u tot 23.00u. Dit betekent netto 4 uur
jongerenwerk in de week en de nodige voorbereidingstijd. De jeugd activiteit is elke 3e vrijdag van de
maand van 18.30u tot 22.00. Ook hier betekent dat netto 4 uur jeugdwerk in de maand en de uren die
nodig zijn om de activiteit voor te bereiden, een draaiboek te maken en af te stemmen met de
vrijwilligers van de WSV. Dit aantal uren is het minimum wat we nodig hebben om de continuïteit te
kunnen waarborgen.
Ook voor het komende seizoen rekenen we weer op voldoende geschoolde en ervaren mensen van
Raster. De eigen ervaring met het organiseren van het Huttenkamp leert dat de opkomende jeugd van
een ander kaliber is en dat we daarvoor in de komende jaren voldoende begeleiding van deskundigen
nodig zullen hebben.
Ouderen
Een ander aandachtspunt van de WSV is om de betrokkenheid rondom ouderen in de wijk te
vergroten.
In 2010 hebben het wijkkoppel en de ouderenadviseur, gesprekken gevoerd met bewoners uit de
Binnenstad en de Hoven. Hierbij viel op dat we weinig informatie hebben over hoe de senioren in wijk
1 wonen en aan welke activiteiten ze deelnemen. Ze vragen zich ook af op welke manier senioren
gebruik maken van de Binnenstad, hoe senioren zelfstandig wonen in wijk 1 en welke middelen en
voorwaarden nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast is er de
vraag wat senioren voor elkaar en de buurt kunnen betekenen en welke ideeën senioren hebben om
het leven in de buurt aangenamer te maken. Om achter deze gegevens te komen is er een vragenlijst
samengesteld. De opbrengst van dit onderzoek kan de ouderenconsulent gebruiken voor het
eventueel opzetten van nieuwe activiteiten. Ideeën en initiatieven worden door het wijkkoppel
meegenomen in de nieuwe wijkaanpakronde.
De WSV is al met het wijkkoppel in gesprek geweest over de uitkomst van dit onderzoek en op zoek
geweest naar een persoon die met een frisse blik een eerste aanzet hieraan wil geven. Een ander
punt van aandacht is, dat de Hovensoos heeft moeten stoppen.
Hovenhuus 2020
Grootste aandachtspunt voor het komende seizoen wordt echter het ontwikkelen van de plannen voor
een wijkgebouw dat geschikt is voor de toekomst. Een gebouw dat geschikt is voor de eisen die er in
de toekomst aan gesteld zullen worden. Om die eisen en de wensen van de wijkbewoners in kaart te
brengen heeft er reeds een brainstormsessie plaatsgevonden met verschillende doelgroepen uit de
wijk. Een blik vooruit in de toekomst. Wat willen de inwoners uit de wijk met het Hovenhuus? Welke
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inrichting spreekt aan? Wat willen we uitstralen aan de buiten- kant? Welke activiteiten moeten er
plaatsvinden in het Hovenhuus? Nieuwe tijden vragen om nieuwe mogelijkheden. Een greep uit de
ideeën voor het Hovenhuus van de toekomst: werkplekken voor ZZP-ers, meer openheid, glazen
entree, grote leestafel
met kranten en tijdschriften, creatieve work- shops, muziek maken met elkaar, biljarten, meer eenheid
met de speeltuin, een plek voor een hapje en een drankje, een ontmoetingsplek voor jong en oud, een
wijkwinkel, gezamenlijk eten voor ouderen en nog veel meer. Leuk om de gedachtes de vrije loop te
laten en te beden- ken wat wij zouden willen met Hovenhuus in 2020.
Er zijn twee deelnemers van de brainstorm- avond op onderzoek uitgegaan naar andere
wijkgebouwen om te zien hoe zij een en ander aanpakken. Ondertussen zijn ook contacten gelegd
met Saxion. Na de zomervakantie zal er een aantal studenten Planologie aan de slag gaan met de
opdracht te onderzoeken en uit te werken waar behoefte aan is en wat de mogelijkheden zijn.

21

