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DE WORPSEKWIS 2020

 Kijk ook eens op de site: DEVENTER.SPAR.NL

We bezorgen aan huis!
Sprint jij naar de SPAR
Of de SPAR naar jou??

Voor 10 uur besteld, dezelfde dag in huis!

DEVENTER.SPAR.NL
Al je boodschappen dicht in de buurt!

Spaarpotstraat 14-16

maandag - vrijdag 8.30 - 19.00

zaterdag 8.00 - 18.00

BLOEMSTRAAT 62
DEVENTER (DE WORP)

TEL: 0570 - 784 333

OPENINGSTIJDEN
Din - Zo 15:30 - 20:30 uur

              
Maandag gesloten

Wil jij je inzetten om het nieuws van de 
wijk en de activiteiten ‘op de Worp’ en 
van ‘t Hovenhuus minimaal twee keer 
per jaar op de mat te laten vallen bij je 
buurtgenoten? Dan zoeken we jou!

De redactie van De Hovenhier is op zoek 
naar meer redactieleden die het team willen 
versterken. 

Wij hebben hulp nodig van enthousiastelin-
gen die het leuk vinden om:
• Te speuren naar interessante onderwer-

pen voor De Hovenhier
• Een artikel te schrijven of een interview 

te houden
Als de redactie uit meer personen bestaat, 
ben je ongeveer vijf dagen in een half jaar 
kwijt aan dit leuke vrijwiligerswerk. 

Wil jij ons helpen? 

Mail je contactgegevens naar hovenhier@
gmail.com en we nodigen je graag uit voor 
de volgende redactievergadering. 

Ingrid, Elize en Daphne (de huidige redactie)
vertellen graag meer.

In januari 2019 speelde de Worp met  
ongeveer 300 deelnemers De Wopse-
Kwis. Het was gelijk een groot succes! 
Niet alleen de WorpseKwis-avond maar 
ook de feestavond, waar naderhand 
de uitslag bekend gemaakt werd, was 
extreem druk en gezellig. 

Heb je de eerste editie gemist of wil je weer 
meedoen? Dat kan! Op zaterdag 11 januari 
2020 wordt de volgende editie gehouden. 

Deze super leuke quiz-avond wordt ge-
speeld door teams die bestaan uit minimaal 
zes spelers. Op zaterdag 11 januari moeten 
de teamcaptains om 19:00 uur een kwis-
boek halen in ‘t Hovenhuus. De captains 
gaan vervolgens naar een eigen locatie om, 

met het team, de ongeveer 100 vragen te 
beantwoorden. De vragen bestaan uit ken-
nisvragen, doe-vragen en maak-vragen.  

Je moet goed lezen, samenwerken en put-
ten uit algemene kennis en puzzeltallent.  
 
Alle teams leveren de antwoorden voor 
23:30 uur in bij ‘t Hovenhuus waarna de 
organisatie alle antwoorden gaat nakijken 
en opdrachten beoordelen. 

Het winnende team van De WorpseKwis 
2020 wordt op vrijdag 31 januari, tijdens 
een groot feest in ‘t Hovenhuus, bekend 
gemaakt. 

Een volledige uitleg staat op 
www.deworpsekwis.nl.  

Meldt je snel aan! 

Samen spelen, leren
& plezier maken

Peuterspelen en 
Buitenschoolse opvang

Hovenierstraat 91
Deventer
T (0570) 85 71 00
E info@samenko.nl
www.samenko.nl

Kom gerust eens langs 
voor een kijkje!

REDACTIELEDEN GEZOCHT

20

T (0570) 612 869

www.bowlingdeventer.nl



Op een winterse middag staan daar ineens twee vrouwen op de stoep van de 
94-jarige mevrouw Broes. Ze zeggen haar te willen interviewen voor een stukje in de 
Hovenhier. Zij kent dit blad wel, maar vraagt zich af waarom zij in dit blad zou moe-
ten staan. “Ik ben toch helemaal niet interessant?”

Gelukkig mogen we binnen komen. Een extra 
gehoorapparaat wordt ingedaan en het  
interview kan beginnen. We willen alles we-
ten van deze bijzondere kwieke vrouw, één 
van de oudste bewoonsters van de Worp. 
De redactie is blij dat we dit interview mogen 
publiceren, want mevrouw Broes staat liever 
niet in de belangstelling en op de foto. 

Trouwen met knappe militair
Mevrouw Broes woont al sinds haar achtste 
levensjaar in de Rozenstraat, waar haar ou-
ders een kwekerij hadden (Kwekerij van Put-
ten). Ze gaat naar de Wilpsedijkschool, maar 
vindt dat helemaal niet fijn: “Twee klassen bij 
elkaar in, is niet leuk.”

In de winter van 1940 ontmoet ze haar man, 

een knappe militair uit Nijmegen, die bij de 
tijdelijke brug over de IJssel gelegerd is. Na de 
oorlog trouwen ze op 10 november 1945 van-
uit het ouderlijk huis van de bruid en bleven 
op de Worp wonen. Of ze niet in Nijmegen 
wilden wonen? “Nee”, zegt ze beslist. “Ik zou 
nergens anders willen wonen!”. 

Mevrouw Broes is actief geweest bij het bal-
let, de revue, gymnastiek en atletiek, ze was 
erg sportief. Er komen drie kinderen en er 
wordt verhuisd naar een huis verderop in de 
Rozenstraat. Helaas overlijdt de heer Broes 
een week voor hun 70e jarige huwelijksfeest. 

Kopjes koffie met de thuiszorg
Ze heeft het altijd leuk gevonden op “de 
Worp”. Nu vult mevrouw haar dagen met 

Net dat beetje extra!

Ennestraat 26
7439 AJ Steenenkamer

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

Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw

Misschien heb je er wel iets over gehoord 
op jouw buurtapp, in de media of gewoon 
tijdens een wandeling over de lanen van 
het Worpplantsoen: het bewonersiniti-
atief: ‘De Worp als veilige, duurzame en 
toekomstbestendige toegangspoort van 
Deventer’.

Vanuit dit bewonersinitiatief is de hulp inge-
schakeld van de ‘afkoppelwerkgroep’ van de 
regenwaterambassadeurs uit onze wijk. Het 
doel? Bewoners ontzorgen en ondersteunen 
bij het afkoppelen en opvangen van regen-
water op eigen terrein. Makkelijker gezegd: 
verblauwen. En als je daarbij gebruik maakt 
van een groen dak; ook nog een stukje ver-
groenen.

Afgelopen juli konden de eerste bewoners 
onder leiding van de afkoppelwerkgroep en 
de Ulebelt aan de slag in de Hovenschool 
om een afkoppelplan te ontwerpen voor hun 
eigen tuin. Op verzoek van deelnemers is 
vervolgens tijdens het Steenworpfestival een 
rondleiding in de wijk georganiseerd. Dit om 
een kijkje te nemen bij buurtbewoners die 
zelf al aan de slag zijn geweest om te ver-
blauwen en te vergroenen. Daarnaast is op 
het Steenworpfestival het tuinontwerpatelier 
nogmaals aangeboden aan alle wijkbewo-
ners.

Ben je niet in de gelegenheid geweest om 
deel te nemen en inspiratie op te doen? Geen 
nood. Hier volgt het verhaal van de bewoners 
van drie juweeltjes uit eigen wijk:

Anne en Ben van der Putten, Bloemstraat 
6, sedumdak gecombineerd met zonne-
panelen op de nieuwe verdieping en de 
uitbouw
‘Ooit willen we een groen dak boven ons 
hoofd’,  dat zeiden ze tegen elkaar toen ze 
gingen samenwonen. Geïnspireerd na een 
vakantie in Noorwegen hadden ze het gevoel 
dat dit niet alleen een mooi maar ook een 
slim idee was van de Noren. Groene daken 
helpen om de wereld een beetje groener te 
maken en te houden voor de volgende ge-
neratie. Bij het betrekken van de woning op 
de Bloemstraat en na een flinke verbouwing 
bleek het groene dak helemaal te kloppen. 
Naast een mooi uitzicht bij het in en uit bed 
stappen, bergen de daken, die we aangelegd 
hebben, een ruime hoeveelheid water en ge-
ven de zonnepanelen op het sedumdak een 
hoger rendement dan op een gewoon zwart 
plat dak. Door een inverter per paneel wer-
ken de panelen onafhankelijk van elkaar en 

worden de andere panelen niet geremd als 
een paneel wat minder opbrengst geeft. Een 
leuk weetje: inmiddels heeft ons dak de afge-
lopen zes jaar, naast ons eigen huis, ook 1169 
andere huizen een dag van stroom voorzien 
en de kap van 222 bomen voorkomen.
Aanvankelijk groeide het sedumdak op de 
uitbouw minder goed dicht door plaatsing in 
een bovengemiddeld nat najaar, dit is inmid-
dels helemaal bijgetrokken. Een belangrijke 
tip die we mee willen geven: gewoon aan de 
slag gaan en niet uitstellen. Er komen toch 
altijd wel nieuwe en betere mogelijkheden op 
de markt. Schakel je hulp in? Kies dan voor 
iemand uit de buurt. In ons geval bleek de af-
stand Deventer Amsterdam niet altijd handig.

Gerri Hansman en Dwar van der Meer, Ho-
venierstraat 31: van veelkleurig tot groen 
en van hooiland tot basilicum en diehard 
slakken
We hebben in eerste instantie flink op inter-
net rondgeneusd, er bestaan zoveel verschil-
lende soorten groene daken! Omdat we drie 
rechterhanden hebben en de nodige ervaring 
met verbouwen, vonden we het een leuke 
uitdaging om zelf aan de slag te gaan.
Het grootste dak is een veelkleurig sedum-
dak geworden. Het helt bewust licht naar 
het noorden zodat de zon minder scherp 
instraalt. De eerste jaren vroeg dit dak extra 
water. Nu is het zelfvoorzienend. Het enige 
onderhoud is jaarlijks wat bemesten en paar-
denbloemen verwijderen.
De andere daken hebben we bedekt met 
overgebleven aarde na het uitgraven van 
de trampoline. Nu het ingezaaid is met wild 
gras- en boeketzaad genieten we in het voor-
jaar van een groene oase, zomers van 

een hooiland en in het najaar weer volop 
van allerlei groene tinten. Een van de daken 
is een tijdje ook als basilicum tuin gebruikt, 
alleen bereikbaar voor diehard slakken. Het 
is gewoon fijn om op al dit groen uit te kijken, 
de schuur is heerlijk koel en bijkomend voor-
deel vinden we dat we nu de ruimte die we 
innemen van de natuur weer in de vorm van 
begroeiing teruggeven. 

Rene en Leontine Olthof, Rozenstraat 100, 
groen dak als verlenging van de tuin, zoe-
mende insecten, koele zomers en behaag-
lijke winters
Ons groene dak is een mooie verlenging van 
de tuin. Bijkomend voordeel is dat het de 
biodiversiteit verhoogd en allerlei insecten 
aantrekt.
Ons sedumdak bestaat uit drie lagen: twaalf 

soorten vetplanten, een laag substraat en 
drainage matten. Van mei tot september 
bloeien de planten in verschillende kleuren 
en in opeenvolgende perioden. Vanwege de 
lichte helling is één rij met sedumcassettes 
geplaatst zodat het dak niet kan schuiven.
Door de isolerende werking is het in de zo-
mer beduidend koeler en onze ervaring is dat 

in de winter de warmte onder het dak beter 
vastgehouden wordt. Buurtbewoners vinden 
het mooi maar vertellen op te zien tegen het 
werk. Maar eigenlijk heb je er geen omkijken 
naar, is het aanleggen eenvoudig en heb je 
zeker geen groene vingers nodig!

Nieuwsgierig hoe dit vervolgd wordt en welke 
bewoners op welke manier met groene  
daken aan de slag gaan? Wij ook!

DE WORP KLEURT BLAUW EN GROEN

-2- -3-

INTERVIEUW MET EEN VAN DE 
OUDSTE BEWONERS VAN DE HOVEN

breien (naast de bank ligt nog een breiwerk), 
ze zegt: “Een trui voor mezelf, misschien 
maak ik die wel af, maar dan voor volgende 
winter.” Ook houdt ze van kopjes koffie 
drinken met de thuiszorg. Haar zoon doet 
voor haar de boodschappen en de buren 
helpen haar zoveel ze kunnen. Haar stoepje 
wordt netjes schoongeveegd als het heeft ge-
sneeuwd. De treden bij haar voordeur loopt 
ze liever niet meer alleen af. Daarom zie je 
haar vaak voor het raam of in de deurope-
ning enthousiast zwaaien. Ook loopt me-
vrouw niet meer naar ‘t Hovenhuus, waar ze 
vroeger vaak kwam. Soms voelt ze zich ook 
wel eenzaam, nu ze alleen woont.

Lieve buren
In het mooie Deventerse accent vertelt ze 
wat ze het leukst vindt aan de Worp: haar 
buren. Minder leuke dingen kan ze eigen-
lijk niet opnoemen. Ze wil daarom ook niet 
weg en blijft het liefst tot haar dood in haar 
geliefde huis en wijk wonen. Als ze dan toch 

iets moet verzinnen dat niet leuk is, is het 
jammer dat de kinderen hier niet in de buurt 
wonen, maar ze begrijpt dat ze op den duur 
toch uitvliegen.

Met een brede glimlach worden we na een 
klein uurtje weer uitgezwaaid, wij zijn er wel 
van overtuigd; mevrouw Broes verdient een 
mooie plek in de Hovenhier!

Mevrouw Broes krijgt bezoek van overbuurvrouw en redacteur Hovenhier: Ingrid Bomhof.

“IK ZOU NERGENS ANDERS 
WILLEN WONEN”

Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie

Dry needling
Claudicatio

Bekkenklachten

Leliestraat 29
7419 ct Deventer

0570-619980/632387
Www.fysiotherapiedeworp.nl

Oók in de winter!

Op Kerstdagen geopend.

In onze prachtige verwarmde kassen

  Familiefeest
 Bedrijfsuitje
 Receptie
 Heerlijk lunchen  
 Vergaderen in het groen
 Spelen in de speelkas

 Tevens prachtige wandel- en 
 fietstochten vanaf de Hof.

Rijksstraatweg  17a Twello | Tel.  06-12635320 | www.hofvantwello.nl | info@hofvantwello.nl

Reserveren:  laurette@hofvantwello.nl
Of bel: 06-12635320

Onder de gewone deurbel zit een extra 

deurbel voor Sint & Piet. 

Sedumdak met zonnepanelen op Bloem-

straat 6. 

Sedumdak op Rozenstraat 100. 

Diverse groene daken en afkoppelingen van het regenwater op Hovenhierstraat 31.

Bouwbedrijf Cents & Jutten B.V.
Vestigingsadres IJsseldijk 1, 8196 KA Welsum • E-mail info@bouwbedrijfcentsjutten.nl

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

PASSIE & VAKMANSCHAP
Wij werken met

Christaan
Cents

06-345 150 75

Robert
Jutten

06-466 464 57
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garage wilp

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

Zoekt u: 

 een goede huisarts in de binnenstad? 
 in een modern medisch centrum? 
 betrokken? 

Huisartspraktijk Sluimer 
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten 

Kijkt u op de site: 

www.huisartssluimer.nl 

 
Medisch Centrum Singel 

Zoekt u: 

 een goede huisarts in de binnenstad? 
 in een modern medisch centrum? 
 betrokken? 

Huisartspraktijk Sluimer 
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten 

Kijkt u op de site: 

www.huisartssluimer.nl 

 
Medisch Centrum Singel 



 

 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2019 - APRIL 2020
KINDEREN EN JEUGD
Dansgroep ‘De Eskape’ 
11 dansgroepen (jazz en breakdance) voor 
dansers van alle leeftijden. 
Lessen zijn op verschillende tijdstippen van 
maandag t/m vrijdag. Voor de tijdstippen van 
de verschillende dansgroepen kun je kijken 
op de site van WSV De Hoven.
Kom lekker een keer meedoen! 
Voor vragen: 
dansgroepdeeskape@gmail.com

Breakdance
Voor alle stoere jongens en meisjes! 
Elke vrijdagavond in ‘t Hovenhuus van 18:30 
- 19:30 uur voor kinderen van 6 t/m 11 jaar 
en van 19:30 - 20:30 uur voor jongeren vanaf 
12 jaar.
Breackdance je mee?
Contact: dansgroepdeeskape@gmail.com

Peuterdans
Op de vrijdagochtend wordt weer een blok 
peuterdans gehouden voor dansers van 2-4 
jaar. Houdt flyers en Facebook in de gaten 
voor de startdatum.
Contact: dansgroepdeeskape@gmail.com

Noppieclub
Om de twee weken op woensdagmiddag 
voor kinderen van groep 1 t/m 5.  
Wat we gaan doen? Zie posters bij ’t Hoven-
huus en aan het hek bij Hovenschool en Spar. 
Bij lidmaatschap van WSV de Hoven is het 
gratis, anders € 1,-.
Contact: Ada de Beer (tel. 614543, aadje-
bas@home.nl)
We zoeken nog vrijwilligers om enkele 
woensdagmiddagen mee te draaien!

Sinterklaas
Sint & Piet in ‘t Hovenhuus
Dit kinderfeest wordt ook jaarlijks gevierd 
bij de WSV De Hoven. Een feestelijke middag 
waarbij de enige echte Sinterklaas niet zal 
ontbreken. Het feest is verdeeld in 2 leeftijds-
groepen. Alle WSV-leden met kinderen van 0 
jaar t/m groep 4 krijgen vooraf een inschrijf-
formulier thuisgestuurd. Wanneer de Sint 
komt? Houd de Facebook-pagina van WSV de 
Hoven in de gaten.

Junior Vogelclub
Houd je van lekker buiten zijn, spelletjes 
doen in de natuur en te kijken naar en 
leren over vogels, andere dieren en plan-
ten? 
Wordt lid van de JUNIOR VOGEL CLUB!

Voor kinderen van 8 - 14 jaar. Elke twee 
weken op zondag van 9-12 uur. Zodra je lid 
bent, krijg je via app en googlemaps precies 
de locatie van het natuurgebied dat die zon-
dag bezocht gaat worden (altijd in de buurt 
van Deventer). 
Contact: juniorvogelcursus@hotmail.com of 
tel. 06 24129174

Worpkidz
Eén keer in de maand op vrijdagavond 
ontmoet de jeugd elkaar in ‘t Hovenhuus.
Zit je in groep 5 t/m klas 2, kom dan ook! Zie 
maandkalender voor de activiteiten van de 
komende periode. Zie ook ‘kort nieuws’ op 
blz. 6.
Kosten: € 1,00 incl. drinken en iets lekkers.
Contact: Bianca  de Wilde (yankie52@hot-
mail.com) ook als je wilt komen helpen. 

Woeste Willem Speelnatuur
Ook in de wintermaanden lekker vies 
worden!
Doe je mee aan de georganiseerde activi-
teiten (zie maandkalender) of zelf heerlijk 
spelen bij Woeste Willem? Vooral doen!
Meer informatie: 
www.woestewillemspeelnatuur.nl
Contact: woestewillemspeelnatuur@gmail.
com 

Judo
Rollen, stoeien, omgaan met elkaar, 
elkaar helpen, vallen en weer opstaan: 
op een speelse wijze het begin van judo 
leren.
Op woensdagmiddag vanaf 13:15 uur geeft 
Budo Vereniging Deventer judoles in ‘t 
Hovenhuus. Jongens èn meisjes vanaf 4 jaar 
van harte welkom. Kom gratis 2 proeflessen 
volgen.
Contact: heelgoedkoops@online.nl

Sam&max
Peuterspelen en Buitenschoolse Opvang 
(BSO) in ’t Hovenhuus.
Peuterspelen:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 08:30 tot 12:00 uur. In de schoolvakan-
ties is de peuterspeelzaal gesloten. 
Buitenschoolse opvang:
Op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 
eindtijd school tot 18:30 uur. Ook opvang 
mogelijk in de schoolvakanties.
Contact: 0570 - 857100 

Boekstart Inloopochtenden
Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook 
heel belangrijk in de ontwikkeling van het 
kind.
Iedere donderdagochtend wordt er van 
10:00 tot 11:00 uur voorgelezen en gezongen 
voor en met jonge kinderen (0-4 jaar) en hun 
(groot)ouders. 
Contact: Maddi de Munnik, tel. 0570-675704 
of kijk op www.obdeventer.nl 

VOLWASSENEN
Klaverjassen
Twee keer in de maand van 20:00 - 22:30 
uur in ’t Hovenhuus. Kijk voor de data in de 
Maandkalender. 
Contact: info@wsvdehoven.nl

Biljart
Speel mee in de regionale competitie van 
de biljartbond (KNBB)
Elke dinsdag- (om de 2 weken) en woens-
dagavond  (iedere week) vanaf 19:30 uur in ‘t 
Hovenhuus. Zie ook ‘kort nieuws’ op blz. 6.
Contact: Bertus de Brouwer, tel. 619030 / 
ahm.brouwer@home.nl 

Hondentaal
Kom naar de gratis thema avond over 
hondentaal. 
Op 20 november hoor je meer over de 
manier waarop honden onderling en met 
mensen communiseren. Aanmelden verplicht 
en je hond mag deze avond niet mee naar ‘t 
Hovenhuus.
Contact: www.hondsgewijs.nl

Yoga in ‘t Hovenhuus
Vanaf september verzorgt yogadocent 
Berry Steenbruggen weer yogales in ‘t 
Hovenhuus. De yogales is op woensdag om 
19:30 uur. Kijk voor meer informatie (ook 
voor zwangerschapsyogalessen en privéles-
sen) op www.yogaberrydeventer.nl 

Jazzdance “De Eskape” 
Niet alleen voor kinderen is er dansles in 
’t Hovenhuus.
Op de dinsdagavond kan er gedanst worden 
in Jazzgroep 6 voor iedereen vanaf 20 jaar. 
De les is van 19:30 - 20:30 uur.
Contact: dansgroepdeeskape@gmail.com

Darten
Doe mee en win mooie prijzen.
Op vrijdag 1 november kun je meedoen met 
het Darttoernooi. Kosten €10,- incl. Drankje.  
Er zijn leuke prijzen te winnen en een bonus-
prijs voor de hoogste uitgooi. De bar is ook 
open voor bezoekers en supporters.  
Contact: Inschrijven via mail: oosterboer77@
gmail.com

BINGO!
Tien rondes spelen en mooie geldprijzen 
te winnen.
In navolging van de succesvolle bingoavond 
van 24 mei en 27 sept. jl. zal er in het najaar 
weer een editie komen. Op vrijdag 8 novem-
ber vallen de ballen in ’t Hovenhuus. De zaal 
is open vanaf 19:00 uur, bingo start om 20:00 
uur. Kosten: vanaf € 15,- voor één boekje 
met 10 rondes. 

Massagemarathon
Op 21 december masseren tegen ‘slachtof-
fers van mensenhandel’.
Praktijk de Spiegel en Marianne Bax houden 
dit jaar weer een massagemarathon voor 
Serious Request. 16 personen kunnen d.m.v. 
de hoogste bieding een plekje bemachtigen 
op de massagetafel voor een uur genieten. 
Bieden of een lot kopen voor de bingo die 
ook gehouden wordt, kan via een mailtje 
(massage@praktijkdespiegeling.nl) of bel-
len (06-28105530). 

Wandelclub 50+
Ongedwongen 1,5 uur wandelen en een 
kop koffie na afloop.
Wandelsportvereniging DAVO wandelt elke 
woensdag vanaf 13:30 uur en vertrekt gere-
geld vanaf ‘t Hovenhuus.  
Contact: Theo Rijmer tel. 789803

SPORTEN IN DE 
GYMZAAL VAN  
DE HOVENSCHOOL

De sportzaal van de Hovenschool aan de 
Twelloseweg wordt voor drie avonden in 
de week gehuurd door WSV de Hoven voor 
de volwassen leden (er geldt een eigen 
bijdrage).

Badminton
Op woensdagavond kun je lekker badmin-
ton spelen. Zo fel of rustig als je wilt. 
Er is een dubbel- en enkelbaan. Er wordt 
gespeeld in twee groepen: van 19:30 - 21:00 
uur en van 21:00 - 22:00 uur. 
Contact: Wilma IJsseldijk tel. 06-14739262

Volleybal
Op maandagavond kun je volleyballen, we 
spelen gemengd en recreatief.  
Van 20:30 - 22:00 uur ben je welkom. Opge-
ven kan via het formulier op www.wsvdeho-
ven.nl. 

Zaalvoetbal
Ook weer lekker buiten een balletje trap-
pen! 
Twee herengroepen voetballen op vrijdag-
avond. Van 18:00 - 19:30 uur in de zaal en tot 
okt. van 20:00 - 21:00 uur in de speeltuin.
Contact: t.geldermans@kpnmail.nl

OUDEREN
Happen in de Hoven
Samen eten is leuker dan alleen! 
Elke tweede vrijdag van de maand kun je 
voor maar € 7,50 met generatiegenoten aan-
schuiven, inloop vanaf 17:00 uur. Opgeven 
kan tot de dinsdag er voor via happen@wsv-
dehoven.nl of loop binnen bij ‘t Hovenhuus. 
Lees meer op pag. 7.
Contact: Josien Kuipers, tel. 06-42073707

Stoelgymnastiek 
Donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur in 
‘t Hovenhuus o.l.v. Sietske v.d. Veer
Contact: Raster tel. 611247

Conditiegym
Donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in 
‘t Hovenhuus o.l.v. Sietske v.d. Veer.
En maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in 
de gymzaal bij de Hovenschool onder leiding 

van Helma de Wilde
Contact: Raster tel. 611247
Alle groepen staan open voor alle leeftij-
den en voor zowel dames en heren. 

Raster Seniorenactiviteiten
Het Najaarsprogramma 2019 van Raster 
is op te halen in ’t Hovenhuus of telefonisch 
op te vragen (tel: 0570-611247).  Hierin staan 
activiteiten zoals Bowlen op de Worp of het 
bezoeken van diverse middagvoorstellingen 
in de Deventer Schouwburg. Opgeven kan 
d.m.v. het inschrijfformulier uit het boekje. 
Heeft u belangstelling, kunt u dit ook aan-
geven per e-mail: seniorenactiviteiten@
rastergroep.nl   

Seniorenbiljart
Maandag- en donderdagmiddag vanaf 
13.30 uur.
Voor informatie: Ab Renssen, tel.: 613064 / 
a.renssen1@kpnplanet.nl 

Koersbal
Iedere dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 
rollen de koersballen over de groene mat 
in ‘t Hovenhuus. 
Kosten € 2,50 per maand.
Contact: Adri van Dijk, tel. 617061 / adri-
dick@kpnmail.nl       

Inloopochtend Radboudkerk
Niet meer in de kerk maar in het gezellige 
Hovenhuus onder het genot van koffie en 
iets lekkers. 
Het ‘spreekuur’ is verplaatst naar ‘t Hoven-
huus. Niet alleen voor parochianen van de 
Radboudkerk maar voor iedereen in de wijk. 
De inloopochtend is op vrijdag van 10:00 - 
12:00 uur.

ALGEMEEN
Oud papier
Oud papier bewaar je voor de buurt!
Zie maandkalender voor de komende data, 
zet ze in je agenda want dit levert een mooie 
financiële bijdrage voor de WSV de Hoven. 
In 2020 zal er ook papier opgehaald worden, 
kijk voor de meest recente data op de site 
van WSV de Hoven. 

Servicepunt Bibliotheek
De bibliotheek wil bewoners van de Hoven 
service bieden door boeken en andere 
materialen dicht bij huis af te leveren en op 
te halen. Er is een computer in ‘t Hovenhuus 
aanwezig om boeken te reserveren of regel 
het thuis en haal ze op in ‘t Hovenhuus. 

Wijkwinkel
Voor alle vragen over wonen, welzijn en zorg 
kunt u terecht in de Wijkwinkel.
Of het nu gaat om plastic zakken voor luiers 
of kunststofinzameling, activiteiten in de wijk 
of zorg om een buurtbewoner. Komt u er niet 
helemaal uit? Dan helpt de beheerder van ‘t 
Hovenhuus u verder op weg.

Boekspot
Een boekspot is een kast waar je boeken kunt 
delen met anderen. U kunt een ander blij ma-
ken door een boek in de kast achter te laten 
en/of door zelf een boek mee te nemen. 

Spreekuur wijkagent
Iedere donderdag in de even weken van 
14.30 tot 15.30 is er spreekuur van wijkagent 
Herman Stegeman van Team Toezicht (politie 
Deventer). 

Kijk voor meer informatie 
van de activiteiten in 
‘t Hovenhuus of sporthal 
op www.wsvdehoven.nl

2019 

Oktober   
Datum Activiteit  Tijdstip
zaterdag 5 okt. Woeste Willem Maakt het met Herfst 10:30-12:00 uur
maandag 14 okt. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
zaterdag 12 okt. Oud Papier hele wijk voor 09:00 uur
woensdag 16 okt. Noppieclub  14:00-15:30 uur
maandag 28 okt. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
woensdag 30 okt. Noppieclub  14:00-15:30 uur
   
November   
vrijdag 1 nov. WorpKidz Haloween vanaf 18:30 uur
vrijdag 1 nov. Darttoernooi  vanaf 19:00 uur
woensdag 6 nov. Woeste Willem Spelletjesmiddag 14:30-16:00 uur
vrijdag 8 nov. Happen in de Hoven  vanaf 17:00 uur
vrijdag 8 nov BINGO  
maandag 11 nov. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
woensdag 13 nov. Noppieclub  14:00-15:30 uur
vrijdag 15 nov. Bowlen op de Worp Raster Seniorenactiviteiten 
vrijdag 15 nov. Algemene Ledenvergadering  
woensdag 20 nov. Cursus Hondentaal  vanaf 19:30 uur
zaterdag 23 nov. Oud Papier hele wijk voor 09:00 uur
maandag 25 nov. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
woensdag 27 nov. Noppieclub  14:00-15:30 uur
   
December   
zaterdag 7 dec. Klaverjassen Klaverjasmarathon 20:00-22:30 uur
zondag 8 dec. Kerstmarkt Winter Worp Land 12:30-18:00 uur
maandag 9 dec. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
woensdag 11 dec. Noppieclub  14:00-15:30 uur
vrijdag 13 dec. Happen in de Hoven  vanaf 17:00 uur
vrijdag 20 dec. WorpKidz Kerstfilm vanaf 18:30 uur
zaterdag 21 dec. Oud Papier hele wijk voor 09:00 uur
zaterdag 21 dec. Massagemarathon Massagepraktijk de Spiegeling 
maandag 23 dec. Klaverjassen  20:00-22:30 uur

2020 
  
Januari   
zaterdag 4 jan. Woeste Willem Gaat bruisend het nieuwe jaar in 15:30-17:00 uur
woensdag 8 jan. Noppieclub  14:00-15:30 uur
vrijdag 10 jan. Happen in de Hoven  vanaf 17:00 uur
zaterdag 11 jan. WorpseKwis  19:00-23:30 uur
maandag 13 jan. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
vrijdag 17 jan. WorpKidz Bingo vanaf 18:30 uur
woensdag 22 jan. Noppieclub  14:00-15:30 uur
maandag 27. jan. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
vrijdag 31 jan. WorpseKwis Uitslag en feestavond
   
Februari   
woensdag 5 febr. Noppieclub  14:00-15:30 uur
maandag 10 febr. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
vrijdag 14 febr. Happen in de Hoven Valentijnsdag vanaf 17:00 uur
maandag 24 febr.  Klaverjassen  20:00-22:30 uur
vrijdag 28 febr. WorpKidz Jongens/meisjes quiz vanaf 18:30 uur
   
Maart   
woensdag 4 mrt Noppieclub  14:00-15:30 uur
maandag 9 mrt Klaverjassen  20:00-22:30 uur
vrijdag 13 maart Happen in de Hoven  vanaf 17:00 uur
woensdag 18 mrt Noppieclub  14:00-15:30 uur
maandag 23 mrt Klaverjassen  20:00-22:30 uur
   
April   
woensdag 1 apr Noppieclub  14:00-15:30 uur
vrijdag 3 apr. WorpKidz Speurtocht/vossenjacht vanaf 18:30 uur
vrijdag 10 april Happen in de Hoven Goede Vrijdag vanaf 17:00 uur
maandag 6 apr. Klaverjassen  20:00-22:30 uur
woensdag 15 apr. Noppieclub  14:00-15:30 uur
maandag 20 apr. Klaverjassen  20:00-22:30 uur

MAANDKALENDER

-4-

Voor wie niet graag alleen op stap gaat, is Stichting Vier het Leven een uitkomst. 
Voor ouderen (65+) organiseert deze stichting culturele activiteiten in de buurt.
Gaat u graag naar de Deventer Schouwburg, maar komt het er niet meer van omdat 
u het ’s avonds te donker vindt? Wilt u weer eens naar een opera of een tentoonstel-
ling, maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Stichting Vier het Leven!

U kiest uit een gevarieerd cultureel program-
ma waar u graag heen wilt. U wordt thuis 
opgehaald door een gastheer of gastvrouw 
van Vier het Leven en samen met andere 
gasten gaat u gezellig naar een concert, een 
theatervoorstelling of naar een museum. U 
geniet van een drankje tussendoor en elkaars 
gezelschap, na afloop wordt u weer veilig 
thuisgebracht. 

Vier het Leven inspireert en brengt mensen 
samen. Zij zorgen ervoor dat ouderen mee 
blijven doen en onderdeel blijven uitmaken 
van de maatschappij door samen te genieten 
van een middag of avond uit. 

Meer weten? U kunt vrijblijvend het program-
ma van Deventer en omgeving aanvragen via 
info@4hetleven.nl of telefonisch op werkda-
gen van 9:00 tot 18:00 uur op het algemene 
telefoonnummer: 035-5245156 of kijk op: 
www.4hetleven.nl

Samen is niet alleen



  

S P A A R P O T S T R A A T  12 A
7419 AZ D E V E N T E R
WWW. M P D E V E N T E R . N L

0570 61 27 97
I N F O @ M P D E V E N T E R . N L

KORT NIEUWS
Een recept met een verhaal

Oproep aan iedereen die dit leest: Heb jíj 
zo’n recept of kén je iemand die een gerecht 
maakt waar een verhaal aan vast zit? Er is 
een zoektocht gestart naar jouw favoriete 
recept met verhaal! Een overheerlijk, simpel 
of ingewikkeld, exotisch of streekgebonden, 
pittig, fruitig, vlees-, vis- of groenterecept. 
Een recept waaraan een verhaal verbonden 
is. Dat verhaal kan een anekdote zijn of een 
recept dat al generaties meegaat. Het kan de 
favoriete schotel van je zoon of dochter zijn 
of een recept zijn om iets te vieren. Ook re-
cepten uit de moestuin zijn welkom, recepten 
omdat ze snel klaar zijn, succes-verzekerd zijn 
of gewoon omdat ze zo lekker zijn! 
Met deze recepten en bijbehorende verhalen 
wordt er een bijzonder kookboek gemaakt. 
Iedereen kan meedoen, je hoeft geen ge-
weldige verhalenschrijver te zijn, dat kunnen 
we samendoen. Roelie Zanting zal voor het 
grafisch ontwerp zorgen.
Alle reacties graag  naar Ingrid Baart: baar-
tingrid@gmail.com of bel 06-20617187
 
 
Diploma medisch pedicure

Wendy Pol van schoonheids- en pedicure-
praktijk Wendy heeft afgelopen mei met 
succes haar diploma medisch pedicure 
behaald. Met dit diploma kan Wendy naast 
de behandeling van diabetische voet ook 
een reumatische, spastische en oncologische 
voetbehandelen.
Verder kunt u vanaf nu ook bij Wendy terecht 
voor diverse nagelbeugels voor ingroeiende 
nagels, nagelreparaties en ortheses. Wilt u 
meer informatie dan kunt u terecht op www.
salon-wendy.nl of bellen met Wendy  
(06-10175951).

 

WorpKidz houdt misschien op 
WorpKidz organiseert voor de oudere kinde-
ren uit de wijk één keer per maand een leuke 
activiteit (zie activiteitenkalender). Maar kan 
dit na de zomervakantie van 2020 nog wel 
doorgaan?

WorpKids is dringend op zoek naar nieuwe 
ouders die het stokje van Bianca en Yildiz 
willen overnemen. Vanaf volgend jaar zijn ze 
namelijk gedwongen te stoppen omdat hun 
kinderen te oud zijn om nog mee te doen. 
Geïnteresseerde ouders mogen altijd meekij-
ken en meelopen. WorpKidz-ouders vergade-
ren 1 x per maand (een kort brainstorm met 
een bakkie koffie) en zijn per maand maxi-
maal 4 uur tijd kwijt aan de voorbereiding en 
de activiteit. Meld je aan bij Bianca Jonkers 
(jonkersp@ziggo.nl).
 
 
‘Biljart Hovenhuus’ zoekt nieuwe leden.

foto H.M. van Balen 

Alle biljartleden van ’t Hovenhuus hebben 
sinds kort een prachtig nieuw biljart tenue! 
Dit is voor het eerst en dus ze zijn super trots. 
Ook dit seizoen spelen de drie teams van het 
‘t Hovenhuus in de competitie van het district 
Stedendriehoek.  Dit valt onder de Koninklijke 
Nederlandse Biljartbond te weten omgeving 
Apeldoorn, Deventer en Zutphen.
Vind jij biljarten ook leuk? Kom gerust eens 
langs op de oefenmiddag op elke dinsdag om 
13.30 uur in ‘t Hovenhuus. Het Biljartteam 
zoekt nog enthousiaste leden.  

 

Trainingsstudio F.R.I.S breidt uit!
Eindelijk! Na meerdere pogingen gaat Trai-
ningsstudio F.R.I.S nu uitbreiden. Er komt 
een hele gave trainingsruimte bij op Hove-
nierstraat 62. Zoals Tanja zegt: “Hier gaan we 
nieuwe dingen ervaren en leren”. Vanaf okto-
ber worden de trainingen van Tanja gegeven 
aan de Hovenierstraat èn aan de Leliestraat. 
Ook gaat Tanja in het najaar specifieke 
trainingen aanbieden voor de jeugd. Let op 
nadere aankondigingen via Facebook en op 
de website: www.trainingsstudiofris.nl

De Eskape in uitverkochte schouwburg
De afsluiting van het seizoen van dansgroep 
‘De Eskape’ was afgelopen jaar wel héél 
speciaal.  De Deventer Schouwburg rolde 
op 23 juni 2019 de rode loper uit voor het 
publiek dat, gehuld in galakleding, kwam kij-
ken naar Dansgroep ‘De Eskape’. Het publiek 
werd meegenomen in verschillende films in 
allerlei genres, door middel van prachtige, 
ontroerende, grappige, schattige, energieke 
en technische choreografieën. Keer op keer 
werd het publiek verrast door de creativiteit 
van de verschillende docenten. Zij hadden de 
films elk op hun eigen manier verweven in 
hun choreografieën die door  kinderen vanaf 
4 jaar en volwassenen werden uitgevoerd.
 

Ook de bijdrage van een fantastische groep 
vrijwilligers achter de schermen was op het 
toneel duidelijk zichtbaar door het soepele 
verloop van de voorstelling, de stralende 
gezichten, de verzorgde aankleding en de 
fantastische kostuums. Een geweldige erva-
ring voor dansers én publiek en een dikke 
GOUDEN KRUL voor de ESKAPE! 

 

Vernieuwd wandelen op de Worp
Bij IVN natuureducatie vind je het grootste 
aanbod van natuurcursussen in Nederland. 
IVN laat jong en oud overal de natuur bele-
ven. Zo ook in ons Worpplantsoen. Maak op 
een andere manier kennis met het Worp-
plantsoen via vijf nieuwe wandelingen. Ze zijn 
ontwikkeld door natuurgidsen in opleiding 
(2018-2019) in samenspraak met de werk-
groep Waanders. Elke wandeling heeft een ei-
gen thema. De folder van deze wandelingen 
is te vinden in ‘t Hovenhuus en download de 
routes op www.ivn.nl/routes/locatie:Deventer 
 

Steenworpfestival 2019 deden we SAMEN
Herinneren jullie het je nog, die mooie, zon-
nige 14 september waarop het Steenworp 
Festival plaatsvond? Het was alweer de 16e 
editie van ons eigen buurtfestival. Dit jaar 
werd het georganiseerd door een nieuwe 
groep: Carola, Naomi, Paulien en Anne. Zij 
kregen hulp van veel buurtgenoten en spon-
soren. Het resultaat: hetzelfde laagdrempe-
lige en gezellige festival, maar toch duidelijk 
met een eigen stempel.  

De grootste verandering was wel het tijdstip. 
Het festival begon later en eindigde eerder. 
Verder was de opstelling net even anders 
dan voorheen: de dames deelden het festival 
op in ‘taartpunten’, met als middelpunt de 
koepel. En dat zag er heel sfeervol uit. Verder 
was er weer als vanouds van alles te doen. ’s 
Middags konden de kinderen losgaan in de 
draaimolen, op de mega waterbaan en op de 
rodeostier. 

Ook was er weer een kleedjesmarkt en werd 
er volop geknutseld en geschminkt. Tanja van 
trainingsstudio F.R.I.S. daagde buurtbewo-
ners uit zich van hun sportieve kant te laten 

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

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN

Happen in de Hoven, bestaat 5 jaar! Daar 
willen we toch wel eens iets meer over 
weten. We zitten bij de Deventer Buiten-
sociëteit en Bowling waar we in gesprek 
zijn met het kookteam van Happen in de 
Hoven. Het team drinkt een drankje als 
afsluiter van een mooi Happenseizoen.
 
Happen in de Hoven, hoe is dat ontstaan?
Het idee is ontstaan bij een paar buurtbewo-
ners, zo rond de periode van de verbouwing 
van het Hovenhuus. Zij wilden graag iets 
doen voor de senioren in de wijk, want voor 
hen waren te weinig activiteiten. Na een over-
leg is er vrij snel een kookgroep ontstaan, 
die bestond uit Tonnie Hagen, Riky de Mooij, 
Ineke de Groot, Ellen van de Berg en Erwin 
en Josien. Met een kleine startsubsidie van 
WIJDeventer zijn er professionele kookspul-
len gekocht en is het koken begonnen. Na 
het eerste seizoen was er een wisseling, Ellen, 
Josien en Erwin zijn gestopt en Carolien van 
Traa, José Boone en Ingrid Bomhof hebben 
het team versterkt. 
 

Stoppen… dat laten we niet 
gebeuren.

Dit kookteam wilde na 4 jaar stoppen en dat 
vingen een aantal buurtbewoners op. Zonder 
een nieuw kookteam was de kans groot dat 
Happen in de Hoven ging stoppen. Superzon-
de voor de 25-30 gasten die iedere maand 
lekker kwamen eten. Dat vond Alien ook.  

Haar moeder ging al jaren met veel plezier 
naar Happen in de Hoven. Lekker eten, 
gezellig kletsen en mensen ontmoeten. Alien 
heeft tijdens een gezellige Steenworpavond 
een aantal buurvrouwen en vriendinnen 
overtuigd om mee te doen met Happen in 
de Hoven. Andere leden van het kookteam 
zijn door Josien via een buurtvrouwenapp 
benaderd. 
 
Acht dames in de keuken, komt dat wel 
goed?
Nee, we koken niet met acht dames, dat lukt 
niet in deze keuken. We hebben een soort 
van taakverdeling. Op de Happenvrijdag 
werkt het team in twee ploegen. Er is een 
ploeg die kookt en dat team wordt om half 
zes afgelost door het serveer- en opruimte-
am. En doordat we met acht zijn, kan iemand 
ook wel eens een maandje overslaan. Door 
deze werkwijze, is Happen in de Hoven be-
hapbaar voor het kookteam.
 
Wat staat er op het menu?
De gasten weten vooraf niet wat ze eten. In 
het begin probeerden we met zijn achten 
het menu te bedenken, dat was niet heel ef-
ficiënt. Nu bedenkt één van ons het menu en 
zorgt voor de boodschappen. We proberen 
van alles uit – van Aziatische keuken tot flens-
jes – en de gasten vinden eigenlijk altijd alles 
heel lekker. Vanaf het begin proberen we de 
kosten voor de gasten laag te houden. 

Dat betekent voor ons puzzelen met het bud-
get en waar we de boodschappen doen. 
We proberen altijd een deel van onze bood-
schappen bij de Spar te kopen. 
 

“Het is leuk om restaurantje 
te spelen, ik heb er vaak 

gedroomd om mijn hobby 
om te zetten naar een 

beroep. Maar die droom niet 
doorgezet. Dit is een heel mooi 

en dankbaar alternatief”.

Echt dankbaar!
Het kookteam vindt het koken voor de gasten 
heel dankbaar. Er zijn tussen de 20 en 25 
vaste gasten, bijna allemaal senioren, die 
enorm genieten van een heerlijke maaltijd. 
De gasten zijn echt dankbaar. Tijdens de 
Kersteditie van Happen in de Hoven werd het 
kookteam verrast met een attentie van de 
gasten. Zo lief!
 
 “Mijn moeder verheugt zich ’s ochtends al op 
een avondje Happen in de Hoven. Ze is alleen 
en gaat niet zo snel in haar eentje in de stad 
uit eten. Bij Happen in de Hoven komt ze 
altijd wel een bekende tegen”. 

Komt u een keertje eten?
We hebben nog plek aan tafel en vinden het 
leuk als er nieuwe gasten komen eten. Eet u 
een keertje mee? U kunt zich bij de beheer-
der van het Hovenhuus opgeven voor Hap-
pen in de Hoven. 

Aangenaam kennnis te maken
HAPPEN IN DE HOVEN
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Ellen Steenks, Marieke Pfeiffer, Alien Siero, Josien Wolterink, Digna Hoogeboom, Wendy Vriezenkolk (afwezig: Ellen van de Berg en Sylva Heilmann) 

Bloemstraat 3
7419 BT Deventer

massagepraktijkdespiegeling.nl

06 281 055 30

massage@praktijkdespiegeling.nl

zien, net als dansgroep Eskape, VV Activia en 
Scouting De Gelre. 
Vanwege het mooie weer was het terras de 
hele middag (en avond) afgeladen. De door 
buurtbewoners gebakken taartjes vonden 
stevig aftrek en voor de heerlijke barbecue-
gerechten en pannenkoeken stond men met 
alle liefde in de rij. Na het feest deed de orga-
nisatie om 22.00 uur tevreden het licht uit.

WIJD
Wil jij ook weten hoe wij ons, als Worpbewo-
ners, tegenwoordig mogen bemoeien met 
de inrichting, het gebruik en het beheer van 
onder andere het Worpplantsoen en de IJs-
selstrandjes? Kijk op: www.stichtingwijd.nl

Onze kant is meer dan strand 
of bomen en openland, 

dat hebben we zelf in de hand. 

Vijf ton gewonnen in de wijk!

Net voor aanvang van het Steenworpfestival 
is er een rondleiding door de wijk geweest 
om medebewoners te inspireren ook voor 
groen op het dak te gaan. Daarvan laten een 
aantal ook een dakinspectie doen. Voor de 
afvoer van het regenwater konden de bezoe-
kers van het festival meeloten om één van 
de vijf regentonnen, die beschikbaar gesteld 
zijn door de Welkoop in Terwolde, te winnen. 
Ook meer groen en blauw in de tuin? Lees 
meer op pagina 3.

Huttenkamp timmert aan succes. 
Zoals Karijn Kats het zeer treffend in haar 
collumn beschrijft (achterpagina) was het 
huttenkamp weer een zeer succesvolle klus 
voor ouders en kinderen.

Rijbewijs
Keuringen aan huis

Paul 
van Dormolen
gecertifi ceerd bedrijfsarts

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

Exclusieve badkamers 
tegen betaalbare prijzen!

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl

tegels - badkamers - vloerverwarming

Showroom met tientallen badkameropstellingen 
van bekende merken en een uitgebreid assorti-
ment vloer- en wandtegels.

Visage

&Visie
Visage

&Visie

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

•	Schoonheidsspecialiste
•	Visagiste
•	Massages

•	Pedicure
•	Voetreflextherapeute
•	Herbalife distributeur



UPDATE BESTUUR WSV DE 
HOVEN
Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 15 november is de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) en de vrijwilli-
gersavond van WSV de Hoven. Op het oog 
wellicht een statutair “moetje”, maar hope-
lijk wordt het een heel andere avond. Het 
gaat uiteraard over de essentie van onze 
vereniging: wat hebben we afgelopen jaar 
voor elkaar gekregen in de wijk en wat gaan 
we het komende jaar - meer, anders, beter, 
mooier - doen. 

De kracht van vrijwilligers
We kijken terug op o.a. prachtige dansvoor-
stellingen, het plezier tijdens het voorlezen, 
biljarten, darten of koersballen, een geweldig 
zonnig Huttenkamp, de start van ‘t Hoven-
huus beheer-team, het Steenworpfestival 
nieuwe stijl, een enorme club die blij de 
avondvierdaagse volbracht en zó veel meer. 
Alles volledig georganiseerd en gedaan door 

een groot en zeer divers deel van onze leden, 
allemaal op vrijwillige basis! Dat is uiteraard 
iets om bij stil te staan en de vrijwilligers 
hartelijk voor te bedanken.

Toekomstplannen voor WSV de Hoven
Het wordt ook een avond om misschien net 
iets langer stil te staan bij het WSV-lidmaat-
schap: waarom heb je gekozen om lid te wor-
den, wat verwacht je van de WSV en wat zou 
je zelf bij willen dragen? Wat mis je, waar zie 
je gaten of mogelijkheden? Het is de ideale 
avond om jouw ideeën, wensen en ervarin-
gen te delen met de andere leden, en waar 
anders dan in de gezelligste huiskamer van 
de Worp. We maken samen deze vereniging 
en dat doen we op de kop af 40 jaar. Ook 
daar gaan we dit najaar extra aandacht aan 
besteden, want een jubileum kunnen we niet 
zomaar voorbij laten gaan. Volgend voorjaar 
barst het feest los!

COLUMN
Goudmijn
Testosteron giert in het rond. Vijftig man-
nen staan te trappelen. Likkebaardend kij-
ken ze door het hek naar hun objecten van 
verlangen. Ze willen ten slotte allemaal de 
mooiste. Ondertussen nemen de mannen 
elkaar en vooral elkaars gereedschap op. 
Er wordt gepocht met de grootste en de 
beste. De druk neemt toe. 

Terwijl de heren thuis nog zo beloofd heb-
ben om zich te beheersen, is er op het veld 
geen houden meer aan. Als het bal eindelijk 
geopend wordt, weten de snelheidsduivels 
in no-time hun droomstukken te schaken. 
De geslepener types spelen een ander spel. 
Quasi-nonchalant lopen ze een kwartiertje la-
ter richting de central spot en speuren vervol-
gens koortsachtig naar de verborgen parels. 

Hout, er is een enorme hunkering naar hout. 
Afvalhout welteverstaan. Op het Huttenkamp 
bij ‘t Hovenhuus. Waar kinderen hutten bou-
wen, spelletjes spelen en rond een kampvuur 
zitten.  Want dat is goed voor de verbinding, 
samenwerking en saamhorigheid in de wijk, 
zo zullen de ronkende zinnen in de subsidie-
aanvraag voor het kamp klinken. Maar wie 
goed kijkt, ziet dat het Huttenkamp een dek-
mantel is voor een ontdek-het-kind-in-jezelf-
festijn voor ouders. Het enige wijkevenement 
met een overload aan vrijwilligers. Vaders en 
een enkele moeder zien hun kleine jongens-
fantasieën bewaarheid worden. Nooit eerder 
hadden ze de beschikking over zoveel hout 
en spijkers om hun grootste bouwwerk ooit 
te maken. En ondertussen vermaken hun kin-
deren zich ook nog eens met wat getimmer, 
willekeurig zaagwerk en EHBO-bezoekjes 
voor platgeslagen duimen. 

Hout, er is een enorme  
hunkering naar hout  

en spijkers!

En niet alleen de handy men zijn zielsgeluk-
kig. Een boomlange Viking met een sombrero 
op zijn hoofd ragt twee dagen lang onherken-
bare deuntjes op een ukelele. Fysiotherapeu-
tes en ambtenaren trekken een Mammalou-
outfit aan en maken Kunst met gekleurd 
zand in een babyvoedingspotje. En de 
schuchterste vader van het schoolplein speelt 
met verve de rol van opzichtertje. “Open 
sandalen? Had Jezus ook aan op zijn laatste 
huttenkamp, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Ikzelf mag op vrijdag restaurantje spelen. 
Althans, dat is de bedoeling. Als ik me ’s 
ochtends bij de chef catering meld, wacht 
mij een flinke teleurstelling. Er zijn meer dan 
genoeg moeders die fruitspiesjes willen rij-
gen voor de hongerige bouwvakkertjes. Mag 
ik dan alsjeblieft koffie schenken? Ook niet, 
de rij koffieschenkers blijkt langer dan de rij 
koffiedrinkers. Zelfs bij de afwas willen ze me 
niet hebben. 

Licht beledigd neem ik dan maar een kijkje 
bij de hut van mijn jongste dochter. Er is een 
piramide in aanbouw. Gezien mijn linkerhan-
den waag ik mij niet aan bouwactiviteiten, 
maar mijn oog valt wel op de mansgrote 
stukken karton naast de hut. Boven mijn 
hoofd gaat een lampje branden. Die pirami-
des verdienen nog wel wat decoratie denk ik 
bij mezelf. En voor ik het weet, commandeer 
ik drie kleuters in de rondte en trek ik ze 
om op de stukken karton. Samen met een 
andere moeder knip ik de poppen uit. Als er 
witte tule en groene gordijnstof beschikbaar 
blijft, grissen we die weg voordat er ook maar 
één kinderhandje aan heeft kunnen voelen. 
Onder een boom in de schaduw leven we ons 
uit op mummy’s en walk-like-an-Egyptianfigu-
ren. Nogal tevreden over onszelf becommen-
tariëren we de muzieksmaak van de DJ van 
dienst. “Heb jij nog een hamer Sjors? Voor 
door de RADIO!”

’s Avonds bakken kinderen broodjes en 
staren vaders en moeders gebroederlijk in 
het kampvuur. Er gaat een extra hand door 
de haren, het gekir is een octaaf hoger dan 
normaal en stuntelige grappen krijgen een 
harder applaus dan nodig.  Het zou me niet 
verbazen als het Huttenkampconcept de 
nieuwste festivaltrend voor ouders wordt. 
Jesse, Linda en Cher: uitrollen deze goudmijn. 
Nanam jippie jippie yeah!

                    Karijn Kats
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SOCIAAL TEAM BINNENSTAD EN    
DE HOVEN 
Inloopspreekuur
De sociale teams zijn in de gemeente Deven-
ter per wijk ingedeeld. Het sociale team Bin-
nenstad en De Hoven bestaat uit 4 personen. 
Inge Obdeijn en Robert Lentelink zijn 2 van 
deze personen. Elke vrijdag heeft het sociale 
team van 13.00 uur tot 15.00 uur spreekuur 
(in de vorm van de buurttafel) in de biblio-
theek aan de Stromarkt.

Ruimte voor ontwikkeling
Het sociaal team kijkt samen met de inwo-
ners uit de wijk naar de mogelijkheden om zo 
plezierig mogelijk en met kwaliteit te wonen 
in de wijk. We gaan uit van eigen kracht en 
eigen netwerk van bewoners. Ook ondersteu-
nen we bewoners bij initiatieven. Dus heeft u 
een idee voor de wijk of wilt u iets opzetten 
of ontwikkelen voor andere bewoners? Dan 
denken wij heel erg graag met u mee. We 
bieden een luisterend oor en denken mee 
in oplossingen en u kunt bij ons terecht met 
vragen over diverse leefgebieden.
 
Uiteraard zijn we, naast het spreekuur, ook 
regelmatig aanwezig in uw wijk. U mag ons 

altijd aanspreken en zijn we bereikbaar op 
werkdagen via telefoon of mail.

Contactgegevens
Robert Lentelink;  r.lentelink@sociale-
teamsdeventer.nl  of via telefoon op 
06-34650369 Inge Obdeijn; i.obdeijn@
socialeteamsdeventer.nl of via telefoon op 
06-10558536

Het kan natuurlijk voorkomen dat we niet in 
de gelegenheid zijn om direct op te nemen. U 
kunt dan bellen met het algemene nummer 
van de sociale teams: 0570-695399. Mailen 
mag ook:  info@socialeteamsdeventer.nl

Op zoek naar woon- of werkruimte? 
Of juist naar een betrouwbare huurder 
voor bepaalde of onbepaalde tijd? 
Kom eens langs bij IJssel Wonen! 

www.ijsselwonen.nl

Het groene bed
een goed bed in Deventers Groenestraatje

m

De Hovenhier
Het wijkblad voor en over “De Hoven”.

Verschijnt 2x per jaar

Opdrachtgever
WSV de Hoven

Leliestraat 27, Deventer 

Redactie
Daphne Meerdink Veldboom

Elize van Keken
Ingrid Bomhof

Columnist
Karijn Kats

Vormgeving
Fred van Woerkom

Hulp, leuke artikelen, foto’s en 
advertenties graag sturen naar:

hovenhier@gmail.com

www.wsvdehoven.nl

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

Colofon


