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Samen voor elkaar WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

Samen zorgen voor de buurt!
De regering hee�  extreme maatregelen afgekondigd 
om de verspreiding van het coronavirus over langere 
tijd uit te smeren en om de piek van de besmetting 
af te vlakken. Horeca, kinderdagverblijven, wijkge-
bouwen (Hovenhuus) en scholen (Hovenschool) zijn 
gesloten en aan de werknemers is opgedragen om 
zoveel mogelijk thuis te werken. Je ziet op straat dat 
deze maatregelen impact hebben. 

Het sociale leven in Nederland, Deventer en de 
Hoven staat stil. Iedereen, jong en oud gaat hier hinder 
van ondervinden. WSV de Hoven - en met name het 
Hovenhuus - fungeert als een sociaal vangnet, de 
huiskamer van De Worp. Met de sluiting van het 
Hovenhuus valt voor veel mensen in de wijk een stuk 
sociaal contact weg. En nu steeds meer mensen nood-
gedwongen binnen zitten, ligt eenzaamheid op de 
loer.  

Zorg een beetje voor elkaar, 
dat heeft iedereen nu 
heel hard nodig 
WSV de Hoven doet een oproep aan alle Worpenezen. 
Zet je de komende weken extra in voor jouw buren. 
Met name de oudere en kwetsbare buurtbewoners 
hebben het nu zwaar. Deel jouw telefoonnummer met 
iemand waarvan je denkt dat hij/zij 

jouw hulp kan gebruiken. In geval van nood kan 
deze persoon je altijd bereiken. Je kunt dat heel mak-
kelijk doen door het kaartje op de achterzijde, in te 
vullen en door de brievenbus van jouw buurman/
vrouw te doen. Bel of app je buren ook eens wat va-
ker om te vragen hoe het gaat. Kleine moeite, groot 
gebaar. 

Beter met je buren 
Je kunt jouw hulp ook aanbieden 
bij Beter met je Buren. Deze orga-
nisatie helpt mensen in Deventer om 
met elkaar in contact te komen en iets voor elkaar te 
betekenen. 
Kun jij de komende weken hulp bieden? Of heb jij 
hulp nodig? Meld je dan aan bij Beter met je buren. 
Dat kan via de website: https://www.betermetjeburen.
nl of telefonisch (0570-615805). 

Bezorgservice 
Spar Van de Vlag
Ook Spar Van de Vlag staat in deze 
moeilijke tijd klaar voor buurtbe-
woners. De bezorgservice, gratis 
voor bewoners van de Hoven/Steenenkamer, gaat 
ook nu gewoon door. Je kunt je bestelling telefonisch 
doorgeven (0570-619761) of je boodschappen online 
bestellen via www.spar.nl 
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Samen zorgen voor de buurt!
Beste buur,

Moet jij vanwege het coronavirus voorlopig binnen blijven? 

Ik wil je de komende tijd graag helpen bij:

o Het kopen van boodschappen

o Het koken van eten

o Het ophalen van medicijnen

o Een klusje in huis

o 

Je mag me natuurlijk ook bellen voor een gezellig kletspraatje.

Bel mij! Dan bespreken we samen wat ik voor je kan doen

Groet,                 Tel.: 

-- Dit formulier invullen en bij iemand waarvan je denkt dat hij/zij uw hulp kan gebruiken in de brievenbus deponeren -- 

  

Burenformulier WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG


