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 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

T (0570) 612 869

www.bowlingdeventer.nl

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!

suzan: “het is een prachtig 
vak, want je maakt mensen al-
tijd blij met bloemen”
het is donderdagmiddag 3 september 
en we lopen naar Ten Kate flowers & 
decorations. we mogen doorlopen naar 
de kantine, waar tom en suzan hutten al 
op ons zitten te wachten. getrouwd voor 
het leven, zowel zakelijk als privé kun-
nen ze niet zonder elkaar. samen runnen 

ze inmiddels al 42,5 jaar “de toko” zoals 
tom zegt. Met heel wat ups en downs 
blijft het familiebedrijf voortbestaan. 
in september jl. bestaan ze 125 jaar! een 
mooie gelegenheid voor een nadere ken-
nismaking.

ten kate, 125 jaar Tom (68 jaar) en Suzan (65 jaar), allebeide 
opgegroeid in Twello. 
Tom: “Ik ben een zoon van een groente-
kweker. Als in de jaren 60 de groente beter 
betaald werd, was ik groentekweker gewor-
den. Het was schrijnend wat er in tuinbouw 
gebeurde in die tijd. Er was niet eens geld 
om de kapper te betalen. Pas als mijn vader 
weer geld had, ging hij eens in het kwartaal 
de openstaande rekeningen betalen. Nee, 
dat zag ik niet zitten. Ik wilde wel het tuin-
dersvak in. Via de tuinbouwschool ben ik in 
de ‘bloemen’ terrecht gekomen.
Ik ben bij Ten Kate begonnen met werken 
in 1970, ik was toen 17 jaar en mijn uurloon 
was één gulden. Ik werkte 48 uur in de week 
en dan ging ik ook nog 2 halve dagen naar 
de vakschool. De vakschool zat in Borculo, 
één uur en 10 minuten op de brommer. ’s 
Ochtends werken bij Ten Kate en ‘s middags 
van half 2 tot 8 uur ’s avonds naar school. En 
ook in de winter bij 20 graden vorst! Het wa-
ren andere tijden. Alle kinderen uit het gezin 
kregen de kans om door te leren, alles werd 
voor ze betaald, maar had je geen huiswerk 
als je uit school kwam, moest je thuis wel weer 
aan het werk; helpen in de kwekerij.

In 1974-1978 ben ik nog 4 jaar bedrijfsleider 
bij Blom in Loenen geweest. En daarna heb-
ben we ‘Ten Kate Bloemen’ gekocht van Piet 
Groters, waar ik hiervoor ook al een aantal 
jaar had gewerkt”.

Waar hebben jullie elkaar leren kennen? 
Tom: “We kenden elkaar een beetje van het 
uitgaansleven,       >>> Lees verder op pag. 2



maar de vonk sloeg over in de kerk tijdens een 
priesterfeest. Dus toen was er al een zegen 
over gegeven. Dat was in 1974 en 4 jaar later 
zijn we getrouwd”.

Waar zijn jullie getrouwd? 
Tom: “We zijn in juni 1978 getrouwd in Schalk-
haar in de Lindeboom. Ik was toen 26 jaar en 
Suzan 23. Drie maanden van te voren de boel 
geregeld. Op woensdagmiddag was de winkel 
dicht, dus was het vanzelfsprekend om op dat 
moment dan te gaan trouwen”. Suzan: “Toen 
we trouwden zijn we hier komen wonen, in 
het huis naast de winkel en daar wonen we nu 
nog steeds. Ik heb toen ook meteen de switch 
gemaakt van werken in de zorg naar hier full-
time in de zaak. Eigenlijk zijn we net iets eer-
der de zaak gestart, dat was officieel 1 april 
1978. En twee jaar later kwam onze dochter 
Joachime en anderhalf jaar daarna Bastiaan”.

Wanneer wisten de kinderen dat ze ook in 
het bedrijf wilden werken? 
Suzan: “Toen Bastiaan drie jaar was en bij de 
winkel druk stond te zijn met de snoeischaar, 
kwam er een mevrouw voorbij die zei: “Zo jon-
geman, jij wil later tuinman worden, zie ik”. 
Waarop Bastiaan stellig antwoordde: “Nee, 
bloemist!”.  Beide: “Ja! Bastiaan wist het dus al 
vroeg”.
Tom: “En Joachime is van het regelen en or-
ganiseren, dat kan ze goed. Deze kwaliteiten 
zijn echt onmisbaar om de zaak draaiende te 
houden”. 

Is je werk ook je hobby? 
Tom: “Je staat er mee op en je gaat er mee 
naar bed. Dit is onze passie. Ik zeg ook altijd 
tegen iedereen, ik heb drie kinderen: Joachi-
me, Bastiaan en de Toko. Het is gewoon mijn 

hobby. Je doet het samen. 
Samen moet je goed kunnen sparren om de 
boel draaiende te houden”. Suzan: “Er is meer 
begrip naar elkaar als je samen in de zaak zit, 
dan krijg je geen scheve gezichten dat je al-
weer in de avonduren met je werk bezig bent”.

‘De partner van de 
ondernemer is net 

zo belangrijk, zoniet 
belangrijker als de 
ondernemer zelf’. 

Dit bedrijf is opgericht in 1895 door me-
neer Ten Kate. Wie was meneer Ten Kate? 
Tom: “Ten Kate, was de eerste eigenaar. Hij 
was vrijgezel en liep een beetje mank. In 1925-
1930 is meneer Hietbrink komen werken bi de 
heer Ten Kate. Hij was een jaar of 25 en droeg 
altijd een hoedje, iedereen kende hem dan 
ook als de man met het hoedje. Velen wisten 
zijn naam helemaal niet. Hij werd meester-
knecht, trouwde en is gaan wonen in het huis 
op de Langestraat. Dit huis heeft meneer Ten 
Kate voor hem laten bouwen. 
Meneer Ten Kate ‘kwam op jaren’, Hietbrink 
heeft ervoor gezorgd dat meneer Ten Kate tot 
zijn dood kon blijven in het huis waar wij nu 
wonen.  Suzan: “Rond 1956-1957 is meneer 
Ten Kate overleden en heeft de familie Hiet-
brink alles geërfd van meneer Ten Kate, als 
dank voor al zijn bewezen jaren. Meneer Hiet-
brink is eigenaar geweest tot ca. 1966. Toen 
heeft een medewerker van meneer Hietbrink, 
Piet Groters, het bedrijf overgenomen. Maar 
die moest afhaken vanwege gezondheidspro-
blemen. Wij hebben het toen van hem overge-
nomen in 1978. 

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

Net dat beetje extra!

Ennestraat 26
7439 AJ Steenenkamer

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

Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw
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Ooit over gedacht om de naam te veran-
deren in ‘Hutten Flowers en Decorations’? 
Tom: “Waarom zouden we dat doen?”. Suzan: 
“Het is een begrip hier, dat moet je gewoon 
niet veranderen. Dat weet ook iedereen”. 
Wel zijn er kleine wijzigingen in de naam ge-
weest. Voordat wij het overnamen was het 
‘H. ten Kate, bloemisterij Semperflorens’, daar-
na ‘Ten Kate Semperflorens zaal en tafeldeco-
ratie’. Toen wij het overnamen heette het ‘Ten 
Kate Bloemen’. Wij hebben het veranderd in 
‘Ten Kate Groenverhuurders & Bloemdecora-
teurs’, daarna ‘Ten Kate méér dan bloemen’ en 
nu ‘Ten Kate Flowers & Decorations’.

125 jaar bestaansrecht! Dat is niet mis. 
Wat is de sleutel tot dit succes?
Tom: “Dit hebben we alleen maar weten te 
bereiken door goed naar elkaar te luisteren. 
Daarnaast hebben we een heel goed en fijn 
team dat echt wat voor elkaar overheeft. We 
kunnen hier niet zonder elkaar”. Het gaat niet 
allemaal vanzelf, met vallen, opstaan en weer 
doorgaan komen we bij het meest ideale eind-
resultaat. We geven niet op.

Toen jullie Ten Kate overnamen was het 
toen al zo breed opgezet voor bruiloften, 
evenementen, feesten en inrichting kan-
toorpanden.
Tom: “Ja dat was toen al wel zo, alleen op hele 
beperkte schaal. 

Zijn er in deze 125 jaar ook minder goede 
tijden geweest? 
Suzan: “Oh ja dat was de eerste winter dat we 
hier zaten, dat was een hele strenge winter 
en toen kregen we in april een rekening van 
het energiebedrijf, we moesten 10.000 gulden 
nabetalen”. Tom: “Je zei die dag wel tien keer: 
“nu gaan we failliet!” Gelukkig konden we een 
regeling treffen, dus het is met een sisser af-
gelopen”.

Tom: “We hebben heel wat meegemaakt. Bij-
voorbeeld in 1990/1991 de tijd van de Golfoor-
log. Wij waren net met een deel van de zaak 
verhuisd naar de Steenenkamer. Alles hadden 
we net nieuw gebouwd. Toen ik bij de bank 
zat voor nog 10.000 gulden extra kreeg ik om 
kwart over 10 het eerste telefoontje van IBM 
dat de grote nieuwjaarsreceptie niet doorging. 
In de minuten erna volgden gelijksoortige te-
lefonische afmeldingen van andere klanten. 
Alles werd afgezegd! Toen was het duimen 
draaien en kaarten in de kantine. 

Ook de MKZ-crisis (Mond en Klauwzeer) trof 
ons hard. We waren nergens meer welkom 

omdat we uit ‘besmet’ gebied kwamen. En nu 
de coronacrisis. De hele evenementen wereld 
ligt stil, dus bij de verhuur doen we helemaal 
niks. We hopen snel weer op betere tijden”. 

“van sommige dingen lopen 
de rillingen nog steeds over 

mijn rug”

Tom: “Het leven van een bloemist gaat niet 
over alleen over rozen, maar soms ook over 
de doornen”. We maken nare en gekke dingen 
mee met onze klanten. Van sommige dingen 
lopen nog steeds de rillingen over mijn rug.  
Maar ook hele mooie en dankbare dingen. 

Jullie zouden per 1 september jl. met 
pensioen gaan. Aan wie vertrouwen jullie 
de zaak toe?
Onze zoon Bastiaan (38) en schoondochter 
Barbara (37) nemen het bedrijf over. De be-
doeling was dat dit op 1 september jl. zou 
gebeuren, maar het is nu jammer genoeg 
verschoven door de coronacrisis. Ze hebben 
grootste plannen. Als de evenementenbran-
che weer aantrekt, dan nemen zij het over. 
Hopelijk is dit begin volgend voorjaar. 

Grootse plannen met de zaak? 
Tom: “Hebben jullie het nog niet gehoord dan? 
Het is de bedoeling dat ze hier weggaan. Ze 
gaan beide bedrijven weer samenvoegen op 
de Steenenkamer”. Suzan: “Daar hebben ze 
alles bij elkaar, het is gewoon economisch ge-
zien veel efficiënter. Vaak wordt er twee uur 
per dag besteed aan het pendelwerk tussen 
beide locaties. Het bundelen van de man-
kracht op één locatie is simpelweg efficiënter 
werken. 

En nu verder? 
Tom: “We hebben nog geen camper gekocht. 
We zullen het langzaam moeten loslaten. Het 
lijkt me wel leuk om gewoon wat werk te blij-
ven doen in de zaak. Dit is ons leven, onze 
hobby, dus we blijven graag wat dingen doen 
hier. Ook lijkt het me leuk om jonge onder-
nemers te ondersteunen, ongeacht wat voor 
branche. Denk hier aan, denk daar aan”. 
Suzan: “In de vakantie lees ik graag een boek, 
nu heb ik daar helemaal geen tijd voor. Mis-
schien dat ik daar straks wat meer tijd en rust 
voor heb. We gaan in ieder geval niet de hele 
dag fietsen”.

Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie

Dry needling
Claudicatio

Bekkenklachten

Leliestraat 29
7419 ct Deventer

0570-619980/632387
Www.fysiotherapiedeworp.nl



garage wilp

Official Ford-dealer in de gemeente Voorst
Kerkstraat 2 , Wilp, Tel. 0571 - 26 14 88
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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 
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de worp klimaatbestendig, kleurrijk en  
energieneutraal in 2025! 

Gemeente Deventer wil in 2030 energieneu-
traal zijn. Daarom is er een buurtinitiatief 
‘worpenergieneutraal’ gestart om hiermee op 
wijkniveau alvast mee aan de slag te gaan. 
Het doel is om de wijk duurzaam te verbe-
teren. Gewoon door te beginnen met een 
aantal concrete stappen, die meteen voor-
deel opleveren. Voordeel voor jou, de buurt, 
de stad en voor het klimaat. 

Door de corona omstandigheden is er last 
minute toch besloten het klimaatfestijn 
door te schuiven naar een later, beter pas-
send moment. Maar via deze weg willen we 
iedereen inspireren en informeren over de 
mogelijkheden voor jouw huis, jouw tuin of 
jouw dak.

Klimaatbestendig

Iedereen kan zelf een bijdrage leveren aan 
een klimaatbestendige leefomgeving door 
bijvoorbeeld regenwater op te vangen in je 
tuin of regenton.  Een boom te planten of de 
tegels in je tuin te vervangen door planten 
en gras. Verschillende bomen en planten 
zorgen namelijk voor biodiversiteit en werken 
verkoelend. Ook zijn er verschillende manie-
ren om het opgevangen water te gebruiken. 
Hierbij kan je denken aan bewatering van de 
tuin, maar ook een grijs watersysteem voor 
in huis. Het regenwater kun je dan gebruiken 
om je wc mee door te spoelen of te douchen. 
Al meer dan 70 buren gingen zijn hier mee 
aan de slag gegaan. 
Sinds 2015 wordt er vanuit de wijk veel 
samen  gewerkt met Wildkamp in Terwolde. 
Hier krijg je professionele ondersteuning en 
kun je de juiste materialen verkrijgen. Wil jij je 
regenwater ook afkoppelen van het riool? Of 
heb je dit onlangs gedaan, laat het ons dan 
weten via worpenergieneutraal@gmail.com

Groene daken maakt het 
niet alleen mooier

Groene daken werken isolerend, houden 
water vast, verlengen de levensduur van het 
dak en zijn goed voor insecten. Er zijn inmid-
dels al twee rondes geweest op de Worp om 
platte en hellende daken te voorzien van 
groen. Door het samen te doen blijven de 
kosten laag. 
Wil je zelf ook een koel groen dak waaronder 
het aangenaam toeven is op hete zomerse 
dagen? Doe je mee aan een volgende ronde? 
Meld je aan bij:  
worpenergieneutraal@gmail.com

Zonnepanelen 

In het voorjaar van 2020 hebben 14 buren 
aan de Rozenstraat gezamenlijk zonnepane-
len ingekocht. Deventer energiecoach Bert 
de Waal begeleidde de buren in het traject, 
voor de keuze van de juiste zonnepanelen 
en welke partij geschikt was om de installatie 
uit te voeren. Juist deze praktische ervaring 
van Bert de Waal en de inhoudelijke kennis 
heeft het traject versneld en meerdere buren 
gestimuleerd om mee te doen. Vaak willen 
mensen wel, maar zien ze op tegen het ge-
doe en hierin speelde de energiecoach 
een belangrijke en bemiddelende rol. Wil je 
ook iets dergelijks voor je straat organiseren 
laat het dan weten via worpenergieneutraal@
gmail.com 

DIY groene daken
Er is onlangs hier op de Worp een video 
gemaakt om zelf aan de slag te gaan met 
groene daken. Buurtbewoner Damian Sel-
horst van Creativemouse (www.creativemou-
se.nl) werd via de buurt tamtam getipt als de 
geschikte kandidaat om met zijn full service 
filmstudio een ‘DIY groene daken leggen’ vi-
deo instructie voor en door buren te maken. 
Tijdens het leggen van de tweede lichting 
groene daken hier in de wijk, kwam Damian 
en zijn collega Sybren het nodige filmmate-
riaal maken dat zou nodig zouden hebben 
voor de DIY video instructie. De tweede 
ronde groene daken betrof een samenwer-
king tussen zes van onze buren, Creative-
mouse, werkgroep Afkoppelen de Worp, 
WijDeventer, de Regenwaterambassadeurs, 
Waterschap Vallei en Veluwe, lokale sedum-
kweker Joey de Croon van rotsplantenshop.
nl en Dakdekker Cramers uit Twello (www.
dakdekkersbedrijf-cramer.nl/). Deze laatste 
voerde voor het goede doel de dakinspecties 
voorafgaand aan het leggen gratis uit. De 
buurt is weer 100 m2 groen dak rijker.

Benieuwd naar het resultaat? Of wil je weten 
wat een vogel in duikvlucht en een drone met 
dit verhaal te maken hebben? Check: 
www.wsvdehoven.nl/diy-groene-daken
Zeker de moeite waard om even te kijken! 

Energie opwekken, besparen en op eigen dak 
produceren zal niet voldoende zijn met het 
oog op de toekomst. Hoe kunnen we verder 
groene energie opwekken voor en door de 
wijk? Zon, water en wind...? 

Denk jij mee
Doe je mee
Of wil je meer weten

Laat het weten!
Via onderstaande link of QR-code 
nl.surveymonkey.com/r/L3CRYGC

‘
Worpenergieneutraal’ wil graag weten hoe 
enthousiast de bewoners van De Worp hier-
over zijn. Ook staan ze open voor kritische 
vragen. Laat het weten! 
worpenergieneutraal@gmail.com

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 
van De Worp klimaatbestendig, kleurrijk en 
energieneutraal in 2025!’ meld je aan voor de 
nieuwsbrief: 
worpenergieneutraal@gmail.com

duurzaaM en veilig

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
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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. Om de danslessen 
veilig te laten verlopen worden een aantal 
maatregelen getroffen.
Ouders mogen bijvoorbeeld niet mee de 
kleedkamers in en er wordt extra geventi-
leerd (trek laagjes aan tegen evt. kou). De 
lessen eindigen vijf minuten eerder, om 
de wisseling van de groepen goed te laten 
verlopen.
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
Wegens groot succes zal ook dit seizoen de 
cursus peuterdans weer gegeven
worden. Sanne Brandt zal vanaf maandag 26 
oktober starten met een lessenserie
voor kinderen van 2-3 jaar samen met een 
ouder of andere enthousiaste begeleider.
Heb je zin om samen met je peuter te komen 
swingen op maandagochtend?
Kosten: € 50,- voor 8 lessen. 
Contact: dansgroepdeeskape@gmail.com

noppieclub
Afhankelijk van de corona-maatregelen zal 
vanaf oktober de Noppieclub weer starten. 
Wanneer en wat we gaan doen? Zie posters 
bij ’t Hovenhuus en aan het hek bij Hoven-
school 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!

worpkidz

Eén keer in de maand op vrijdagavond ont-
moet de jeugd elkaar in ‘t Hovenhuus.
Zit je in groep 5 t/m klas 2, kom dan ook! Kos-
ten: € 1,00 incl. drinken en iets lekkers.
Contact: Wendy Roelofs - worpkidz@wsvde-
hoven.nl
Vrijdag 30 oktober: Halloween

Colorgate
We gaan om de 4-6 weken Colorgate draaien. 
De jeugd geeft aan de Jongerenwerker van 

Raster aan wat ze willen gaan doen. Bianca, 
Yildiz en Annelies helpen mee met de orga-
nisatie. Het  programma is te vinden op insta 
(de.colorgate).

woeste willem speelnatuur

In Woeste Willem is het altijd heerlijk spelen! 
Ook in coronatijd, want Woeste Willem is 
groot genoeg om te spelen en voor volwasse-
nen is afstand houden geen probleem.
Lekker buitenspelen kan prima in de herfst of
winter. We gaan weer verstoppen, knutselen, 
spelen en andere buiten activiteiten
doen. Hou voor de goede datum en tijd de 
posters en facebook in de gaten.
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 14:45 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: Bel (voor een vrijblijvende rondlei-
ding) tel. 0570 - 857100 

junior vogelclub
Houd je van lekker buiten zijn, spelletjes 
doen in de natuur en te kijken naar en leren 
over vogels, andere dieren en planten? 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

VOLWASSenen
De Worpse Kwis
Zaterdag 9 januari 2021 zal de laatste Worpse 
Kwis worden gehouden. Geef je op voor 30 
oktober en krijg 25 bonuspunten.
www.deworpsekwis.nl 

klaverjassen
Voorlopig wordt er niet geklaverjast. 
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.
Contact: Bertus de Brouwer, tel. 619030 / 
ahm.brouwer@home.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

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

algemene leden vergadering (alv)  

Vrijdag 6 november om 19.30 uur. Vanwege 
de corona-maatregelen dit jaar niet vooraf-
gegaan door de vrijwilligersavond. Door de 
maatregelen hebben we onvoldoende ruimte 
om iedereen te ontvangen. Om de ALV bij te 
wonen zal je je vooraf moeten aanmelden 
(zie blz. 8). 

SPOrTen In De SPOrTZAAL 
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 badminton 
spelen. Zo fel of rustig als je wilt. 
Niet begeleid door een trainer, maar gezellig 
sporten. 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. Je bent 
van harte welkom!
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 trappen! 
Twee herengroepen voetballen op vrijdag-
avond. Van 18:00 - 19:30 uur in de zaal en tot 
oktober van 20:00 - 21:00 uur in de speeltuin.
Contact: t.geldermans@kpnmail.nl

OuDeren
happen in de hoven
Happen in de Hoven zal voorlopig niet plaats-
vinden. Happen draait om gezellig samen 
zijn, dat is het hoofddoel. Het is echter erg 
lastig om aan de nieuwe regels te kunnen 
voldoen en het gevoel van samen zijn te 
behouden. 
Happen in de Hoven is dus voorlopig, voor 
nog onbepaalde tijd uitgesteld. 
Mocht de organisatie van Happen u ergens 
bij kunnen ondersteunen, laat het ze alstu-
blieft weten, ze helpen graag waar nodig: 
happen@wsvdehoven.nl

stoelgymnastiek en Conditiegym
Wilt u weten of deze lessen weer doorgaan, 
neem dan contact op met Raster.
Contact: Raster tel. 611247

deventer in Beweging
Wil je ondanks het corona-virus weer in be-
weging komen? Dat kan! Drtv zendt namelijk 
i.s.m. Raster Welzijn iedere maandag, woens-
dag en vrijdag om 10:30 uur ‘Deventer in Be-
weging’ uit. Onder enthousiaste begeleiding 
van Sietske van der Veer en Marja Schnitger 
kan er 20 minuten lang zittend meegedaan 
worden met oefeningen op muziek. 
‘Deventer in Beweging’ kan bekeken worden 
op het kanaal van Drtv. Via Ziggo op kanaal 
40 en via KPN op kanaal 1314. Terugkijken 
kan via het YouTubekanaal van Drtv.  

raster seniorenactiviteiten
Het Najaarsprogramma 2020 van Raster is op 
te halen in ’t Hovenhuus of telefonisch op te 
vragen (tel: 0570-611247).  

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

ALGeMeen
oud papier
Het kan weer! Oud papier bewaar je voor de 
buurt! Zaterdag 10 oktober, 21 november n 
19 december zet je het oud papier op straat 
want dit levert een mooie financiële bijdrage 
voor de WSV de Hoven. In 2021 zal er ook 
papier opgehaald worden, kijk voor de meest 
recente data op de site van WSV de Hoven. 

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.

spreekuur wijkagent
Iedere donderdag in de even weken van 
14.30 tot 15.30 is er spreekuur van wijkagent 
Herman Stegeman van Team Toezicht. 

alle activiteiten zijn onder voorbehoud. 
kijk voor meer informatie op:  
www.wsvdehoven.nl en volg ons op 
facebook, 

aCtiviteiten
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Ontdek je stekje
Misschien heb je hem al gespot. Al een spruit 
in huis gehaald. Of een kleintje aangeboden. 
De stekjeskast aan de Twelloseweg. Zie je een 
mooie stek, dan mag je hem mee naar huis 
nemen. Als ruil zet je een stekje of plantje 
terug. Wie (nog) geen groene vingers heeft 
doet een kleine duit in het bakje. Onder het 
motto ‘Iedere gek aan de stek’; een snelcur-
sus kopstekken.

Je hebt nodig:
- een scherp mesje / (snoei)schaar
- een glazen potje
- een gezonde plant, geschikt voor kopstek-
ken, bijv. een Monstera of Philodendron

1. Vul het potje met schoon water. 
2.  Neem de plant op schoot. Kies een 

goede stengel.

3. Pak de schaar of het mesje. Stel de plant 
gerust. 

4. Knip of snij nu het bovenste stuk (de kop)  
schuin onder het tweede oog af. 

5. Zet de kopstek in het potje met water. 
Let er op dat geen blad onder water 
staat.

6.  Zoek een geschikt plekje. De meeste 
planten houden van licht, maar niet van 
direct zonlicht. 

7.  Wacht. Wacht nog langer. Ververs af en 
toe het water.

Op een gegeven moment zal de stek wortels 
aanmaken. Bij een mooie bos wortels kan je 
–  je moet niks – de stek in potgrond in een 
mooie nieuwe pot zetten. 
Daar moet ie wel even aan wennen. 

Maar, tadah! Je hebt een nieuwe plant erbij.

Doen: bouw een vogelhuisje 
Zin om binnenkort wat voor je tuin of balkon te maken?  Heb je er al eens aan gedacht om een vogelhuisje te maken? Met deze eenvoudige 
bouwtekening is het zo voor elkaar. Vogels vinden het fijn om in de winter beschut te zitten. En voor de zomer is dit een ideale plek voor een 
nestje. 
(Bron: Enorm.nl)

Benodigdheden:
• Hout
In dit voorbeeld is uitgegaan van een geïmpregneerd grenen
schuttingplank 1,6 cm dik x 14,5 cm breed x 180 cm lang.
Let op: heeft jou plank een andere dikte dan moeten de
afmeting van de bodem worden aangepast.
• Lat voor bevestiging (7)

• Potlood of stift
• Duimstok of rolmaat
• Zaag
• Gatenzaag
• Spĳkers & hamer en houtlĳm
• Scharnier en schroeven

25
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25
cm

8,0 cm 6,5 cm
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6b 6c
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Maak alvast een
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28
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3Hoge zĳkant

Gebruik een gatenzaag
(z.o.z. voor de diameter)
en boor de onderkant van
het gat op 19,5 cm vanaf

de bodem.
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4Lage zĳkant
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Achterzĳde

Eenvoudig vogelhuisje

Voorzĳde

Stappenplan:
• Zaag de benodigde plankjes op maat.
• Leg de bodem neer. De vier zĳdes worden
op de bodem geplaats en bevestigd met spĳkers of
schroeven. Gebruik deze volgorde:

• Kies hieronder de grootte van de nestkastingang, maak
met de gatenzaag het gat op de juiste hoogte. En plaats
de voorkant.
• Nu kan het dak geplaatst worden. Gebruik hiervoor het
scharnier, plaats deze aan de hoge zĳkant en schroef deze
vast aan de onderkant van het dakje. Zo kan het dakje in
de herfst geopend worden om hem schoon te maken.
Let op: gebruik schroeven die niet te lang zĳn. De vogels
mogen zich niet kunnen verwonden aan een uitstekende
schroef of spĳker.

• Start met het bevestigen van de achterzĳde.
• Plaats de lat voor de bevestiging in het midden op
de achterkant van de achterzĳde en maak deze vast.
Let op: zorg dat deze ongeveer 6 cm boven het
huisje uitkomt.
• Bevestig vervolgens de linker- en rechterzĳde.

28 mm
Pimpelmees

32 mm
Koolmees

Welke diameter?

40 mm
Huismus

Kĳk voor alle diameters op www.vogelbescherming.nl

Eenvoudig vogelhuisje

2

6b

6a

6c

Dakplank 6c verlĳmen en schroeven op 6a en 6b zoals
hieronder weergegeven.

Het dakje steekt aan de voorkant 2 cm over de voorkant heen.

Scharnier

5

4

3

1

7
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De lokale bibliotheek en plan-
tenwinkel dag en nacht open! 

Het valt wel op een kastje in de voortuin met 
boeken of plantjes… dat trekt toch mijn aan-
dacht. Hebben jullie ze al gezien? Hoe leuk is 
dat je op deze manier spullen kunt uitwisse-
len. Ben je op zoek naar een goed boek? Dat 
kan op Hovenierstraat 83, hier staat een mini-
bieb in de voortuin. En op de Twelloseweg 9 
de ‘stekjeskast’ hier kun je stekjes uitwisselen. 
Kweek je eigen stekje en ruil deze met een 
ander stekje, zo heb je binnen korte tijd een 
grote variatie aan ‘groene’ planten in je huis. 
En dan in je nieuwe oerwoud een goed boek 
lezen. Nu alleen nog die lekkere luie stoel… 
wie begint er een ruilhandel in meubilair? Wil 
je reageren op dit bericht? Dan kan dat via 
hovenhier@gmail.com

laatste worpse kwis  

Echt waar! Op 9 januari 2021 is de laatste 
Worpse Kwis! De organisatie is in volle gang, 
ondanks dat niet duidelijk is of en in welke 
vorm het door kan gaan door de corona 
maatregelen. De organisatie heeft als deze 
laatste keer doorgaat, 3e jaar op rij een fan-
tastisch kwis georganiseerd om te de hele 
Worp in op pad te sturen, te verkleden, gekke 
foto’s te maken en om ons brein te pijnigen.  
De organisatie van de Worpsekwis: “De ‘voor-
lopig’ laatste Worpsekwis maar hopelijk niet 
het laatste gezellige feest op de Hoven! Wie 

neemt het stokje van ons vier over om, iets 
anders, leuks te organiseren?” Neem contact 
op met post@deworpsekwis.nl

gedenkplaat willem waan-
ders

Op vrijdag 19 juni 2020, de honderdste ge-
boortedag van Willem Waanders, is de ge-
denkplaat onthult in het bijzijn van de Werk-
groep Willem Waanders. De plaat staat aan 
de ingang van het Worpplantsoen aan de kant 
van het IJsselhotel. 
Op de gedenkplaat is, behalve de informa-
tie over het leven van Willem Waanders, een 
plattegrond van het park te zien, waarop de 
diverse verfraaiingen (gefinancierd uit het 
legaat) zijn aangegeven. De plattegrond is 
uitgevoerd in de zogenaamde elevated-print 
techniek inclusief brailletekens voor blinden 
en slechtzienden.

Burgerinitiatief wijd - kwestie 
van lange adem
Langzaam maar zeker zijn we op weg om een 
samenwerkingsovereenkomst met de ge-
meente aan te gaan voor de duur van 2 jaar. 
Daarin willen we, al doende, toewerken naar 
een volwaardige regierol over de Westelijke 
IJsseloever Deventer. Zorgen voor Verbinding 
en Balans tussen alle betrokken partijen als 
het gaat om Inrichting, Gebruik en Beheer van 
dit diverse, unieke, prachtige gebied. 

Voor de openbare ruimte heeft de gemeen-
te een bepaald onderhoudsbeleid en een 
bepaald budget. Men heeft o.a. 3 nivo’s van 
onderhoud. Het laagste nivo is ‘sober’. Dat 
is helaas het nivo dat toegekend is aan het 
Worpplantsoen.Alleen de hoogst noodzakelij-
ke dingen worden gedaan voor beeldkwaliteit 
en veiligheid.
Stichting WIJD heeft daarom op zaterdag 11 
juli de Willem Waanders Werkdag gehouden. 
Op de foto zien we het schoonmaken van de 
dijktrappen (voor, tijdens en na). Al doende 

zijn we als betrokken burgers in de weer om 
aanvullend op het reguliere onderhoud onze 
omgeving net iets mooier te maken. Om van 
te genieten!

Al geruime tijd zijn we bezig om het onder-
houdsnivo wat hoger te tillen. Tien jaar gele-
den was de toezegging: als jullie als bewoners 
wat extra doen, doen wij dat als gemeente 
ook. Wij van WIJD zijn een overleg met de ge-
meente gestart over het groenbeheer om hel-
der te krijgen wat de gemeente wel/niet doet 
en in hoeverre wij kunnen helpen.

Meer informatie op www.stichtingwijd.nl

Yoga in het nieuwe normaal
Het afgelopen jaar was een bizar jaar voor yo-
gadocent Berry Steenbruggen. Van elke avond 
op pad met de yogamat naar met een boek op 
de bank, of meditatie aan de IJssel. Veel yoga 
om de immuniteit te verhogen en de longen in 
topconditie te houden. De ‘lockdown’ was ook 
een periode van inkeer. Van overdenking; hoe 
staan wij in verbinding met de natuur en ons-
zelf? Hoe straks verder? Voor Berry staat vast: 
‘Nog meer voor vrijwilligerswerk gaan, kijken 
waar ik kan helpen in deze maatschappij, min-
der kiezen voor de consumptiemaatschappij’.

Ook de yogalessen worden aangepast. Veel 
meer yin yoga, deze zorgt voor stilte en ver-
dieping. Meer ademhalingsoefeningen, een 
kleine meditatie voor of na de les. Én natuur-
lijk veel chakra yoga om de energie te laten 
stromen.

Wil jij ervaren dat een yogales meer is dan een 
paar oefeningen? Iedere woensdag om 19.30 
yoga in het Hovenhuus. Kom voor een gratis 
proefles! 
Meer informatie op www.yogaberrydeventer.
nl of via mail info@yogaberry.nl 

aed in het park
Samen met Stadscamping De Worp heeft Mu-
ziekkoepel Nering-Bögel er voor gezorgd dat 
er sinds kort een AED bij het openbaar toilet 
hangt. Vrijwilligers van de Muziekkoepel vol-
gen binnenkort een cursus. De cursusgelden 
zijn gekregen van de Deventer Wijkaanpak 
(Wij Deventer).

record opbrengst!
Jaarlijks wordt er gecollecteerd voor de WSV. 
Deze collecte is een belangrijke inkomsten-
bron om de speeltuin te kunnen onderhou-
den. Ondanks de corona is er dit jaar wel ge-
collecteerd. Aangenaam verrast is er dit keer 
een recordbedrag opgehaald, 40% meer dan  
gemiddeld! Grote dank aan alle mede-wijkbe-
woners hiervoor! 
Met dit geld zal de zeer geliefde waterbaan 
vervangen worden, waardoor de kinderen er 
weer volop mee kunnen spelen.

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

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN
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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

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.

Bloemstraat 3
7419 BT Deventer

massagepraktijkdespiegeling.nl

06 281 055 30

massage@praktijkdespiegeling.nl

kort nieuws
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het is zaterdagochtend 10.00 uur. de laagstaande zon 
verlicht de laatste dappere zonnebloemen. ik sta op de 
parkeerplaats van de moestuinen aan de dahliastraat. 
Vanaf het fietspad gezien is het altijd een lappendeken 
aan tuintjes. nu draai ik nog een rondje en vergaap me 
aan de groene wereld overal om mij heen. 

Ik heb afgesproken met Chantal de Groote. Zij en haar man 
Gijs hebben hier sinds maart van dit jaar een moestuin. Daar 
is ze. Gewapend met een paar rubberen laarzen onder de 
arm, gaat ze me voor richting hun lap grond. 

Hoe zou je deze plek omschrijven?
‘Een groene oase. Een plek die heel sociaal is, maar waar je 
ook even alleen kan zijn. In het najaar, of zoals nu - het heeft 
een paar keer goed geregend - zijn er weinig mensen.’ 

Waarom zijn jullie een moestuin begonnen?
‘Gijs wilde al wel langer een moestuin. Zijn insteek is vooral 
praktisch. Een tuin om uit te eten. We hebben aan het begin 
gezegd, het moet vooral leuk én arbeidsextensief zijn. Een 
paar fruitbomen, veel bessenstruiken, zonnebloemen. Dat 
werk. Ik vind het daarnaast ook fijn als iets esthetisch ver-
antwoord is. Ik zag het wel voor me. Een leuk schapenhekje. 
Beetje onkruid wieden, kindjes lekker spelen op een kleed, 
een fijn hoekje met een hangmat’. Ze lacht. ‘Genoeg onkruid, 
maar nog geen hangmat.’ 

Hoe was de eerste keer in je eigen moestuin? 
‘We zijn er, enigszins bewust, blanco ingestapt. De lat niet 
te hoog, geen verwachtingen. In het begin was ik wel een 
beetje bang. Wat als iedereen heel precies is. En ze ons 
gaan aanspreken op de hoeveelheid onkruid. Maar dat was 
gelukkig helemaal niet het geval. Toen we hier voor het eerst 
kwamen, was iedereen juist heel behulpzaam. Ze kenden 
onze voorganger ook allemaal. ‘Opa’ werd hij door iedereen 
genoemd.  Opa had drie percelen. Wij hebben er daar nu één 
van. Er stond veel onkruid, van de buren kregen we tips over 
wat wel/niet te doen. Wat we echt moesten verwijderen of 
gerust konden laten staan. Men bood gereedschap te leen 
aan en we kregen meteen al wat zaden en stekjes van de 
buurvrouw.’ 

Wat brengt de moestuin je naast de oogst?
‘We kregen deze tuin in maart, kort voor de corona-maatre-
gelen werden aangekondigd. De tuin was in de afgelopen 
maanden echt een uitlaatklep. Weg van de, toch wel hecti-
sche, thuissituatie. Ondanks dat iedereen op z’n eigen stukje 
aan het werk was, voelde het als even ‘onder de mensen’ zijn. 
Anderhalf meter is hier natuurlijk echt geen probleem. Maar 
ik ben hier eigenlijk te weinig. Jammer, want het is hier echt 
fijn. De rust, altijd de wind die je hoort ruisen. Bijna medita-
tief. In onze ‘gewone’ tuin vind ik die wespen rond de ranja 
maar niks. Hier zijn veel bijen, maar ze laten mij met rust en 
gaan lekker los in de bloemen.’

Op welke momenten vraag je je af waarom je een moes-
tuin wilde?
‘In het begin waren er wel dagen waarop ik dacht; hoe krijgen 
we dit ooit kaal. Zo veel onkruid. En de zomer was goed heet. 
Perioden van veel zon en weinig regen. Dat betekent toch al 
snel 20 keer heen en weer naar de pomp.’ 
Wat vind je het mooiste product uit de tuin?
Ze kijkt even rond en zegt dan volmondig: de zonnebloemen. 
‘Ze doen het echt heel goed. Ik denk zelfs dat we de hoogste 
hebben van het hele stuk. Die zijn toch maar mooi gelukt. 
Tomaten zijn een goede tweede, ze zijn zoveel lekkerder dan 
uit de winkel. Je proeft echt het verschil. Het is echt tof om te 
koken uit de tuin. Gisteren aten we mexicaans, bijna alles was 
vers geoogst. Courgette, tomaatjes, paprika, een handje kori-
ander. Volgend jaar gaan we het plan meer vormgeven. Focus 
op fruit, bessen, plusminus acht groenten en meer bloemen. 
En ik wil plukboeketten uit eigen tuin.’ 

Welk gereedschap kan je niet missen?
‘De gieter!’

Wat is je tip voor beginnende moestuinierders?
‘Begin klein. Gebruik het eerste jaar om te ontdekken. Wat 
werkt wel, wat niet. Kies voor soorten die je lekker vindt. Zie 
het als een plek om ‘jouw ding te doen’. 
Je ziet het als je om je heen kijkt. Zo veel tuinen, zo veel moes-
tuinierders.

Geschreven door Angelique Mulder
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Moestuin gesprekken met...
een groentje

‘Ik zag het wel voor me: 
beetje onkruid wieden, 

hangmatje erbij’  

Het groene bed
een goed bed in Deventers Groenestraatje

m

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

OOK ADVERTEREN IN 
DE HOVENHIER?
MAIL DAN NAAR:

HOVENHIER@GMAIL.COM



De Hovenhier 
Verschijnt 2x per jaar

Opdrachtgever
WSV de Hoven

Leliestraat 27, Deventer 
hovenhier@gmail.com

Redactie
Ingrid Bomhof

Angelique Mulder
Daphne Meerdink Veldboom

Elize van Keken

Columnist
Karijn Kats

Vormgeving
Fred van Woerkom

Colofon

Column
huilen op het 
schoolplein
De juf had haar over het hoofd gezien. Het 
was dinsdagochtend, tien voor half negen. De 
tweede schooldag na de zomervakantie. De 
leerkrachten stonden buiten klaar om hun 
leerlingen te ontvangen.
  
Achter het hek namen de kleuters manmoe-
dig afscheid van hun vaders en moeders. Met 
hun grote tassen op hun rug liepen ze door 
het hek, een dag vol werkjes maken, letters 
leren en spelen tegemoet. Als bijen zoemden 
ze om hun juf. Er waren uit de kluiten gewas-
sen krullenbollen die gekke bekken trokken 
naar meisjes met guitige ogen en pittige 
paardenstaartjes. En er waren jongetjes en 
meisjes die hun arm uit de kom zwaaiden en 
angstvallig in de gaten hielden of hun ouders 
wel bleven staan wachten tot ze weldra de 
school binnen zouden marcheren. 

Naast de waterpomp zaten een jongetje 
en een meisje met hun blote knietjes op 
de grijze stoeptegels. Gebogen over een 
lieveheersbeestje dat ze allebei als eerste 
over hun vinger wilde laten lopen. “Hij vindt 
mij liever dus hij mag op mijn arm,” sprak het 
meisje vinnig. “Maar ik zag hem het eerst,” 
zei de jongen en hij duwde het meisje een 
beetje opzij. Er verzamelde zich een kring van 
kinderen om hen heen. In no-time ontston-
den Doldwaze Dagenachtige taferelen: waar 
vijf minuten eerder geen enkel kind interesse 
toonde in het beestje, maakte de strijd tus-
sen het jongetje en het meisje de andere kin-
deren even hebberig. De kinderen duikelden 
over elkaar in om het zwartgestipte kevertje 
te kunnen pakken. 

Eén meisje in een snoezig zwart overgooiertje 
deed niet mee. Ze stond in een hoekje bij de 
fietsenstalling. Op geringe afstand van haar 
moeder die aan de andere kant van het hek 
stond. Ze hield haar strak in het vizier. Haar 
mondhoeken krulden naar beneden, een 
traantje rolde over haar wangen. Ze reikte 
haar armen naar haar moeder.
 
Maar die kon haar niet helpen. Corona had 
de ouders een schoolpleinverbod opgelegd. 
Ouders stonden achter het hek opgesteld, op 
veilige 1,5 meter van elkaar. En zo ontstond 
elke dag een verkeerschaos die op 50 m2 
meer risico’s met zich meebracht dan Co-

vid-19 voor de hele stad Deventer, maar dat 
terzijde. Er zat niks anders op dan het meisje 
bemoedigend toe te spreken dat ze maar 
gauw naar juf toe moest. En dat het vast een 
hele fijne dag werd. 

Het hielp niks. De tranen van het meisjes 
rolden steeds sneller over haar wangen en 
haar ogen smeekten om opgetild te wor-
den. Tijd voor de moeder om het over een 
andere boeg te gooien. Ze keek naar de juf 
en probeerde met zwaaien en roepen haar 
aandacht te trekken. Maar helaas, ze was 
even klein van stuk als haar dochter en haar 
zachte stem ging teloor in de kakafonie van 
geluiden op het schoolplein. 

Het lieveheersbeestje was inmiddels als een 
trofee de lucht in getild door het vinnige 
meisje. “Ik heb hem!” schreeuwde ze triom-
fantelijk. Het jongetje en de andere kinderen 
stonden er beteuterd bij. De eerste juf had 
inmiddels de gang naar binnen gemaakt, de 
kuikentjes volgden in een kronkelende stoet. 
En ook de andere juf begon de meute in 
beweging te krijgen.
 
De moeder probeerde nog altijd tevergeefs 
de aandacht van een leerkracht te trekken. 
Het meisje huilde inmiddels hartverscheu-
rend. En dat was niet onopgemerkt gebleven 
bij de ouders achter het hek. Hun geklets ver-
stomde. Er klonken “ach jee’s”, en meeleven-
de “het is ook zo wennen voor die kleintjes.” 
Met elke uithaal van het meisje kwam er een 
nieuwe ouder bij die zichtbaar moest slikken.
 
En net toen de moeder besloot om alle 
Covid-regels aan haar laars te lappen en haar 
dochter te troosten, verscheen uit het niets 
de reddende de engel. Het was de vliegende 
keepjuf die op wisselende dagen in verschil-
lende klassen dienst deed. Ze sloeg een 
arm om het meisje heen, pakte haar hand 
en leidde haar vriendelijk maar met zachte 
dwang naar binnen. Een golf van opluchting 
ging door de Langestraat. 

Column van karijn kats
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de wijk- en speeltuinvereniging 
zoekt een tuinteam
Als je van licht tuinwerk houdt en mogelijk 
nog geen volkstuintje huurt kun je bij onze 
wijk- en speeltuinvereniging je energie kwijt.
Wij zoeken voor de begroeiing rond ‘t Hoven-
huus en in de speeltuin mensen die het leuk 
vinden geregeld wat jonge plantjes op weg te 
helpen door ze water of mest te geven of wat 
gras te verwijderen rond de paaltjes.
Ook eenvoudig snoeiwerk aan struiken en 
bomen zal tot je taken kunnen horen, evenals 

een geregelde inspectie van de speeltoestel-
len op losse schroeven etc.
Je hoeft geen ingewikkelde technische klus-
sen te doen want daarvoor is al een klusteam 
in het leven geroepen.
We hopen samen het gebied rond ‘t Hoven-
huus voor iedereen een aantrekkelijke ont-
moetingsplaats te laten worden en blijven.
Je kunt je opgeven bij Sander van Keken: 
facilitair@wsvdehoven.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

nieuws van Bestuur
Eind april hebben we de speeltuin weer ge-
opend. Dit heeft een mooi artikel opgeleverd 
in de Stentor met mooie reclame voor onze 
wijk. Met dank aan onze beheerders hebben 
we ‘t Hovenhuus ook weer kunnen openen 
bij het begin van de schoolvakantie. 
Langzamerhand gaan ook bijna alle activitei-
ten ook weer starten in het buurthuis. Acti-
viteiten die echt niet kunnen starten zijn die 
waar voornamelijk deelnemers uit de risico-
groepen aan deelnemen en de 1,5m maatre-
gel niet aangehouden kan worden. Denk aan 
Happen in de Hoven en Klaverjassen. 

Bij de activiteiten die wel doorgang vinden, 
zijn er allerlei extra maatregelen genomen 
om het corona gevaar binnen de perken te 
houden. Er wordt extra schoongemaakt. Er 
staan flessen en doekjes om te desinfecteren 
en bij de activiteiten in de gymzaal moet je 
je naam en telefoonnummer opgeven in het 
kader van het bron- en contactonderzoek. 

Alle maatregelen zijn terug te vinden in het 
protocol dat op onze website staat. We willen 
iedereen nadrukkelijk vragen om zich aan 
deze maatregelen te houden, want alleen 
samen krijgen we corona onder controle!

Ook onze Algemene Ledenvergadering op 6 
november zal er helaas anders uit zien. Het 
is traditie geworden om met een gezellige 
maaltijd onze vrijwilligers te bedanken voor 
hun inzet. Helaas kan deze gezamenlijke 
maaltijd in ‘t Hovenhuus nu niet plaatsvinden. 

We vragen iedereen zich bij voorinschrijving 
op te geven zodat we voldoende zitplaatsen 
kunnen organiseren op 1,5 m afstand. Je kunt 
je nu al opgeven via info@wsvdehoven.nl.

Het Bestuur hoopt veel van jullie te mogen 
begroeten tijdens de ALV en wenst iedereen 
alle goeds en een goede gezondheid toe.

online redactie  
haitske dantuma en Chantal de groote
Haitske en Chantal (allebei Worpenaren) hou-
den voor WSV de sociale media en de website 
bij. Haitske doet dit sinds ongeveer een jaar 
en vroeg na een paar maanden Chantal om 
extra ondersteuning. Want samen de online 
redactie vormen is leuker dan alleen! 
Wat houdt zo’n online redactie in? Eigenlijk 
is het heel simpel. Op de website wordt 
bijgehouden wat WSV doet en is de acti-
viteitenagenda te vinden. Via de sociale 
media worden zo nu en dan leuke highlights 
uitgelicht, zoals de Worpse Kwis en Worp 

Kidz. Maar ook worden de reminders voor 
het ophalen van oud papier of gevonden 
voorwerpen in de speeltuin gedeeld. 
Op dit moment zijn de dames bezig met het 
restylen van de website. Oude teksten wor-
den waar nodig herschreven en er worden 
nieuwe foto’s gemaakt. Op dit moment is het 
door corona wat rustiger op de socials, maar 
hopelijk komt daar snel weer verandering in. 
Volg je ons nog niet? Doe dit dan snel! Ons 
taggen in berichten mag ook: @wsvdehoven 

links: Chantal, rechts: Haitske


