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Beste lezer,
De SPAR verdwijnt,
de supermarkt blijft
De familie van de Vlag gaat de Spar
verlaten, maar gelukkig verlaten ze de
Worp niet! Begin 2022 gaan ze verder
onder een neutrale formule. Hiervoor
is nog wel een naam, logo en kleurstelling nodig. Daarvoor kan de familie
jouw ideeën goed gebruiken. Denk
mee over de nieuwe uitstraling van de
supermarkt en win een mooie prijs en
eeuwige roem. Houd aan het einde
van dit jaar goed de brievenbus in de
gaten voor meer informatie hierover.

> lees meer op pagina 2

Voor u ligt de nieuwe editie van de
Hovenhier.
Wat hebben tussen de buien door, genoten
van een mooie zomer en een prachtige
nazomer. Helaas is de tijd van lekker naar
een terras of lang buiten zitten, nu echt
voorbij.
De herfst doet zijn intrede, de bladeren
vallen, de avonden worden korter en de
wind waait door de wijk.
Gelukkig ligt de ellende rondom corona
grotendeels achter ons. Het ‘oude normaal’
wordt weer langzaam opgestart. Ook hier in
de wijk.
In ‘t Hovenhuus, de huiskamer van de wijk
zijn eindelijk weer activiteiten. Het is fijn om
elkaar hier weer te kunnen ontmoeten.
Voor jong en oud, iedere week is er wel
iets te doen in ‘t Hovenhuus. Kijk daarom
vooral even naar de activiteitenpagina en de
kalender.
En houd ook voor het laatste nieuws de
facebookpagina en Instagram van WSV de
Hoven in de gaten. Daar staat de meest
actuele informatie.
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Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Elize, Daphne, Angelique en Ingrid
Redactie Hovenhier

DEVENTER.SPAR.NL
Al je boodschappen dicht in de buurt!
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BLOEMSTRAAT 62
DEVENTER (DE WORP)
TEL: 06 - 512 299 14
OPENINGSTIJDEN
Din - Zo 15:30 - 20:30 uur

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

DEVENTER.SPAR.NL
Voor 10 uur besteld, dezelfde dag in huis!

Kijk ook eens op de site:

Maandag gesloten

Samen spelen, leren
& plezier maken
Kom gerust eens langs
voor een kijkje!

Hovenierstraat 91
Peuterspelen en
Deventer
Buitenschoolse opvang
T (0570) 85 71 00
E info@samenko.nl
www.samenko.nl
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DE SPAR
VERDWIJNT,
DE SUPERMARKT
BLIJFT

De familie van de Vlag gaat de Spar verlaten,

Nieuwe investering
De Spar moet nu weer verbouwd worden
naar de 3.0 Spar. Een investering van ruim
een half miljoen euro (voor de ouderen
onder ons dit is FL. 1.212.040,00). Dit kan
financieel niet uit. Deze investering betekent
dat de familie van der Vlag twee jaar na deze
verbouwing failliet zal gaan. Heel jammer
omdat zij van plan zijn de komende 10 jaar
onze buurt te voorzien van de boodschappen die we zo graag en makkelijk halen bij
de Spar.

maar gelukkig verlaten ze de Worp niet!
Begin 2022 gaan ze verder onder een neutrale
formule. Hiervoor is nog wel een naam, logo
en kleurstelling nodig. Daarvoor kan de familie
jouw ideeën goed gebruiken.
Denk mee over de nieuwe uitstraling van
de supermarkt en win een mooie prijs en
eeuwige roem. Houd aan het einde van dit
jaar goed de brievenbus in de gaten voor
meer informatie hierover.
De Spar zal niet lang meer in ons midden zijn.
We gaan afscheid nemen van de Spar, net als
we afscheid hebben genomen van de eerste
kruidenierswinkels tot Vivo en Meermarkt.
De familie van de Vlag heeft in 2007 de Meermarkt overgenomen van Edwin Kraakman.
Toen een wat verouderde supermarkt maar
in een leuke wijk.

Prijsvraag
Dezelfde supermarkt, maar met een nieuwe
naam, logo en kleurstelling!
Verras de familie van de Vlag met je creativiteit. Het wordt in ieder geval niet ‘buurtsuper
De Worp’ of ‘Super van de Vlag’, Kom jij met
een verfrissend idee? Het winnende idee
wint naast de eeuwige roem ook nog een
1 MINUUT GRATIS WINKELEN!

Van Meermarkt naar Spar
De winkel zou verbouwd worden naar Meermarkt nieuwe stijl. Door de overname van
de Spar in 2008 is dat niet doorgegaan. De
winkel is verbouwd naar de versie CL (Champions League). Een behoorlijke investering,
maar één die er zijn mag: een mooie en frisse
winkel. Tot overmaat van ramp kwam er
daarna direct een economische crisis.
De familie had vele slapeloze nachten, het
was een verschrikkelijke tijd. Een tijd die ze
maar net te boven zijn gekomen. In de afgelopen corona-periode ging het gelukkig weer
beter met de Spar.

Alle ideeën voor naam, logo en kleurstelling
mogen naar onderstaand email adres:
prijsvraagvoordespar@gmail.com

Bewoners die geïnteresseerd zijn in een groen dak kunnen
zich melden bij Wim van Vilsteren via remundt@kpnmail.nl

Groene daken zijn
mooi, isolerend en
geven de natuur
meer ruimte
Een bewoner op de Worp: “Toen wij hoorden
over het groenedaken-project waren we meteen
enthousiast. De ruimte in ons tuintje is wat
beperkt, plek voor veel groen is er niet. Door het
dak van de schuur te bedekken met sedumplantjes pakken we heel wat meters groen erbij.
Zo dragen we toch bij aan een groenere omgeving met minimale ruimte om groen te kunnen
planten. Daarnaast profiteren we van meer
koelte in de tuin, het regenwater wordt deels
opgevangen en het staat ook nog eens mooi!
Met de uitleg die we kregen konden we zo aan
de slag. Met twee man/vrouw is het goed te
doen en binnen een paar uur lag alles erop. Na
de aanleg van het sedumdak hebben we de eerste dagen gesproeid om de wortelvorming van
de planten te stimuleren, daarna viel er genoeg
regen. Toen ik na 2 weken het dak op klom voor
controle hadden de plantjes al wortel geschoten.
Wij zijn erg blij met ons groene dak en vanuit
ons slaapkamerraam is te zien hoe het dak van
ons schuurtje en die van de buren, die ook hebben besloten om een sedumdak aan te leggen,
groen en rood kleuren. Een groot verschil met
de overige daken. Als iemand het leuk vindt om
langs te komen en met eigen ogen te zien hoe
onze groene daken erbij liggen, ben je welkom
aan de Langestraat 52”.

Water rond Worpscape
In maart heeft Rob Sweere het kunstwerk
Worpscape geplaatst in het Worpplantsoen,
de laatste opdracht van de werkgroep
Waanders. Het lijkt op een gelande Zappelin,
maar kan ook gezien worden als een waarschuwing: een moderne ‘Ark van Noach’.

Zonnepanelen op
de Worp

Van de grond
Op De Worp zijn buren al langere tijd bezig
met zon op dak. Steeds meer buren zien
het voordeel in van zonnepanelen en de
noodzaak om iets te doen om verandering
van het klimaat tegen te gaan. Bijgevoegde
- niet geheel actuele - foto laat zien dat het
aantal zonnepanelen steeds groter wordt,
maar dat er ook nog wel ruimte voor meer
is, zie ook: https://duurzaamheidskaart.
geoapps.nl/worp#375fd70f-67e0-43c7-be0f6d2618a56c42.
Buren lijken elkaar te enthousiasmeren om
ook een stap te zetten in het zelf opwekken
van energie. Zet jij ook een volgende stap?
Heb je hulp nodig om te beginnen?
Vraag het gerust aan Wim van Vilsteren via
remundt@kpnmail.nl

Noot: Twaalf bewoners vroegen gezamenlijk
subsidie aan. In onze buurt deden 8 bewoners mee; goed voor 264 m2 extra groen.
Een mooi resultaat. Zij ontvangen een bijdrage van 25% op de gemaakte kosten van
Waterschap Vallei en Veluwe.

Robin Bleeker, onze stadsdichter, beschreef
dat mooi in zijn gedicht dat hij speciaal voor
Worpscape heeft gemaakt.

De moede aarde draait getrouw haar dagen.
Wij weten ons nog in haar schoot beschut,
maar zij zal ons geen eeuwigheid meer dragen;
we hebben haar volkomen uitgeput.
Hoe lang nog tolereert zij onze toeren?
Met roofbouw en met generaties lang
grootschalig biologisch oorlog voeren
komt eens ons voortbestaan in het gedrang.

Tijd voor een frisse
wind, IJsselwind
De ‘vlaggeninstallatie IJsselwind’ van
Visualsbynature - Roelie Zanting en Erwin
Zijlstra - wapperde tijdens de IJsselbiënnale
om de daarop afgebeelde zaden symbolisch
mee te laten voeren door de wind en te
verspreiden over het land en de bebouwde
wereld. Met als wens: het vinden van vruchtbare aarde. Om het zaadje te planten in het
bewustzijn van de mens dat wij mensen
onlosmakelijk verbonden zijn met de natuur.
Een ode aan al het moois dat de natuur te
bieden heeft en zomaar uit de lucht komt
vallen.
www.visualsbynature.nl

PASSIE & VAKMANSCHAP

GENTLE YOGA

06-345 150 75

Als straks het water stijgt tot onze lippen,
de dijken breken door de Grote Vloed
en elke ark hier stukslaat op de klippen,
de mens de wereld vlug ontvluchten moet,
bestormen wij de hemel als giganten,
om, als symbool van onze eigenbaat,
in onontgonnen grond een vlag te planten,
belichamend dat onkruid niet vergaat.

Zoekt u:

 in een modern medisch centrum?
 betrokken?

Huisartspraktijk Sluimer

wanneer woorden niet genoeg zijn

06-466 464 57

TWELLOSEWEG 12

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

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

INGRIDBAART@PLANET.NL

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

Ja het is een druppel, maar elke regenbui
start met een paar spatten en we kunnen
zien wat die spatten teweeg kunnen brengen. Dus kom in actie!

We raken langzaam van de ernst doordrongen
nu de natuur, in al haar kwetsbaarheid,
waar zo nalatig mee is omgesprongen,
als zand door onze groene vingers glijdt.

vaktherapie dans & beweging

Robert
Jutten

Dus ga aan de slag; alle kleine beetjes helpen: zonnepanelen, regenwater afkoppelen
en groene daken.

Dit lot lag al vervat in ons tuinieren;
zoveel werd reeds gerooid, gewied, gesnoeid.
Wat was er mis met welig laten tieren?
Waartoe ons tegen alles aan bemoeid?

een moving meditation, eenvoudig, mindful

Christaan
Cents

Het is hoog tijd dat we afscheid nemen van
ons economische model van eeuwige groei.
Het gaat ten koste van alles wat kwetsbaar is
en geen stem heeft. Het bedreigt ons leven
direct.

 een goede huisarts in de binnenstad?
Zoektmodern
u:
medisch centrum?
garage wilp  in een
 een goede huisarts in de binnenstad?
 betrokken?

LOTZINMOVEMENT.NL

Wij werken met

In juli werd die signaalfunctie nadrukkelijk
onderstreept door het hoge water in Zuid
Limburg, de Ardennen en de Eiffel. Een paar
dagen later kwam het bruine Eiffelwater ons
mooie park inlopen. De woorden van Robin
werden werkelijkheid.

Huisartspraktijk Sluimer
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten

Kijkt
u uop
site:
Kijkt
op de
de site:
www.huisartssluimer.nl
www.huisartssluimer.nl

Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie
Dry needling
Claudicatio
Bekkenklachten

Net dat beetje extra!
Ennestraat 26
7439 AJ Steenenkamer

Leliestraat 29
7419 ct Deventer
0570-619980/632387
Www.fysiotherapiedeworp.nl

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

Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw
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Medisch Centrum Singel

Medisch Centrum Singel

ACTIVITEITEN
KINDEREN EN JEUGD
Trainingsstudio F.R.I.S.
Gratis sporten voor kinderen van 8 t/m
16 jaar bij Traningsstudio F.R.I.S.
Trainingsstudio F.R.I.S vindt het belangrijk
dat de jeugd in beweging is en wil daarom
graag dat iedereen een keertje komt
meesporten.
De gratis lessen voor de jeugd zijn op:
Leeftijd 8 t/m 13 jaar: maandag, dinsdag en
vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur.
Leeftijd 13 t/m 16 jaar: vrijdag van 17.00 tot
18.00 uur.
Iedereen is welkom!
Voor meer informatie:
tanjahogenberg@gmail.com

Calisthenics in speeltuin
Dansgroep ‘De Eskape’
11 dansgroepen (jazz, breakdance en
urban) voor dansers van alle leeftijden
Lessen zijn op verschillende tijdstippen van
maandag t/m zaterdag. Voor de tijdstippen
van de verschillende dansgroepen kun je
kijken op de site van WSV De Hoven.
Kom lekker een keer meedoen!
Voor meer informatie:
dansgroepdeeskape@gmail.com
Nieuwe dansstijl: Urban
Vanaf dit seizoen geven we ook danslessen
urban. Urban is de verzamelnaam voor
verschillende dansvormen uit de straatcultuur.
Elke zaterdagochtend in ’t Hovenhuus van
9.30 - 10.30 uur voor dansers vanaf 8 jaar.
Dans je mee?
Peuterdans
Zodra er een nieuw blok Peuterdans (2-4
jaar) start maken we dit via flyers en Facebook bekend!
Breakdance
Op de donderdagavond van 18.00-19.30 uur
wordt breakdance gegeven voor dansers
vanaf 6 jaar.
Een stoere dansvorm voor jongens en
meiden. Breakdance je mee?
Voor meer informatie:
dansgroepdeeskape@gmail.com
Noppieclub
Vanaf oktober is er weer Noppieclub voor
kinderen van groep 1 t/m 4.
Wat we gaan doen? Zie de posters bij
’t Hovenhuus, aan het hek bij de Hovenschool en de Spar.
Bij lidmaatschap van WSV de Hoven is het
gratis, anders € 1,-.
De Noppieclub is om de twee weken op de
woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur
(uitzondering schoolvakanties)
Voor meer informatie: Ada de Beer
(tel. 614543, aadjebas@home.nl)

Worpkidz
Leuke activiteiten voor de jeugd in
‘t Hovenhuus
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 of in de 1e of 2e van
de middelbare? Doe mee aan Worpkidz!
Zie de maandkalender voor de activiteiten
van de komende periode.
Kosten € 1,00 incl. drinken en iets lekkers
Voor meer informatie:
worpkidz@wsvdehoven.nl
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers,
kom jij ons helpen?
Colorgate
Activiteiten voor de jeugd vanaf 14 jaar. Voor
activiteiten en data, volg ons op instagram
@de.colorgate We zien je snel!
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?
Word dan lid van de JUNIOR VOGEL CLUB!
Voor kinderen van 8 - 14 jaar. Elke twee
weken op zondag van 9.00-12.00 uur. Zodra
je lid bent, krijg je via app en googlemaps
precies de locatie van het natuurgebied dat
die zondag bezocht gaat worden (altijd in de
buurt van Deventer).
Voor meer informatie: juniorvogelcursus@
hotmail.com of tel. 06 24129174
Woeste Willem Speelnatuur
Ook in de wintermaanden lekker vies
worden! Kom jij lekker 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 geeft Budo Vereniging
Deventer judoles in ‘t Hovenhuus.
Leeftijd 4 t/m 6 jaar lestijd 14.45 – 15.30 u
en 7 t/m 12 jaar lestijd 15.30 – 16.30 u.
Kom voor een gratis proefles!
Voor meer informatie:
heelgoedkoops@online.nl
Sam&Max
(peuterspelen en Buitenschoolse Opvang
(BSO) in ’t Hovenhuus)
Peuterspelen:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 12.00 u. In de schoolvakanties is
de peuterspeelzaal gesloten.
Buitenschoolse opvang:
Sam&Max: 4 t/m 6 jaar
Sam&Maxi: 7 t/m 12 jaar
Op maandag, dinsdag en donderdag vanaf
eindtijd school tot 18.30 u. Ook opvang
mogelijk in de schoolvakanties.
Voor meer informatie: 0570 - 857100

MAANDKALENDER
VOLWASSENEN

OUDEREN

ALGEMEEN

Darttoernooi
Doe mee op zaterdag 20 november!
Op zaterdag 20 november een darttoernooi
in ‘t Hovenhuus, aanvang om 19.00 uur.
Kosten €10,- inclusief 1 consumptie en een
lekker hapje.
Opgeven kan via oosterboer77@gmail.com

Happen in de Hoven, samen eten is
leuker dan alleen!
Elke tweede vrijdag van de maand, samen
eten in ’t Hovenhuus!
Voor maar € 7,50 geniet u van een heerlijk
meergangen-diner inclusief één consumptie.
Inloop vanaf 17.30 u, lekker eten om 18.00 u.
Opgeven kan tot de dinsdag ervoor via
happen@wsvdehoven.nl of in ‘t Hovenhuus.
Voor meer informatie: Josien Kuipers,
tel. 06-42073707

Oud papier bewaar je voor de buurt!
Iedere 1e zaterdag van de maand wordt het
oud papier opgehaald. De blauwe containers worden geleegd in samenwerking met
Circulus Berkel. De opbrengsten komen ten
goede aan de buurt. Voor de data kijk in
maandkalender.

Klaverjassen
Het klaverjasseizoen is weer gestart!
Iedere 2e en 4e maandag van de maand in
‘t Hovenhuus. Inloop vanaf 19.00 u, spelen
van 20.00 – 22.30 u. Kijk voor de data in de
maandkalender
Voor meer informatie: info@wsvdehoven.nl
Biljart
Speel mee in de regionale competitie
van de biljartbond (KNBB)
De thuiswedstrijden zijn op dinsdag- of
woensdagavond vanaf 19.30 u in ‘t Hovenhuus.
Voor meer informatie: Bertus de Brouwer,
tel. 619030 / ahm.brouwer@home.nl
Yoga in ’t Hovenhuus
Vanaf september verzorgt yogadocent Berry
Steenbruggen weer yogales in ‘t Hovenhuus.
De yogales is op woensdag om 19.30 u. Kijk
voor meer informatie (ook voor zwangerschapsyogalessen en privélessen) op www.
yogaberrydeventer.nl
Jazzdance ‘De Eskape’
Niet alleen voor kinderen is er dansles
in’t Hovenhuus.
Op de maandagavond kan er gedanst
worden door iedereen vanaf 18 jaar. De les is
van 19:30 - 20:30 u.
Voor meer informatie:
dansgroepdeeskape@gmail.com
Sporten in de sportzaal van de
Hovenschool
De sportzaal van de Hovenschool aan de
Twelloseweg wordt een aantal avonden in
de week gehuurd door WSV de Hoven voor
de volwassen leden (er geldt een eigen
bijdrage).
Badminton
Kom ook lekker badminton spelen. Heerlijk
sportief bezig zijn voor jong en oud!
Er wordt gespeeld in twee groepen:
Dinsdagavond: 19.30 - 20.30 u, meer info
Wilma IJsseldijk, tel. 06-14739262
Woensdagavond: 19.30 – 21.00 u, meer info
Ben Schotgerrits, tel. 0570-613861.
Volleybal
Op maandagavond kun je volleyballen, we
spelen gemengd en recreatief. Van 20.30 22.00 uur ben je welkom. Opgeven kan via
het formulier op www.wsvdehoven.nl.
Zaalvoetbal
Trap een balletje met ons mee! We voetballen op vrijdagavond in de sportzaal van de
Hovenschool.
Er zijn twee groepen:
Van 18.30 – 19.30 u (jaarrond),
meer informatie Gerrit Beumer,
beumerg@concepts.nl
Van 20.00 – 21. 00 u (vanaf september),
meer informatie Michiel van Straalen,
m_vanstraalen@yahoo.com
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Zitgym
Op een stoel aan het lichaam werken, dat zit
wel goed!
Wekelijks op donderdag van 9.00 tot 10.00 u
in ’t Hovenhuus. Eerst 45 minuten samen
gymmen en na de les gezellig koffie drinken.
Kosten € 4,50 per les.
Voor meer informatie:
Raster Ouderenwerk 0570-611247 of
seniorenactiviteiten@rastergroep.nl
Conditiegym
Samen gymmen voor beweeglijkheid en
conditie
Wekelijks op maandag van 19.00 tot 20.00 u
in de sportzaal bij de Hovenschool en
op donderdag van 10.00 tot 11.00 u in
’t Hovenhuus.
Kosten € 4,95 per les.
Voor meer informatie:
Raster Ouderenwerk 0570-611247 of
seniorenactiviteiten@rastergroep.nl
Raster Seniorenactiviteiten
Het Najaarsprogramma van Raster is op te
halen in ’t Hovenhuus of telefonisch op te
vragen (tel: 0570-611247). Hierin staan extra
activiteiten/uitjes, in aanvulling op het
reguliere programma in ‘t Hovenhuus.
Opgeven kan door het invullen van het
inschrijfformulier uit het boekje. Heeft u
belangstelling, kunt u dit ook aangeven per
e-mail: seniorenactiviteiten@rastergroep.nl
Seniorenbiljart
Speel gezellig een potje mee
We spelen op maandag- en donderdagmiddag vanaf 13.30 u in ’t Hovenhuus.
Voor meer informatie: Ab Renssen,
tel. 613064 / a.renssen1@kpnplanet.nl
Koersbal
De koersballen rollen weer over de groene
mat.
Iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 u
in ’t Hovenhuus.
Kosten € 2,50 per maand.
Voor meer informatie: Adri van Dijk,
tel. 617061 / adridick@kpnmail.nl
Inloopochtend
Niet meer in de kerk maar in het gezellige
Hovenhuus onder het genot van koffie en
iets lekkers. Het ‘spreekuur’ is verplaatst
naar ‘t Hovenhuus. Niet alleen voor parochianen van de Radboudkerk maar voor
iedereen in de wijk. De inloopochtend is op
vrijdag van 10.00 - 12.00 u.

Servicepunt Bibliotheek
Bibliotheekmaterialen dichtbij huis halen en
terugbrengen. Bent u lid van de Bibliotheek?
De bibliotheek Deventer biedt de mogelijkheid om bijv. boeken op te halen in
’t Hovenhuus. U kunt materialen reserveren
vanuit huis of via de computer in ’t Hovenhuus. U kunt de materialen hier ook weer
inleveren. Het servicepunt is geopend
tijdens de reguliere openingstijden van
’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. Op de
website www.deventerwijzer.nl vindt u ook
veel informatie over wonen, welzijn en zorg.
Boekspot
Een boekspot is een kast waar je boeken
kunt delen met anderen. U kunt een ander
blij maken door een boek in de kast achter
te laten en/of door zelf een boek mee te
nemen. In ’t Hovenhuus vind je ook een
boekspot. Je kunt je boek thuis, maar ook
lekker in één van de fauteuils lezen.
Spreekuur wijkagent
Iedere donderdag in de even weken van
14.30 tot 15.30 is er spreekuur met de
wijkagent en team toezicht van de gemeente
Deventer.
Kijk voor meer informatie over de activiteiten in ‘t Hovenhuus of sporthal op
www.wsvdehoven.nl

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

November
Zaterdag 6

Oud papier

Zaterdag 6

Worpse Kwis

19.00 - 23.30

Maandag 8

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Woensdag 10

Noppieclub

14.00 – 15.30

Vrijdag 12

Happen in de Hoven

Inloop vanaf 17.30

Vrijdag 19

Uitslag Worpse Kwis

Vanaf 20.00

Zaterdag 20

Darttoernooi

Aanvang 19.00

Maandag 22

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Woensdag 24

Noppieclub

14.00 – 15.30

Vrijdag 26

WorpKidz - Filmavond

Vanaf 18.30

December
Zaterdag 4

Oud papier

Woensdag 8

Noppieclub

14.00 – 15.30

Vrijdag 10

Happen in de Hoven

Inloop vanaf 17.30

Maandag 13

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Vrijdag 17

WorpKidz - Kerstbingo

Vanaf 18.30

Woendag 22

Noppieclub

14.00 – 15.30

Maandag 27

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Januari
Zaterdag 8

Oud papier

Maandag 10

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Woensdag 12

Noppieclub

14.00 – 15.30

Vrijdag 14

Happen in de Hoven

Inloop vanaf 17.30

Vrijdag 21

WorpKidz – Spelavond

Vanaf 18.30

Maandag 24

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Februari
Zaterdag 5

Oud papier

Vrijdag 11

Happen in de Hoven

Inloop vanaf 17.30

Maandag 14

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Vrijdag 25

WorpKidz - Carnaval

Vanaf 18.30

Maandag 28

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Maart
Zaterdag 5

Oud papier

Vrijdag 11

Happen in de Hoven

Inloop vanaf 17.30

Maandag 14

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Maandag 28

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Vrijdag 1

WorpKidz – Disco avond

Vanaf 18.30

Zaterdag 2

Oud papier

Vrijdag 8

Happen in de Hoven

Inloop vanaf 17.30

Maandag 11

Klaverjassen

20.00 – 22.30

Maandag 25

Klaverjassen

20.00 – 22.30

April

KORT NIEUWS
Yoga Berry - jubilieum
2021 is een jubilieumjaar voor yoga op de
Worp! Berry Steenbruggen geeft dit jaar al
35 jaar yogales. Hij verzorgt verschillende
vormen van yoga, zoals stoelyoga, wateryoga,
meditatie maar ook yoga bij verzorgingstehuizen. De lessen zijn gestart in de Escape
en later is de leslocatie ’t Hovenhuus geworden. Meer informatie vind je op de website
van Berry: www.yogaberrydeventer.nl

Ten Kate flowers & decorations
ontvangt predicaat
Hofleverancier

Stichting WIJD
1 september jl. hebben Stichting WIJD en
wethouder Thomas Walder een intentieovereenkomst getekend. Hierin hebben
ze afspraken vastgelegd over de manier
waarop bewoners van de Hoven en belanghebbenden in het gebied op de westelijke
IJsseloever, invloed kunnen uitoefenen op de
ontwikkelingen in dat gebied.
In de komende twee jaar zal WIJD proberen
te laten zien dat het helpt als burgers zelf
gaan passen op hun eigen leefgebied. En zal
WIJD, ooit opgezet met hulp van het Cambio
Innovatiefonds, als het goed is, uitgegroeid
zijn tot een stevige organisatie.
Het initiatief past in de nieuwe Omgevingswet die, naar verwachting, in 2022 ingevoerd
wordt.
Het burgerinitiatief ‘Stichting WIJD’ gaat onder
andere over het Worpplantsoen, de strandjes
langs de IJssel, het Stadsland, de Bolwerksplas en natuurgebied De Ossenwaard. De
bewoners willen invloed hebben op wat er
allemaal gebeurt in dit gebied. Dat betekent
niet dat ze alle nieuwe initiatieven willen
tegenhouden. Wel zal er kritisch worden
gekeken naar plannen en activiteiten waardoor het gebied zijn huidige charme verliest.
Een charme die mede bepaald wordt door
rust, natuur en ruimte. WIJD is dus niet tegen
(nieuwe) activiteiten, maar streeft naar een
balans tussen rust en reuring.

Ten Kate flowers & decorations heeft vanaf
24 juni het recht tot het voeren van het
Koninklijk Wapen met de toevoeging
‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.
In het bijzijn van een select gezelschap,
waaronder de commissaris van Koning van
de provincie Overijssel de heer Heidema
hebben Tom en Suzan Hutten, als eigenaren,
deze mooie onderscheiding in ontvangst
mogen nemen.
Afgelopen september bestond ten Kate
flowers & decorations 125 jaar. En al 125 jaar
op dezelfde locatie! Hutten zag de erkenning dan ook als een mooie bekroning op
125 jaar ten Kate, maar ook als een soort
afscheid. Als COVID-19 geen roet in het eten
had gegooid waren Hutten en zijn vrouw in
september teruggetreden als directeur en
hadden het bedrijf dan overgedragen aan
zoon Bastiaan en schoondochter Barbara.
“Het predicaat is een mooie kers op de
taart”, aldus Hutten. Die hoopt op korte
termijn zijn prachtige bedrijf alsnog over te
dragen aan zijn zoon Bastiaan en schoondochter Barbara.

&
&
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• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

Stoomhoutzagerij
genomineerd voor
Gelderse Roos Prijs 2021
De Stoomhoutzagerij aan de Wilpse Dijk
maakt kans op de Gelderse Roos Prijs 2021
van Erfgoed Gelderland. De stemmen
worden geteld en op 15 november wordt de
winnaar van €1000,- bekend gemaakt.

Enquête Voor Elkaar-teams
Voor de zomervakantie is er in De Hoven
een enquête uitgezet door het Voor Elkaarteam (eerder bekend als de sociale teams)
in samenwerking met de wijkmanager. Het
doel van deze enquête is om helder te krijgen of bewoners zelfstandig hulp vragen in
hun dagelijks leven. De enquête is uitgezet
naar aanleiding van signalen van woningcorporatie Rentree. Met de enquête wil het
Voor Elkaar-team kijken welke bewoners
hulp kunnen gebruiken, maar ook welke
bewoners hulp willen bieden. Als dit duidelijk in kaart is gebracht, willen we kijken of
we bewoners aan elkaar kunnen verbinden.
Hoe dit vorm gegeven kan worden, laten we
afhangen van de uitkomsten van de enquête
(op het moment van schrijven is dit nog
niet bekend). Het uiteindelijke doel is om
te kijken hoe we met elkaar ervoor kunnen
zorgen dat iedereen zo lang mogelijk in De
Hoven kan blijven wonen. Uiteraard houden
we je op de hoogte van de uitkomsten en de
ontwikkelingen.
Heb je vragen of opmerkingen over de enquête,
neem dan contact op met Robert Lentelink
(opbouwwerker Voor Elkaar-team): r.lentelink@
voorelkaarteamsdeventer.nl of 06-34650369.

Afgelopen juni kwamen de leerlingen van de
Hovenschool in actie voor de Voedselbank
Deventer. De kinderen mochten houdbare
producten meenemen. Alles werd verzameld
in een krat in de klas. In de klas is daarnaast
aandacht besteed aan het belang van de voedselbank en wat ze voor gezinnen betekent.

1 september jl. hebben Stichting WIJD
en wethouder Thomas Walder een
intentieovereenkomst getekend.

VV

Op 28 september 2022 is het 40 jaar geleden dat de sportzaal bij de Hovenschool
geopend is. Gerrit Beumer is al vanaf het
begin betrokken bij de sportzaal. Hij zet zijn
ervaringen en de verhalen over activiteiten
in de sportzaal op papier. Gerrit is op zoek
naar foto’s die zijn verhaal over de sportzaal
kunnen versterken.
Heb jij nog foto’s liggen, neem dan contact op
met Gerrit (via mail: beumerg@concepts.nl)

De Hovenschool helpt de
voedselbank

Op 14 september tijdens een bezoek aan
Deventer ontving koningin Maxima een
boeketje van Elin. Het boeketje is gemaakt door
hofleverancier Ten Kate.

isage
isage

Nog een jubilieum: sportzaal
De Hoven

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

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

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

In totaal zijn 19 kratten ingezameld, van
pindakaas tot pasta tot pannenkoekmeel.
Deze zijn aangeboden aan de Voedselbank
Deventer. De producten zijn verdeeld onder
de 280 huishoudens die gebruik maken van
deze voedselbank. Een aantal kinderen uit
groep 6 mocht ook een kijkje nemen bij de
locatie in Deventer. Zij waren erg onder de
indruk van de omvang, zoveel producten die
klaarstaan voor de 11 voedselbanken in de
regio. De Voedselbank Deventer bedankte
de Hovenschool voor de grote inbreng!
In het voorjaarsnummer besteden we meer
aandacht aan de Voedselbank Deventer. De
redactie doet verslag van een rondleiding en
interviewt Co Stempher. Co is bewoner van
de Worp en als vrijwilliger werkzaam bij de
Voedselbank Deventer.

Mondhygiëne Praktijk
Deventer
Voor kinderen tot 18 jaar is een bezoek aan
onze praktijk gratis. De zorgverzekering vergoedt alle kosten van preventie bij de mondhygiëniste tot een ‘wen-consult’. Het bezoek
met een peuter maar ook een bezoek met je
beugeldragende puber. Deze behandelingen
vallen binnen de basis verzekering.

Oud papier in de blauwe
container is geld waard!
Vrijwilligers uit de buurt halen iedere eerste
zaterdag van de maand oud papier op.
Dit doen zij samen met Circulus Berkel.
Wanneer je eigen container vol is, kijk en
vraag dan of het oud papier in een blauwe
container van de buren mag. Oud papier
dat naast de container staat, mag namelijk
niet mee worden genomen. De opbrengst
van het oud papier gaat naar WSV de Hoven,
gebruik daarom zoveel mogelijk de blauwe
container en dus ook die van de buren.
Een andere mogelijkheid om van je oud
papier af te komen, is om het zelf naar de
bovengrondse container bij de ’t Hovenhuus
te brengen. Dit komt echter niet ten goede
aan de wijk. Daarom het verzoek namens de
WSV de Hoven om het oud papier – zoveel
mogelijk – in de blauwe containers aan te
bieden. Hartelijk dank hiervoor!

Ketting Kledingruil

DEVENTER E.O.
Zie je ze wel eens over de Worp gaan? Dames met een
enorme IKEA-tas onder de arm. Of een IKEA-tas voor
de voordeur van een buurvrouw? Dat zijn de goed
gevulde tassen van de Ketting Kledingruil. De tassen
gaan van deur tot deur en de kleding wordt op deze
manier geruild. In Nederland zijn er 327 kettingen, die
in Deventer heeft ruim 230 leden en is onderverdeeld
in vier regio’s, kindertassen, zwangerschapstas en
babytas. Eén van de deelnemers van regio Centrum is
worpenees Leon te Riele-Reusken. Zij is nu 5 maanden
lid van de kledingruil.
Waarvan ken jij de Ketting Kledingruil?
“Ik ben winkelmanager bij de Reshare Store van het Leger
des Heils in de stad en werk dagelijks met tweedehandskleding. Dit doe ik samen met veel vrijwilligers en één daarvan wees mij op de kledingruil-tassen. Ik werd erg nieuwsgierig en heb, nadat ik op Facebook heb gekeken, me aangemeld. Het is niet dat ik niet zelf kleding kan kopen, maar
in het kader van duurzaamheid wil ik graag meedoen.”
Heb je dan niet genoeg van tweedehandskleding?
“Per week krijgen we 1000 stuks kleding in de Resharestore.
Daarnaast sorteren wij ook kleding die afgegeven wordt
in de winkel. Ik krijg daar echt geen genoeg van en zo is de
kledingtas ook elke keer weer een verrassing. Wat zal er
deze keer inzitten? Wanneer komt de tas? Is er weer een tas
in de buurt? Het is dus erg leuk om een tas te ontvangen en
ik word er blij van om mijn eigen kleding een tweede kans te
geven.”
Tim (8 jaar) bemoeit zich met het gesprek. Hij kent de
kledingtassen omdat ik (Daphne Meerdink Veldboom)
niet alleen lid ben van de dameskledingtas, maar ook
van twee kinderkledingtassen. “Mijn zusje vindt de tassen
ook altijd heel erg leuk, ze haalt er veel leuke kleding uit.
Voor mij zit er veel minder in.” Leon snapt dat wel. “Jongenskleding is tweedehands schaars, want jongetjes spelen wilder en hebben vaker gaten en vlekken.” Ze vertelt dat dit in
haar winkel ook het geval is. “Er is in Deventer een mannentas in oprichting, maar dat loopt nog niet storm. Ik herken
dat, mijn man draagt zijn kleding tot op de laatste draad en
dat kan echt niet geruild worden.”

Leon te Riele-Reusken

Waarom denk je dat de kledingruil-tas zo populair is?
“Er waren kledingruil-party’s in de stad, maar door corona
kon dit niet meer. Het voordeel van de tas is dat je juist in je
eigen tijd en eigen omgeving rustig kunt kiezen. Dus niet met
andere mensen om je heen of een verkoopster erbij. Lekker
in je eigen huis, voor je eigen spiegel kleding passen die je
normaal niet zou kopen.”
Heb je wel eens wat raars gevonden in een tas?
“Nee, eigenlijk niet. Er zit over het algemeen nette kleding in,
wat niet vies en kapot is. Ik zie wel veel kleine maatjes erin
zitten. Ik ben zelf erg kritisch en vooral nieuwsgierig. Vaak
gaat de tas dezelfde dag weer verder. Heel makkelijk, want
mijn achterbuurvrouw is de volgende in de ketting.
Ik doe er vaak meer in dan dat ik eruit haal, maar dat geeft
mij veel plezier. Goede kwalitatieve kleding kan heel goed
een tweede of zelfs vierde ronde mee. Er gaat ook een
Spooktas rond, deze tas gaat de andere kant op in de ketting
en hierdoor zie je hopelijk kleding voorbijkomen die anders
net door je voorganger eruit is gepikt.”
Is het wat je ervan verwacht had?
“Het systeem is erg mooi. Vooral het duurzame idee erachter
spreekt mij heel erg aan, dat je op deze manier de verspilling

tegen kunt gaat. Daarnaast kom je buurvrouwen tegen die je
nooit eerder hebt gesproken. Veel van de Worpenezen doen
mee, dat maakt me zo trots op onze wijk! Wij zouden het
zomaar bedacht kunnen hebben, want het past erg goed bij
de mentaliteit van de Worp. Weggooien is zonde.”
Ik hoorde dat jij de tas altijd op kleur inpakt, klopt dat?
“Ja, dat klopt, dat doen we op mijn werk ook. Dat maakt het
kiezen een stuk makkelijker en ziet er een stuk leuker uit.
Voor degene die de tas na je krijgt wil je het ook graag mooi
presenteren.”
Raad je het anderen aan om ook mee te doen?
“Jazeker, ik heb het al aangeraden aan mensen uit de buurt
en ook aan collega’s. Ik maak veel reclame voor de tas. Je
kunt ook items uit de tas ‘customizen’ en zo helemaal uniek
maken. Voor het orkest waar ik in zit, dragen we altijd zwarte
kleding. Ik heb laatst iets uit de tas gehaald wat toch erg leuk
bleek te zijn: Panty eronder en klaar.”

De Ketting Kledingruil wordt gecoördineerd door
vrijwilligers. Ook meedoen? Kijk voor meer informatie
op www.kettingkledingruil.nl

Het groene bed

Exclusieve badkamers
tegen betaalbare prijzen!

een goed bed in Deventers Groenestraatje

S P A A R P O T S T R A A T 12 A
7419 A Z D E V E N T E R

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

W W W. M P D E V E N T E R . N L
0 5 7 0 61 2 7 9 7

Bloemstraat 3
7419 BT Deventer
06 281 055 30

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl

massagepraktijkdespiegeling.nl
massage@praktijkdespiegeling.nl

tegels - badkamers - vloerverwarming
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INFO@MPDEVENTER.NL
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Het bestuur van
WSV de Hoven

Jan Tabak
Algemeen bestuurslid

Haitske Dantuma
Communicatie

Column
Als ik dit schrijf, heb ik net het IJsselfilmfestival bezocht. Daar zag ik beelden
van het hoge water bij Deventer in 1995.
In die tijd woonden wij nog in Rotterdam
en zochten we een plek om te wonen.
Een plek waar het leven wat zachter was,
meer zoals waar we opgegroeid waren
en waar we de voeten droog zouden
houden als het water zou stijgen.
Het werd Deventer, de Hoven.

Gert-Jan Verhart
Voorzitter en Clusterhoofd
Sport & Spel

Harry Joling
Algemeen bestuurslid

Niet een erg logische keus als je de beelden
ziet van toen. Het één woog blijkbaar
zwaarder dan het ander en eind 1995
vonden we een huis op de Worp, in de
Bloemstraat. In de stad en toch buiten.
Het beste van beide werelden. De dijk bij
het Worpplantsoen was net verhoogd en
verstevigd.

Henk Groen
Penningmeester en beheerder

Frans, mijn man, en ik hadden voor het
eerst samen een echt huis. Een huis in een
straat met een bakker, een kapper en een
geschenkenhuis. Een huis op de grond. Met
een voordeur en een achterdeur. Een tuin
en een vijver en een schutting en een raam
waar mensen naar binnen keken.
Dat laatste was even wennen.
Eerst was het huis alleen van ons. Al snel
kwamen de poezen. Die hadden genoeg
aan een hoekje, een mandje, een lapje.
Toen kwam kind één, kind twee, kind drie.
Het huis werd te klein en we bleven.
Er werd verbouwd. Een verdieping erop.
De voeten groeiden en ook de schoenen en
alles wat daarbij hoort. De achtermuur
eruit, keuken vergroot. Wij vergroeiden met
de wijk.

Thijs Hunneman
Clusterhoofd Jeugd & Jongeren

Goede
berichten
van het
bestuur
Eindelijk goede berichten vanuit het bestuur
over de activiteiten die weer kunnen plaatsvinden in ’t Hovenhuus.
Voor de zomervakantie was er een afsluiting
van het seizoen van de Worpkidz.
De biljarters zijn ook alweer voor de vakantie
begonnen.
Anders dan andere jaren is ’t Hovenhuus
in de vakantie open gebleven en dit was
een succes, geregeld was het erg druk in en
rondom de speeltuin. Ook de aanloop in
’t Hovenhuus was behoorlijk. Ons jaarlijkse
hoogtepunt het Huttenkamp was, hoewel in
enigszins afgeslankte vorm, een daverend
succes. Ook de enquête die is verstuurd via
email en op sommige plekken huis aan huis
is verspreid is goed ingevuld. Met de meer
dan 200 reacties gaan we er vanuit dat we
input hebben voor nieuwe activiteiten en
nieuwe enthousiastelingen in de wijk die
actief gaan worden.
Vanaf september zijn alle activiteiten weer
opgestart in ’t Hovenhuus, hier zijn we erg blij
mee.
Ook de Worpse Kwis komt er weer aan met
als afsluiting een feestavond met de prijsuitreiking.
We hopen jullie allemaal weer veelvuldig te
zien in en rondom ’t Hovenhuus. Onder het
genot van een gratis kopje koffie of thee is
iedereen van harte welkom. Voor vragen over
’t Hovenhuus stuur gerust een email naar
info@wsvdehoven.nl

Column van Roelie Zanting

Frans hielp mee met de speeltuinvereniging
en met oud papier halen. Ik maakte ontwerpen voor de ondernemers en werkgroepen in de buurt. En geïnspireerd door
onze woonomgeving legde ik de verandering in het landschap door Ruimte voor de
rivier vast en breng nu met Visualsbynature
een ode aan al het moois wat de natuur te
bieden heeft en zomaar uit de lucht komt
vallen.
26 jaar later. De bakker, de kapper met een
auto als kinderknipstoel en het geschenkenhuis zijn er niet meer. Wij wonen nog
steeds in datzelfde huis in de Bloemstraat.
We hebben alle straatjes gelopen, in alle
speeltuintjes gespeeld. Buren zien gaan en
zien komen. Er zijn nog steeds oude en

Sander Keken
Facilitair

Gast-column van Roelie Zanting

jonge buren, waarvan een aantal dezelfde
als 26 jaar geleden. We kennen de mensen
die langslopen, sommigen alleen van
gezicht. We horen niet meer bij de jonge
mensen, niet meer bij de jonge gezinnen.
We zijn ook nog niet oud. Nog even en het
huis is weer alleen van ons.
Wat wonen we mooi denk ik vaak als ik de
brug over ga. De IJssel, het groen, de stilte
en de mensen, het is me vertrouwd. Het
was nog niet zo’n gekke keus.
Het is 2021. Het water bleef binnen de dijk.

Colofon
De Hovenhier
Verschijnt 2x per jaar
Opdrachtgever
WSV de Hoven
Leliestraat 27, Deventer
hovenhier@gmail.com

OOK ADVERTEREN
IN DE HOVENHIER
MAIL DAN NAAR
HOVENHIER@GMAIL.COM

Redactie
Ingrid Bomhof
Angelique Mulder
Daphne Meerdink Veldboom
Elize van Keken
Gast-column
Roelie Zanting

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
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