DE
HOVEN
HIER

WWW.WSVDEHOVEN.NL

WIJKKRANT WSV DE HOVEN APRIL 2017

KLEURRIJK WORPPLANTSOEN

Voordat de bollen in het plantsoen de
grond in konden heeft Esther alle bollen
verdeeld in potjes en deze vervolgens in
kratten gezet. Op deze manier was het
voor de vrijwilligers makkelijker om te
poten.

Het idee van Esther Soer om het Worpplantsoen kleurrijker te maken kreeg een budget
van 7.500 euro. Met dit bedrag zijn 30.000
bloembollen gekocht. De bollen zullen zich
in de loop van de jaren gaan vermeerderen
en het is de bedoeling dat het een bloemenzee wordt. De bollen zijn geplant aan de kant
van de spoorbrug en op de dijk.
De voorbereidingen hebben veel tijd en inspanning gekost omdat er met verschillende
dingen rekening gehouden moest worden. Er
zijn bijvoorbeeld plekken waar de weidelgeelster staat, dit is een beschermde plant. Ook
kunnen bollen niet onder eikenbomen staan.
Deze hebben zuur blad en bollen hebben
kalkrijke grond nodig.
Esther heeft hulp gekregen van De Warande,

IN DEZE HOVENHIER

rotten ze weg. Ook hebben ze geadviseerd
over het aantal bollen en de verdeling daarvan over het plantsoen. Want hoe verdeel je
30.000 bollen? Om dit te leren heeft Esther
een dag meegewerkt bij een bollenplantdag
op een landgoed in Vorden. Hier heeft ze
gezien hoe je bollen kunt verdelen over een
groot gebied.

Tijdens de bollenplantdag op 15 oktober
2016 hebben 30 vrijwilligers in de leeftijd
van 3 tot 86 jaar geholpen. Het was een gezellige dag met sponsoring van de Spar en
de muziekkoepel. Het gereedschap werd
geleend van het Deventer Groenbedrijf.
Als alles goed gaat zullen er in het voorjaar
onder andere bosanemonen, blauwe druifjes, sneeuwklokjes, zomerklokjes, wilde
narcissen en sterhyacinten te zien zijn.

een bollen-, en stinzenplanten-kwekerij.
Zij hebben de bollen uitgezocht. De bollen
moesten tegen overstroming kunnen, anders
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Al je boodschappen dicht in de buurt!
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MAIL DAN NAAR:
HOVENHIER@GMAIL.COM
Shell
“IJsselbrug”
Uw tankstation

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:

R ijksstraatweg 2, 0570 - 61 37 48
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Bomen in het Worpplantsoen

KORT NIEUWS

In de vorige Hovenhier is aandacht besteedt aan de geschiedenis van het Worpplantsoen. Het 200 jarig bestaan in de huidige
structuur. Nu gaan we dieper in op de bomen en het beheer. Hiervoor loopt de redactie een rondje in het park met Marcel Wenker, senior Adviseur Groen van de gemeente Deventer.
In tegenstelling tot andere Deventer parken is er weinig verscheidenheid aan boomsoorten, maar er is toch genoeg te vertellen.
De populier aan de kade is een monument, Hij is, met zijn 200 jaar, de
oudste populier van Nederland. Bij ruimte voor de rivier was er eerst
sprake van dat de boom gekapt zou worden, echter door ingrijpen
van de gemeente kon dit worden voorkomen.
Vroeger stonden er meerdere populieren langs de IJssel zodat schippers de afstand konden bijhouden. Tegenwoordig staan er borden
langs rivieren om de afstand door te geven.
De rode beuk bij de koepel is 200 jaar oud. Dit is heel bijzonder,
omdat hij erg gevoelig is voor veranderende omstandigheden. Het
regelmatig terugkerende hoge water is voor de beuk niet prettig.
Deze boom is inmiddels aan het aftakelen. De meeste bomen gaan
dood doordat een schimmel de overhand krijgt. De schimmel tast de
boom van binnenuit aan. Afhankelijk van de boomsoort kan het jaren
duren voordat de boom gekapt moet worden omdat het leidt tot
onveilige situaties.
Nabij deze beuk zal ook de vervangende beuk komen die is toegezegd
door de gemeente. .
Misschien is het u opgevallen, maar Het Deventer Groenbedrijf
heeft afgelopen najaar het blad alleen weggehaald op de paden. Het
afgevallen blad in de rest van het park is blijven liggen. Het biedt een
goede winterbescherming en wanneer het composteert geeft het veel
waardevolle voedingsstoffen aan de boom. Door het weghalen van
blad wordt de grond schraler. De natuur heeft het zelf goed geregeld.
De gekapte eik, is zo’n 20 meter hoog is geworden. Hij moest gekapt
worden vanwege een schimmel die de boom heeft aangetast. Dit is
ook te zien wanneer je goed kijkt naar het hout, aan een kant is het
hout zacht en brokkelig.

Gekapte eik

De gemeente is in gesprek met diverse partners om het project
‘Deventer stadshout’ te realiseren. Bomen die in Deventer gekapt
worden, leveren goed bruikbaar hout wat te gebruiken is voor
bijvoorbeeld kleine meubels en (gebruiks)voorwerpen. Het gaat dan
om ambachtelijk werk en de inzet van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Ook de bolwerksmolen participeert in Deventer
Stadshout.
Alle bestaande bomen in het park zijn aangeplant. Door het maaien
konden geen nieuwe bomen spontaan gaan groeien (natuurlijke
opslag).
Naast de gekapte beuk is inmiddels een kleine paardenkastanje gekomen. Vermoedelijk doordat een dier daar een kastanje heeft laten
vallen die tot ontwikkeling kwam. Uniek dus. Marcel hoopt dat deze
uitgroeit.
Het park is voor de inwoners van Deventer. Daarom moeten evenementen ook in een monumentaal park kunnen. Echter wel zo dat de
natuur er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Om die reden wordt
Marcel ook bij evenementen betrokken. Door advies over bijvoorbeeld plaatsen van materiaal kan ook in het Worpplantsoen een
muziekevenement plaatsvinden.
Installaties komen bijvoorbeeld niet teveel in de buurt van de bomen
vanwege de mogelijke schade door bijvoorbeeld diesellekkage, maar
ook vanwege het natuurlijke energieveld van een boom.
Iedere boom heeft meerdere energievelden. Deze energievelden zijn
vergelijkbaar met het aura van mensen. De energievelden zijn te meten met een wichelroede. De energievelden, geven naast de uiterlijke
tekenen ook een goed beeld van de gezondheidstoestand van een
boom.

Rode beuk

De winter is voor de natuur en periode van rust. In het voorjaar/ zomer is er nog meer te zien. Daarom in de volgende editie wederom aandacht voor de natuur in het Worpplantsoen.
Marcel zal dan weer een toelichting geven op wat er te zien is
in het park.

Blad

Populier

De boom ligt er nog, omdat hij op het moment van kappen niet
wegehaald kon worden door de gemeente vanwege de drassige
grond. Iedere boom in Deventer wordt eens per 3 jaar geïnspecteerd.
Wanneer er tijdens die inspectie aanleiding voor is gebeurd dit vaker.
Er is dan sprake van een attentieboom. Deze boom wordt jaarlijks
geïnspecteerd. Het gaat dan vaak om een boom die aangetast is door
schimmels en daardoor kwetsbaar wordt. Jaarlijks wordt gekeken
of er een risico is en of de boom gekapt moet worden. Ook bij zieke
bomen moet er een kapvergunning aangevraagd worden.
Er kan ook een kortdurend risico zijn. Een tak die bijvoorbeeld een
mogelijk risico geeft. Wanneer de tak gesnoeid is is het risico geweken.

Paardenkastanje

Wij werken met

PASSIE & VAKMANSCHAP
Christaan
Cents

Robert
Jutten

06-345 150 75

06-466 464 57
Bouwbedrijf Cents & Jutten B.V.

Vestigingsadres IJsseldijk 1, 8196 KA Welsum • E-mail info@bouwbedrijfcentsjutten.nl

Samen spelen, leren
& plezier maken

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie
Dry needling
Claudicatio
Bekkenklachten
Leliestraat 29
7419 ct Deventer
0570-619980/632387
Www.fysiotherapiedeworp.nl

Exclusieve badkamers
tegen betaalbare prijzen!

Kom gerust eens langs
voor een kijkje!

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

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl
tegels - badkamers - vloerverwarming

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

Vuurwerkactie De Hoven 2017
Hulde voor de familie van der Burg die op
Nieuwjaarsdag van 11.00 tot 15.00 de vuurwerkcontainer van onze buurt beheerde en
ons vuurwerkafval in ontvangst nam!
De vuurwerkcontainer is van de Deventer
Schoon Familie (*) en stond bij Het Hovenhuus. In ruil voor een afvalzak vuurwerk,
kreeg je er een kop erwtensoep, nieuwjaarsrolletjes, een pakje drinken, kreeg je een lot
voor de loterij (en/of cambi’s). Het was er zo
nu en dan echt gezellig. Het had alleen een
beetje minder koud mogen zijn.
De familie van der Burg nam deze taak al
voor het tweede jaar op zich. Ze doen dit
om mee te helpen voorkomen dat de buurt
onder de vuurwerkafval ligt en dat kinderen
niet de kans krijgen letsel op te lopen van
achtergelaten, niet afgegaan, vuurwerk.
Dit jaar is er voor het eerst reclame gemaakt
voor de actie via een geluidswagen.
Hulde voor hen! en dank aan alle bewoners
die hun vuurwerkafval, en soms ook dat van
de buren, bij hen ingeleverd hebben. Zo begonnen we 2017 als een mooi schone buurt.
(*) De Deventer Schoon Familie organiseert
de vuurwerkactie. Als je lid bent (gratis)
halen ze je verzamelde zwerfafval, blad,
vuurwerkresten gratis op en verdien je
daarmee cambi’s. Zie voor meer informatie:
www.deventerschoonfamilie.nl.

Stratenvolleybal:
In verband met het stoppen van vrijwilligers
gaat het stratenvolleybal dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet door. Jammer! Mocht je
dit ook vinden en wil je de organisatie wel
op je nemen, neem dan contact op met het
bestuur van de WSV.

Oud papier
Bewaar uw oud papier voor de WSV. De WSV
kan het geld dat dit oplevert goed gebruiken
en de werkgroep van vrijwilligers doet hun
best om het bij u op te halen. Zie voor de
data in 2017 de activiteitenkalender.

Redactieleden Hovenhier
nemen deel aan Do-it!

Afkoppelen regenwater
De Worp

gemaakt, zoals een etuitje en een kussen.
In januari 2016 is Do-it opgezet door EsDo-it beschikt over een aantal naaimachines,
ther van Zweden en Leon te Riele. Deze
die middels subsidie aangeschaft konden
laatste heeft door drukke werkzaamworden.
heden nauwelijks tijd meer en Esther
doet de workshops voor volwassenen nu De nieuwste Do-it club is op woensdagochtend; Do-it café. Eens in de 14 dagen komen
alleen. Na verloop van tijd zijn er meerouderen bijeen om iets te maken, een speldere groepen ontstaan: naast de workshops voor volwassenen is er een 12 plus letje te doen of samen een andere invulling
te bedenken. In tegenstelling tot de andere
groep en een groep voor ouderen.
groepen ligt de focus meer op samen komen
Een van de redactieleden heeft meegekeen elkaar ontmoeten onder het genot van
ken met de workshop voor volwassenen op
een kopje koffie. De deelnemers kunnen zelf
maandag. Op maandag 12 december was de
aangeven waar behoefte aan is. Deze Do-it
laatste bijeenkomst in een reeks van 3 workshops. In de voorgaande weken is deze groep club is gestart in november 2016 en bestaat
uit 6-8 personen.
o.a. bezig geweest met steigerhout en het
maken van borduurwerk op hardboard met
gaatjes (in kerstsfeer). Esther heeft voorbeelden om uit te kiezen, maar mensen kunnen
uiteraard ook uit eigen inspiratie putten. Er
liggen genoeg materialen om uit te kiezen
en te gebruiken voor het werkstuk dat je wilt
maken. De materialen zijn vrij te gebruiken
of te koop voor een klein prijsje, maar je kunt
Een van de deelnemers, Ineke de Groot–
ook je eigen materialen meebrengen. Esther
Groenenberg, geeft aan dat mensen een
is voortdurend bezig om de deelnemers te
drempel voelen om te komen, omdat zij
helpen.
nog niet oud zijn. Zij vindt het gezellig om te
Opvallend is dat de meeste deelnemers die
komen. Het lijkt
wij spraken niet
van de Worp
“Er liggen genoeg materialen om uit haar ook leuk
om bijvoorkomen, er zijn
te kiezen en te gebruiken voor het
beeld samen
zelfs deelnewerkstuk dat je wilt maken”
te wandelen.
mers uit ApelZe hoopt dat aandacht in de Hovenhier
doorn. Het was een leuke avond, met in de
maakt dat meer mensen aansluiten op de
andere zaal een klaverjastoernooi. Kortom,
woensdagochtend.
In december is de groep bij elkaar gekomen
om kerststukjes te maken. Deelnemers
moesten zelf een bakje meenemen, maar
voor de rest werd gezorgd. Dit was mogelijk
door subsidie vanuit Raster. De opkomst was
wat groter dan normaal vanwege flyers die

Het succes van buurtinitiatief “Afkoppelen De
Worp” groeit gestaag verder. Op 27 januari
bezochten Lidewijde Ongering, secretaris
generaal van het ministerie van I&M, burgemeester Andries Heidema en wethouder Frits
Rorink onze wijk.
Lidwien Eijbergen en Ellen Spikkert,
bewoners aan de Leliestraat, vertelden in
eigen tuin over de samenwerking met Stichting Natuur Anders.
Op de website van de werkgroep staan voorbeeldtuinen, fotopresentaties en de stappen
die genomen moeten worden om regenwater af te koppelen.
Vanuit de gemeente is Ben Voorhorst aangewezen als contactpersoon.

een gezellige drukte in het Hovenhuus!.
Er is ook een Do-it 12 plus. De, met name,
meiden komen eens in de 14 dagen op
zondagochtend naar het Hovenhuus om
iets moois te maken. Tijdens het bezoek
van de Hovenhier werd een dromenvanger
gemaakt. Vanwege de kou niet in de voormalige speel-o-theek maar in de voorste ruimte.
Het biljart lag vol met materialen die gebruikt
konden worden en er waren lekkere hapjes.
Leon en Esther hielpen waar nodig en dachten mee. In voorgaande workshops zijn er
een een aantal projecten op de naaimachine

Voor meer informatie:
www.wsvdehoven.nl/de-wijk/afkoppelen-vanregenwater/

Paddentrek
Padden overwinteren op het land. Ze verschuilen zich dan in holtes (onder bakken,
stenen of boomwortels) in bossen, tuinen
en plantsoenen. Wanneer de temperatuur
boven de 6 graden wordt warmen ze op en
worden ze actief. Ze houden van warm en
vochtig weer, dus hoe meer regen hoe beter.
Meestal trekken de amfibieën naar het water
waar ze zelf ooit zijn geboren om zich daar
voort te planten. Daarvoor trekken ze vaak
tussen de 500 en 1.500 meter. Wanneer
vrouwtjespadden het water hebben bereikt
zetten ze hun eieren af in eisnoeren met zo’n
4000 tot 5000 eieren. Mannetjes storten hun
zaadcellen er uitwendig overheen. Aan het
einde van de zomer trekken ze weer terug
naar hun wintergebied.
Op de Worp trekken amfibieën uit de wijk
richting IJssel. De Amfibieënwerkgroep Deventer is van half februari tot half april met
vrijwilligers bezig met het overzetten. Aan het
einde van de dag, bij schemering, worden
niet alleen padden, maar ook kikkers en

salamanders gezocht en met emmers naar
de overkant van de weg gebracht.
Wanneer u padden, kikkers of salamanders
tegenkomt, kijk waar het eventuele water
is waar ze naar toe willen en let op waar
hun neus naar wijst. Dat is waarschijnlijk de
richting waar ze naar toe willen. Later in het
seizoen kunnen ze op de terugweg zijn en
juist van het water weg willen.
Voor meer informatie over de paddentrek:
www.paddentrekdeventer.nl

verspreid zijn onder de doelgroep. Een gezellige ochtend met een mooie kerstbakjes.
Wil je op de hoogte blijven van de volgende
workshops, mail dan naar workshop@wsvdehoven.nl, of kijk op de Facebook pagina van
Do-It.

OOK ADVERTEREN IN
Nieuwe Markt 10, 7411 PA Deventer
Tel. 0570 - 600 611
info@wierdamakelaars.nl

DE HOVENHIER?

www.wierdamakelaars.nl

MAIL DAN NAAR:

GrAtis WAArDebePAliNG
Wilt u eens weten wat uw eigen huis kan opbrengen?
Vul dan deze bon in en stuur hem in een gefrankeerde
envelop op naar:

HOVENHIER@GMAIL.COM
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garage wilp

Of neem contact met ons op via de website,
e-mail of telefoon.
Ja, ik wens een gratis waardebepaling van mijn woning.
De hr/mevr: ................................................................

Official Ford-dealer in de gemeente Voorst
Kerkstraat 2 , Wilp, Tel. 0571 - 26 14 88
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Wierda Woont Makelaars
Nieuwe Markt 10
7411 PA Deventer

Adres:

................................................................

Postcode:

................................................................

Woonplaats: ................................................................
Tel:



................................................................

Activiteitenkalender april 2017 - se
Do-it 12 Plus

koken, knutselen. Je hoeft je niet op te geven.
Kom gewoon langs en doe mee! Deelname is
gratis.

JEUGDACTIVITEITEN
Noppieclub

Iedere keer weer een nieuw avontuur.
Kinderen van groep 1 t/m 4.
Eens per 14 dagen op woensdagmiddag van
14.00 - 15.30 uur.
15 maart, 29 maart, 12 april, 3 mei, 10 mei
Kosten: leden WSV de Hoven gratis, anders
e1,00
Contactpersoon: Wendy Vriezekolk of
Ada de Beer
Wendyvriezekolk@hotmail.com
aadjebas@home.nl

Creatieve workshops voor kinderen van
12 jaar en ouder.
Je leert werken met je handen en maakt leuke
bruikbare spullen.
Je geeft je op voor een serie van vier of twee keer.
Elke keer gaan we iets andeers maken. De kosten
zijn per keer e 5,00. Voor vier keer in één keer
opgeven, dan betaal je maar 5 17,50, deze betaal
je de eerste bijeenkomst. Je geeft je bij elke serie
opnieuw op.
De bijeenkomsten zijn op zondagochtend van
10.30 uur tot 12.30 uur. Zo kun je wel uitslapen en
heb je ‘s middags nog tijd om wat leuks te doen.

Colorgate

De huiskamer voor jongeren van de
Worp.
Een veilige plek met een gezelige sfeer waar
jongeren samen met het jongerenwerk van
Raster elkaar kunnen ontmoeten, talenten
ontdekken en zich kunnen ontplooien.
Genoeg ruimte om met eigen initiatieven te
komen, klein en groot, dus wees welkom!
Contactpersoon: Chris Helsloot
c.helsloot@rastergroep.nl

Avondvierdaagse

loop mee met de WSV!
Dit jaar is de avondvierdaagse van 15 t/m 18
mei.
De afstand per avond is 6 kilometer. Inschrijven kan via:
avondvierdaagse@wsvdehoven.nl

Huttenkamp
De editie van dit jaar wordt gehouden van
donderdag 31 augustus t/m zaterdag 2
september.
(het laatste weekend voordat de kinderen
weer naar school moeten).
Het is voor kinderen van groep 1 t/m groep
8.
Aanmelden doormiddels deze link:
https://goo.gl/forms/yXYy4zOiIunzVXDE

Worpkidz

Maandelijks gezellige, verrassende en
afwisselende activiteiten .
Voor kinderen uit groep 5, 6 en 7:
18.30-20.00 uur
Voor kinderen uit groep 8, klas 1 en 2:
20.30-22.00 uur
Data: 31 maart, 5 mei, 16 juni
Kosten: e 1,00, Inclusief drinken en iets
lekkers.

Dansgroep “De Eskape”

Judo

Voor kinderen van de basisschool. Iedere woensdagmiddag.
Groep 1 van 13.15 tot 14.15 uur, leeftijd
4-7
Groep 2 van 14.15 tot 15.15 uur, leeftijd
8-12
Voor meer informatie:
http://www.instituutkiryoku.nl of Aderi
Schoep: beheerder@wsvdehoven.nl

Activiteiten voor kinderen van groep 5
t/m groep 8, georganiseerd door Raster
Kinderwerk.
Donderdagmiddag van 15.30 uur - 17.00
uur.
Iedere 4 weken een ander thema: sport,

Ennestraat 26
7439 AJ Steenenkamer

CREËER JE EIGEN BOEK MET RUIMTE OM TE
DWALEN EN TE ONTDEKKEN

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

IN WOORD EN BEELD

Creatieve cursus
2016 - 2017

Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw
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15 avonden vol inspiratie,
onderzoek en spelen in woord
en beeld. Eenmaal per 2 weken
op dinsdag- of woensdagavond
van 20:00 tot 22:00 u.
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LOCATIE: TWELLOSEWEG 12
7419BJ DEVENTER
INFO: INGRID BAART
06 20617187
INGRIDBAART@PLANET.NL

WWW.LOTZINMOVEMENT.NL

VOLWASSENEN
Klaverjassen

Volwassenen - Iedere 2e en 4e maandag
van de maand van 20.00 - 22.30 in het
Hovenhuus.
Een leuke en gezellige competitie waaraan
iedereen kan deelnemen. Iedere avond zijn
er leuke prijzen te winnen.

Dinsdag- (om de 2 weken) -en woensdagavond (iedere week) vanaf 19.30 in het
Hovenhuus.
Speelt mee in de regionale competitie van de
biljartbond (KNBB)
Voor info: Bertus de Brouwer, tel. 619030 /
ahm.brouwer@home.nl

Fun4All

Net dat beetje extra!

Teken jij graag en wil je het beter leren? Doe
dan mee met de volgende vier tekenlessen.
Lessen waarin je leert kijken en ontdekken
vanuit verschillende vaardigheden.
De Teken je rijk! lessen zijn zondagmiddag
van 13.00-14.30 in het Hovenhuus. Je leert
elke les vanuit verschillende manieren kijken
en tekenen. De les start met een teken-warming-up.
26 maart portrettekenen / 9 april gebruik van
toeval / 23 april tekenen van gevoelens en 14
mei geluid omzetten in beeld
Heb je er zin in gekregen? Geef je dan bij mij
op. Dat kan via mail of Whatsapp. Graag even
je naam en leeftijd erbij zetten.
Mocht je eerst nog meer willen weten dan
kun je mij mailen Kiki Vos de Wael Email;
kvosdewael@mail.com of bellen telefoon 06
55875722.
De kosten zijn 6,50 per les, dit is inclusief
materiaalkosten.

Biljart

De Eskape bestaat uit 14 dansgroepen
groepen waarvan 7 Jazzgroepen met 3
selectiegroepen, 2 Breakdancegroepen,
1 Streetdance/HipHopgroep en 1 groep
modern.
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!
Contactpersoon: Tinie Velner, email:
tinie.velner@home.nl
Uivoering op zondag 2 juni!

OPEN
(H)ARTBOEK

Tekenlessen Teken je rijk!
Voor kinderen van 8 t/m 12
jaar.

(Senioren)biljart

Maandag- en donderdagmiddag vanaf
13.30
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 het Hovenhuus.
Kosten e 2,50 per maand.
Voor informatie:
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eptember 2017 van WSV De Hoven
Mw. Adri van Dijk, tel. 617061 /
adridick@kpnmail.nl

altijd tijd voor een gesprek.

Do-it! Workshops en inloop

Iedere woensdag om 19.00 en om 20.15
uur in het Hovenhuus, de lessen duren
60 minuten.
Voor meer informatie:
Berry Steenbruggen tel. 06-18735591 of kijk
op de site voor alle informatie: www.yogaberry.nl

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is gepland op
19 april om 20.30 uur
Vrijwilligersavond
Op 23 juni is de vrijwilligersavond. Vrijwilligers van de WSV krijgen hiervoor een
uitnodiging.

Happen in de Hoven

ALGEMEEN

Op deze avond kun je met andere buurtbewoners:
breien, haken, achter de naaimachine, knopen, schilderen etc. Of lekker niks doen en
erbij zijn. De bar is open. Als je niet meedoet
met een workshop zijn hier geen kosten aan
verbonden.
Ook kan je elke maand meedoen met een
workshop (wat je maakt wisselt per maand).
Graag opgeven voor een workshop workshop@wsvdehoven.nl . De workshop kosten
zijn minimaal 5 5,00. De basiskosten zijn 5
3,50 voor een kopje koffie of thee en de hele
avond wat lekkers. Wil je meer drinken dan
kun je deze aan de bar kopen.
Maandag in de even weken van 19.00/ 19.30
uur tot 21.30/ 22.00 uur.32

BESTUUR

Yoga

Passie voor koken, liefde voor lekker eten en
een warm hart voor bewoners van de Hoven.
Zomaar een paar ingrediënten waar 4 hobbykoks een heerlijk driegangenmenu mee
bereiden.
Schuif je ook een keer aan? Opgeven kan via
happen@wsvdehoven.nl of loop binnen bij
het Hovenhuus.
Dit seizoen koken we nog op de volgende
vrijdagen:
10 maart / 14 april / 12 mei / 9 juni

Gymnastiek voor Senioren

Donderdagmorgen van 09.15 - 10.00 uur
in de sportzaal van het Hovenhuus.
O.l,v. Rick Toorneman. Voor informatie:
SOVD, tel. 611247

We zijn voor deze avonden ook op zoek
naar mensen die handig zijn en/of een
leuke technieken beheersen. Zo kunnen
we met elkaar leuke avonden neerzetten. Of heb je leuke ideeën: wildbreien of
-haken in de speeltuin of de hekken van
de speeltuin versieren met mooie kruissteekmotieven voor van het zomer, etc.
Sluit je aan, we horen het graag!

Do-iT! café
Op woensdagochtend in de even weken is er
inloopcafé voor de oudere Worpbewoners.
U mag hier alles en hoeft helemaal niets.
Creatief zijn, bloemschikken, wandelen, kaarten of zoekt u alleen gezelligheid dan bent u
van harte welkom. Tijdens deze ochtenden
hopen we er achter te komen wat u leuk
vindt om te doen en natuurlijk te kijken of
we dit kunnen realiseren samen met u. Er is

SPORTEN IN DE SPORTZAAL VAN DE HOVENSCHOOL
Badminton / volwassenen
Woensdag 		
			

Volleybal

19.30 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur

Volwassenen, gemengd/recreatief.
Maandag 		
20.30 - 22.00 uur

Zaalvoetbal / heren

Vrijdag 			
18.30 - 19.30 uur
			
20.00 - 21.00 uur*
* de tweede groep speelt van oktober-april in
de zaal, de zomerdag wordt in de speeltuin
gevoetbald.

Gymnastiek voor dames.

maandag 		
19.00 tot 20.00 uur
Voor informatie SVOD, tel. 611247
Voor alle sporten in de sportzaal geldt:
Leden WSV de Hoven: E 52,50 per seizoen,
niet leden betalen 5 10,00 extra.

Oud papier

Zet ook uw papier aan de weg voor de wijk
en de speeltuinvereniging!
Data 2017:
4 maart / 15 april / 27 mei / 8 juli / 19 augustus / 30 september / 11 november / 9
december

Spreekuur wijkagent

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

Servicepunt Bibliotheek

Worp Wegwerp Vrij

De bibliotheek wil bewoners van de Hoven
service bieden door materialen dicht bij
huis af te leveren en op te halen. Er is een
computer in het Hovenhuus aanwezig om
boeken te reserveren.

De maandelijkse opruimacties vinden plaats
op de eerste zaterdag van de maanden
maart t/m oktober. Verzamelen vanaf 09.45
bij het
Hovenhuus, afsluiting rond 12.00 uur.
www.worpwegwerpvrij.nl

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 het Hovenhuus u verder op weg.

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.

Werkgroep Speeltuin

De werkgroep Speeltuin regelt het
onderhoud en de vervanging van de toestellen en het groen in de speeltuin aan
de Leliestraat.
Vrijwilligers zijn de spil waarom de werkgroep
draait. Als je in het bezit bent van een spade
en gevoel voor humor, meld je dan aan bij de
werkgroep. Je kunt dan meewerken en meedenken aan de speeltuin van de toekomst.
Contactpersoon: Jaap de Groot
jaapwg@gmail.com of Marc Harmsen marcharmsen@gmail.com
25 maart van 9.30 tot 15.00 klusdag in
speeltuin incl. lunch en gezelligheid. Ook
welkom voor een uurtje! Kruiwagen is
handig.

Muziekkoepel Worpplantsoen
Live muziek in het plantsoen!
Kijk voor het volledige programma op
www.muziekkoepelneringbogel.nl

Steenworpfestival
Zet alvast in de agenda: Het festival zal zijn in
het weekend van 9 september plaatsvinden.
Dit jaar zal er geen specifiek thema zijn om
een lekker brede blik te blijven houden.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE VINDEN OP
WWW.WSVDEHOVEN.NL / FACEBOOK

Zie voor meer informatie de website van WSV de Hoven

Het

Nieuw!

Heeft u een mooi idee
voor de buurt?

n
wijnproeverije
(winter)bbq’s

pad

+ Speelkas
Theetuin
Restaurant
Familiedagen en bedrijfsuitjes

Ga voor meer informatie naar
www.wijdeventer.nl

Dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 uur.
Voor groepen ook op andere tijden.

hofvantwello.nl
06 - 126 353 20

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

Stichting IJssellandschap onderhoud ten noorden spoorbrug
Natuurwerkgroep Ossenwaard
Een van de mooie gevolgen van het project Ruimte voor de Rivier is het nieuwe natuurbelevingspad met drie bruggetjes door de Ossenwaard.
Door het pad kun je de natuur direct beleven: In de zomer wordt je belaagd door
muggen en in de winter is de modder een uitdaging. Maar daar krijg je veel voor terug: bevers in actie, zingende vogels, bloeiende planten, eenden en ganzen in actie
en prachtige doorkijkjes die elke dag anders zijn.
De Ossenwaard ten noorden van de spoorbrug is eigendom van de Stichting IJssellandschap.
De Stichting heeft gevraagd om samen met gebruikers het pad te onderhouden.
Op zaterdag 19 november hebben 15 vrijwilligers vooral uit de wijk, voor het eerste het nieuwe natuurpad in de Ossenwaard beter toegankelijk gemaakt. We hebben wilgen en struiken
gesnoeid en delen afgezet. IJssellandschap zorgde voor materialen en een kop koffie.

De bedoeling is om twee of drie keer per jaar het pad na te lopen en het teveel aan begroeiing
weg te snoeien.
Enkele paden zijn afgezet omdat het idee is dat het struinpaden zijn die gedeeltelijk spontaan
zijn ontstaan.. Wanneer je te dicht bij de waterlijn van de nieuwe geulen loopt schrik je watervogels op. Zij komen op de nieuwe geulen om te rusten. Ook is het niet de bedoeling om de
beverburcht(en) die ook langs de oever liggen te verstoren. Daarom is bedacht om delen van
het pad juist niet te dicht bij het water te hebben. Er zijn wel enkele doorkijkjes gemaakt zodat
je dichter bij het water komt.
Wanneer je belangstelling hebt om te helpen snoeien kun je dit melden bij Jan Barwegen,
mailadres janbarwegen@gmail.com. De volgende vrijwilligersdag is waarschijnlijk in de zomer.

Zolderverkoop Radboudhuis

Rommelmarkt

In het Radboudhuis aan de Twelloseweg ligt ruim 50 m2 vol met curiosa, boeken,
glaswerk, sieraden, kleine meubelen, modern en ouderwets kinderspeelgoed, kleding, keukenapparatuur, kunst en vele andere snuisterijen.

Zaterdag 20 mei 2017 van 10.00 – 12.30 uur.
De jaarlijkse en supergezellige rommelmarkt wordt ook dit jaar weer gehouden in en rond
het Radboudhuis aan de Twelloseweg 4 (voormalige Radboudkerk). Het Radboudhuis wordt
nog steeds voor tal van sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten gebruikt zoals
vergaderingen en workshops van verenigingen en stichtingen.

Elke vrijdag van 10-13 uur kan men daar terecht om iets te kopen (of om spulletjes te brengen). Een gratis kopje koffie met iets lekkers staat klaar en het is er altijd een gezellige boel.
De opbrengst van de zolderverkoop komt ten goede aan lokale goede doelen zoals het
jongerenwerk van Don Bosco en diverse activiteiten in het Radboudhuis.
De zolderverkoop is een aanvulling op onze jaarlijkse rommelmarkt die dit jaar op zaterdagmorgen 20 mei wordt gehouden van 10-12.30 uur.

Het groene bed

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN

T 0570 595 524
info@mennoschilderwerken.nl
www.mennoschilderwerken.nl
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een goed bed in Deventers Groenestraatje

m

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
11.30 uur - 20.30 uur
11.30 uur - 20.30 uur
11.30 uur - 20.30 uur
11.30 uur - 20.30 uur
11.30 uur - 20.30 uur
11.30 uur - 20.30 uur

Bloemstraat 62, 7419 BX Deventer,
te bereiken op 0570 784 333
ERE

N IG

HOVENHIER@GMAIL.COM

Op vrijdag 19 mei kunt u van 9.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds mooie en goed
verkoopbare spullen bij het Radboudhuis afleveren. U kunt spullen aanleveren die niet al
te groot zijn. Dus geen grote kasten, stoelen en tafels want dat vraagt te veel opslagruimte.
Heeft u iets voor ons, neem dan s.v.p. even contact op met Betsy Oosterwegel.
Op de website www.rommelrad.nl staat de nodige informatie en foto’s van vorige markten.
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• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

Cambi� �etswerkplaat�
2e hands ﬁetsen
betaalbare reparaties
Nieuwe Recycle bikes
Verhip mijn ﬁets!

ING

verhipmijnﬁets.nl

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

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

COLUMN
De helikopter
Robert Bugter

Mijn dochter van twee jaar en een beetje is volop bezig met het ontdekken van de
Worp. Haar favoriete uitje is die naar de
Spar. De route erheen van tweehonderd
meter duurt al snel een kwartier. Alles
moet bekeken worden en onderweg wordt
er uiteraard gesjanst met jongetjes van
haar leeftijd, of ouder. Het mooiste aan de
Spar is volgens mijn dochter het pleintje
ervoor, met haar huisje, wipkip en natuurlijk de helikopter, de ‘kopter’. De helikopter
heeft me ondertussen al vele euro’s gekost. Gekost, want heel veel voldoening
halen we er niet uit. Het probleem met
de helikopter is dat zo gauw het begint te
schudden mijn dochter het eng begint te
vinden. En dan wil ze er dus uit, na acht
seconden schudden, ruim geschat.
En toch wil ze er elke keer weer in. Het lijkt
een soort obsessie te zijn geworden, die
gekke helikopter. Gelukkig is vaak de stekker eruit of soms is die opeens defect. Probeer dat een kind maar eens uit te leggen.
Het kan echter altijd nog erger. De helikopter was even helemaal weg. Navraag bij
Willem leerde dat de ‘kopter’ gemaakt
moest worden, maar wel snel terug zou
komen. Mijn dochter was voor even gerust
gesteld. Als de helikopter terug zou zijn zou
ze ermee naar papa’s werk vliegen, zei ze
tegen haar moeder. Een paar weken later
stond die er weer. Ik moest er weer een
euro ingooien. Na twee keer schudden was
de lol over. ‘Ik wil eruit!’

In ‘t zonnetje
Carolien van Traa is een betrokken wijkbewoner. Ze zet zich vele jaren in voor
de wijk- en speeltuinverening. Inmiddels
heeft ze afscheid genomen van haar
functie als voorzitter, maar er staan
nieuwe activiteiten op stapel en ze zit
nog vol met plannen.
Hoe ben je op de worp terecht gekomen?
“Ik woon hier ongeveer 12,5 jaar. We komen
uit het Westen en hebben gewoond van
Rotterdam tot aan Hoorn en ook lange tijd in
Amsterdam. We zijn op de gok hier naartoe
gekomen omdat we weg wilden weg uit de
Randstad. We kozen toen voor Deventer of
Zutphen omdat dat ongeveer een uur van
Amsterdam is. Zutphen viel op een gegeven
moment af, omdat we dat te klein vonden.
We zijn in Deventer rond gaan rijden met een
kaart, we hebben wijken weggestreept en
iedere keer kwamen we op de Worp terecht.
Dit is een wijk waarvan we iedere keer dachten: “Hier horen we.”. Onze kinderen waren
toen 1 en 6 jaar. Ik ben in de ouderraad van
de Hovenschool gegaan om mensen te leren
kennen. Een jaar later ben ik actief geworden
in de wijk.’”

helpen hiermee aan de slag te gaan. Rond
de verbouwing van het Hovenhuus heb ik
veel contact gehad met wijken en met de
gemeente, dit was ook een vorm van verbinding. De Verbouwing is het grootste project
geweest waar ik aan heb meegewerkt. Er is
bewust gekozen om waar mogelijk zoveel
mogelijk te werken met mensen en bedrijven
uit de wijk, zoals de architect, timmerman,
aannemers en de schilder. Dit om de wijkeconomie te stimuleren maar ook om verbinding
te maken. Als mensen uit de wijk werk voor
je doen voelen ze zich veel meer betrokken.
Veel van hen kwamen in de vakantie grote
Hoe kwam je bij WSV de Hoven terecht?
klussen doen en ’s avonds om te overleggen
met ons. Dat vond ik er erg mooi aan. Er is
“Ik hielp al met activiteiten voor kinderen. Via
ook overleg geweest met verschillende wijkGustav Egbrink ben ik zes jaar geleden bij het
bewoners over de inrichting. Er is bewust aan
bestuur gekomen als algemeen bestuurslid.
oudere mensen gevraagd hoe zij het zouden
Ik heb me bezig gehouden met het ontwikwillen. Veel mensen vonden het best spankelen van nieuwe activiteiten voor jongeren
nend, want het
en communiwas toch goed
catie. Zo ben
“Ik heb me bezig gehouden met het
ik betrokken
ontwikkelen van nieuwe activiteiten zo. We hebben er daarom
geweest bij de
voor jongeren en communicatie”
bijvoorbeeld
nieuwe layvoor gekozen om de oude stoelen opnieuw
out van de Hovenhier. Toen Marten Groen
te bekleden om het toch het Hovenhuus te
stopte ben ik vice-voorzitter geworden, en
van daaruit werd ik voorzitter. Ik heb een full- laten blijven.
time baan en in die tijd nog jonge kinderen
Ik vond het een heel leuk project om te doen
en ik dacht “dat is wel heel veel werk”, maar
en ik heb er ook veel van geleerd. Licht, lucht
in de praktijk lukte dat toch wel. In die tijd
en ruimte zijn als thema’s gekozen bij de
ben ik ook van de ouderraad van de Hovenverbouwing en ik denk dat dat goed gelukt is.
school naar de MR overgestapt.”
Je kijkt vanuit het Hovenhuus de straat op en
er is verbinding met de speeltuin. De kleuren
Wat vond je het leukste aan het voorzitzijn lichter en het is veel ruimer geworden.
terschap?
De wens was om een grote ruimte te maken
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
“De verbinding proberen te maken tussen
Gisteravond was ik even in het Hovenhuus
verschillende doelgroepen, zoals bijvooren dan zie ik ook dat er mensen zitten te
beeld ouderen en jongeren en mensen die
lezen, biljarten en overleggen, overal zijn
ideeën hebben stimuleren om deze ook uit
groepjes bezig. Het wordt ook veel beter
te werken. Soms is een idee heel klein en
bezocht, mensen voelen zich er thuis. Het
zijn mensen huiverig om iets met hun idee
was een enorme investering, ook financieel.
te gaan doen. Het is leuk om mensen te

Het was heel leerzaam want bijvoorbeeld het
aanvragen van subsidies was niet iets waar
ik ervaring mee had. In de toekomst zal de
gemeentelijke subsidie minder worden. De
verhuur en baromzet zijn toegekomen, maar
dat zijn geen enorme bedragen. Ik denk dat
er andere subsidie- en inkomstenbronnen
aangeboord moeten worden. Ik heb aangeboden om hier mee te blijven helpen want ik
ben er ondertussen wel handig in geworden.”
Hoe blijf je betrokken bij de wijk?
“Ik zal het bestuur blijven ondersteunen als
het nodig is. Daarnaast ben ik nu betrokken
bij Wij-Deventer. De Hoven heeft nu een
eigen groep. Het heet nu Wij-Worp waarmee
wij ons eigen budget mogen beheren. Ik heb
gemerkt dat mensen het moeilijk vinden om
hun idee op papier te zetten. De een kan
het mooi vertellen, de ander kan een mooi
filmpje maken en weer een ander kan een
stukje schrijven. Ook het presenteren voor de
commissie is voor veel mensen een drempel.
Wij proberen nu een andere vorm te bedenken waarin mensen een idee kunnen presenteren. Het gaat om het idee en wij willen
mensen helpen hun idee te verwezenlijken.
Ik blijf ook betrokken bij Happen in de Hoven.
Ik ontmoet daar mensen die ik niet ken en
die bij me om de hoek blijken te wonen.
De taken van de voorzitter van de WSV zijn
nu verdeeld onder de verschillende bestuursleden. Dat kan omdat er nu een ruim bezet
bestuur is. Voor de toekomst is het belangrijk
dat mensen met jongere kinderen actief zijn
voor de vereniging. Bij het huttenkamp is dat
goed gelukt. Bewoners met jonge kinderen
organiseren dit nu en dat is ook goed. Het is
goed dat anderen nu het stokje overnemen.
Vernieuwing blijft wat mij betreft het belangrijkst.”

Zoekt u:

Rijbewijs

Keuringen aan huis

Paul

van Dormolen

gecertiﬁceerd bedrijfsarts

T
M
E

0570 - 615012
06 - 41158140
paulvandormolen@hotmail.com

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

Huisartspraktijk Sluimer

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

Medisch Centrum Singel

Medisch Centrum Singel

Happen in de Hoven
Wilt u mee eten?
Dit seizoen koken we nog op de volgende
vrijdagen:
•
14 april
•
12 mei
•
9 juni
Passie voor lekker eten. Liefde voor koken.
Een warm hart voor de bewoners van De
Hoven. Zomaar een paar ingrediënten waar
vijf hobbykoks een heerlijk driegangenmenu
mee bereiden.
Happen in de Hoven
Een heerlijke maaltijd en goed gezelschap.
Wie vindt dat nou niet aantrekkelijk? Deze
mogelijkheid wordt buurtbewoners van De
Hoven geboden in het Hovenhuus. Iedere
tweede vrijdag van de maand wordt er heerlijk gekookt. Onder het genot van een maaltijd en een drankje ontmoeten ze andere
buurtbewoners.

U kunt zich aanmelden via de mail: happen@
wsvdehoven.nl. U kunt ook even bij het Hovenhuus binnenlopen en aan Aderie doorgeven dat u wilt komen eten.
Kosten voor de maaltijd: € 7,50 per persoon
(incl. 1 drankje).
Wilt u helpen met koken?
Het kookteam bestaat uit een groep van 5
dames, maar wij kunnen wel wat versterking
gebruiken. Vindt u het leuk om te koken en
wilt u meer weten het koken voor Happen in
de Hoven, mail ons dan (happen@wsvdehoven.nl).

Herinrichting Melkstersweide
stappen genomen kunnen worden hangt af
Op 24 januari was er een goed bezochte
of er bezwaar tegen de plannen zal worden
informatieavond in het Hovenhuus over de
ingediend. Wanneer dit het geval is kan het
herinrichting van de Melkstersweide. Hier
nog lang gaan duren en zal alleen bij evewaren verschillende gemeenteambtenaren
nementen een tijdelijke parkeervergunning
aanwezig om vragen van wijkbewoners kunvoor het gebied gelden.
nen beantwoorden, ieder vanuit zijn eigen
Uitgebreid onderexpertise. Aan de
hand van afbeel“Om de herinrichting mogelijk te zoek naar de flora
dingen werd een
maken zal het bestemmingsplan en fauna in het gebied wijst uit dat er
impressie van de
gewijzigd moeten worden”
geen beschermde
plannen gegeven.
diersoorten voorkomen. Wel gebruikt de
De gemeente Deventer vindt het van belang
vleermuis het als vliegroute waardoor de
dat betrokkenen goed geïnformeerd zijn,
verlichting ‘s avonds minimaal zal zijn. Bijzonvandaar deze avond.
dere planten komen vooral voor in het deel
De Melkstersweide is de driehoek tussen
dat onbebouwd blijft. In het onbebouwde
de rotonde / Hoge Worp / bolwerksmolen
deel kan de natuur zijn gang blijven gaan.
en Bolwerksweg. Bij het plan komt meer
kijken dan het maken van 325-350 vaste, half
verharde parkeerplaatsen op het terrein.
De gemeente wil het parkeren rondom het
gebied verbieden (Bolwerksweg wordt brom/
fietspad en langs de brug komt een parkeerverbod) of ontmoedigen (de weg Worp
tussen rotonde en IJsselhotel wordt betaald
parkeren).
Om de herinrichting mogelijk te maken zal
het bestemmingsplan gewijzigd moeten
worden. Het ontwerp bestemmingsplan ligt
nu ter inzage voor iedereen. In het ontwerp
kunnen details aangepast worden wanneer
hier aanleiding voor is. Hoe snel verdere

Recept
CANNELLONI MET SPINAZIE EN RICOTTA

BEREIDING

Dit verrukkelijke recept was een favoriet
het afgelopen seizoen. Een favoriet bij onze
vaste deelnemers van Happen in de Hoven.
Een makkelijk recept, na wat korte voorbereidingen kun je al snel aan tafel. Wij willen
het hier graag delen, zo kan iedereen op de
Worp er ook van kan genieten!
INGREDIENTEN (VOOR 4 PERSONEN)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gram grote cannelloni
300 gram gehakt
300 gram spinazie (diepvries, ontdooid)
250 gram ricotta
1 ui
2 tenen knoflook
peper en zout
600 gram tomatensaus
1 bol mozzarella
100 gram geraspte kaas
handje pijnboompitten
handje cherry tomaatjes

Maak de vulling voor de cannelloni. Rul het
gehakt en voeg de gesnipperde ui en de
geperste knoflook hier aan toe. Laat het
gehaktmengsel een beetje afkoelen en voeg
dan de ontdooide spinazie, ricotta en wat
peper en zout in een kom. Roer door tot alles goed vermengd is.
Vul de cannelloni met de vulling, dit gaat
het makkelijkst met een spuitzak. Leg de gevulde cannelloni in een ovenschaal, dit mag
best dicht op elkaar. Ga door tot de vulling
op is en de cannelloni allemaal goed gevuld
zijn. Je ziet vaak bij dit soort gerechten dat er
een tomatensaus op de bodem van de ovenschaal wordt gedaan, bij dit recept gaat dat
er overheen. Andersom kan ook natuurlijk,
maar op deze manier loop je geen risico dat
de randjes van de cannelloni hard worden
in de oven. Giet dus alle tomatensaus over
cannelloni heen.
Strooi de geraspte kaas over de ovenschotel
en doe dit ook met de mozzarella die je in
stukken scheurt. Halveer de cherry tomaatjes en verdeel deze met de pijnboompitjes
als laatst over de pasta.
Zet de cannelloni 25-30 minuten in de oven
op 200 graden.
Heerlijk met een groene salade. En nu smullen maar!

WijWorp
Vanuit de gemeente dient de Worp vaak
als voorbeeldwijk. Het past dan ook in het
plaatje dat wijkmanager Joris Hendriks en
WijDeventer meer eigenaarschap aan de
Worp wilden geven om het budget voor de
wijk zelf te gaan beheren. In het najaar 2016
is er door het wijkteam een bijeenkomst georganiseerd waarin zij uitleg hebben gegeven
hoe dit er uit zou kunnen gaan zien en waar
een oproep werd gedaan aan bewoners dit
op te pakken.
Na uitgebreide discussies over criteria,
loslaten en juist verbreden van de zeggenschap over het budget gaven aan het eind
van de avond Gustav Egbring, Kiki Vos de
Wael en Carolien van Traa aan dat zij deze
klus wel wilden aangaan. Jesse Oosterloo, die
namens onze wijk in WijDeventer zit, is hierbij
aangesloten.

een plan. WijWorp als opvolger van WijDeventer.
Als slogan hanteert de groep WijWorp: verbinden, vernieuwen en verbazen!
Esther Lagendijk, de opvolger van Joris als
wijkmanager, denkt met de groep mee. Er zal
elk jaar een aantal laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd worden waar alle
wijkbewoners hun ideeën kunnen inbrengen,
kunnen brainstormen, elkaar inspireren
en samen met WijWorp vuurtjes ontsteken
zodat de Worp nog leuker wordt en leefbaar
blijft!
Meer informatie is te vinden op
www.wsvdehoven.nl

Inmiddels zijn deze vier enthousiastelingen
een paar keer bij elkaar geweest en ligt er

Colofon
Kopij, leuke foto’s, advertenties
kun je sturen naar:
hovenhier@gmail.com

De Hovenhier
Uitgave 2x per jaar
WSV De Hoven
Leliestraat 27, Deventer

Mondhygiëne Praktijk Deventer

Je mondhygiënist
kies je toch zelf!
Spaarpotstraat 12a Deventer
0570-612797 info@mpdeventer.nl
www.mpdeventer.nl

Kijk op onze website!
www.wsvdehoven.nl
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