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De huidige redactie stopt na het verschij-
nen van deze Hovenhier. Wij hebben 
steeds met veel plezier de Hovenhier voor 
onze wijk gemaakt. Gelukkig zijn er inmid-
dels mensen gevonden die de redactie 
willen overnemen, want de Hovenhier kent 
een lange geschiedenis. 

De eerste Hovenhier is in 1977 versche-
nen en bestaat dus al ruim veertig jaar. 
Er zijn veel exemplaren van de Hovenhier 
bewaard gebleven en ze geven een mooi 
beeld van de wijk door de jaren heen. In de 
oude Hovenhiers staan recepten, inter-
views met buurtbewoners en nieuwtjes, 
maar er was ook een roddelrubriek en er 
werden veel ingezonden brieven ontvan-
gen door de redactie (zie blz. 2 van deze 
Hovenhier). Er werd in die tijd in wijkge-
bouw de Smurf (het voormalig Hovenhuus) 
ook heel wat georganiseerd en sommige 
activiteiten lijken niet meer te bestaan. Wie 
weet bijvoorbeeld nog wat koekvergulden 
is? Het uiterlijk van de Hovenhier is door 
de jaren heen moderner geworden en vijf 
jaar geleden zijn we gestart met de huidige 
(nieuwe)  lay-out.

De nieuwe redactie kan natuurlijk altijd 
mensen gebruiken. Dus ben je creatief, 
weet je wat er speelt in de wijk en vind je 
het leuk om twee keer per jaar met elkaar 
een wijkkrant te maken? Meld je aan via 
hovenhier@gmail.com.

DE HOVENHIER VERANDERT

 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
maandag gesloten
dinsdag 12.00 uur - 20.30 uur
woensdag 12.00 uur - 20.30 uur
donderdag 12.00 uur - 20.30 uur
vrijdag 12.00 uur - 20.30 uur
zaterdag 12.00 uur - 20.30 uur
zondag 15.00 uur - 20.30 uur

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

OOK ADVERTEREN IN 

DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:

HOVENHIER@GMAIL.COM
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Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie

Dry needling
Claudicatio

Bekkenklachten

Leliestraat 29
7419 ct Deventer

0570-619980/632387
Www.fysiotherapiedeworp.nl



Steenworpfestival 2018
Het was een prima dag voor het Steen-
worpfestival, de zon scheen en DJ 
Wouter zorgde voor een fijne muzikale 
omlijsting. De vrijwilligers waren goed 
herkenbaar in hun mooie rode shirts 
met het nieuwe logo!  Dankzij deze vrij-
willigers kon ons jaarlijkse buurtfeest 
weer gevierd worden. Er viel zoveel te 
zien en te beleven dat het niet moge-
lijk is om dat allemaal te beschrijven. 
Hieronder een beschrijving van drie wil-
lekeurig gekozen activiteiten tijdens het 
geslaagde Steenworpfestival..
Junior Vogelclub

Bij de kraam van de Junior Vogelclub was het 
mogelijk om braakballen van uilen te ontle-
den. Veel kinderen waren in de weer met een 
microscoop om te ontdekken wat er op het 
menu staat van uilen. 
De Junior Vogelclub is onderdeel van Vogel-

werkgroep “De IJsselstreek”. Op het festival 
hadden zij een stand op nieuwe kinderen van 
8 - 14 jaar te werven. Dus, houd je van lekker 
buiten zijn en wil je meer leren over vogels 
en andere dieren? Geeft je dan op. De Junior 
Vogelclub komt om de twee weken op zon-
dag van 09.00 tot 12.00 uur bij elkaar in een 
mooi natuurgebied in de buurt van Deventer.
Meer info: juniorvogelclub@hotmail.com of 
06 24129174

Project Beheer WIJD 
De projectgroep WIJD presenteerde zich 

tijdens het festival. “WIJD” staat voor Weste-
lijke IJsseloever Deventer. Dit gebied omvat 
het stadsland, de Ossenwaard, woonwijk De 
Hoven, het Worpplantsoen en de Bolwer-
kersweiden met de Bolwerkersmolen.  
Doel van het project is beter beheer, onder-
houd en gebruik van het fantastisch mooie 

stukje Deventer met al haar diversiteit. Dat 
wordt o.a. bereikt door het vergroten van de 
betrokkenheid en het belang van partijen en 
mensen die iets met het gebied te maken 
hebben en daarbij horend zelfbeheer. Voor 
meer informatie: www.beheerwijd.nl

Theatersport Vereniging Andere Koek 
“Andere Koek” heeft dit jaar een MP3 experi-
ment uitgevoerd samen met vrijwilligers die 
zich voor en tijdens het festival konden opge-
ven. Ze vormden een leger geheim agenten 
die in zijn voor wat gekkigheid om mensen te 
verbazen en entertainen. Deelnemers kon-
den een App downloaden en kregen via een 
koptelefoontje gesproken opdrachten door 
die met de hele groep tegelijk uitgevoerd 
werden. Dit varieerde van allemaal tegelijk 
op de grond gaan zitten tot snelwandelen in 
een lange sliert. Deze manier van theaterma-
ken heet “Improv Everywhere”. Voorbeelden 
van  deze vorm van theater maken zijn te 
vinden op Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=1jXNkjjEuS8

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

T (0570) 612 869

www.bowlingdeventer.nl

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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OOK ADVERTEREN IN 
DE HOVENHIER?
MAIL DAN NAAR:

HOVENHIER@GMAIL.COM

Hovenhier: zo was het toen
Roddels uit 1978

Ingezonden brief uit jaargang 2, nummer 
1 (1978, schrijver onbekend).
De Hoven bij Voorst?

Enkele maanden geleden heeft u 

het ongetwijfeld gelezen: de bur-

gemeester van Voorst wil dat de 

Hoven bij Twello wordt gevoegd. 

Hij had een keer op de kaart ge-

keken en was het hem opgevallen 

dat er aan de Gelderse kant van de 

IJssel enkele Overijsselse stuk-

jes lagen en dat leek hem niet zo 

logisch. Inderdaad heeft hij gelijk 

als hij zegt dat vele Hovenbewo-

ners nu gebruik maken van de voor-

zieningen in Twello. Denk maar aan 

het zwembad en aan sportverenigin-

gen. Hij heeft geen gelijk als hij 

denkt dat daarmee bewezen is dat 

de Hoven dan maar beter bij Voorst 

gevoegd kan worden. Immers, als de 

Hoven bij Voorst wordt gevoegd dan 

betekent dat nog niet dat er hier 

een zwembad, een gymnastieklokaal, 

een uitbreiding van ons wijkgebouw, 

een goede busverbinding en allerlei 

andere noodzakelijke voorzieningen 

komen. Als de Voorster burgemees-

ter op zijn beurt zegt dat Deven-

ter ook niet voor die voorzieningen 

zorg dan heeft hij (nog) gelijk. De 

conclusie die hij trekt is evenwel 

niet zo erg steekhoudend. Voor het-

zelfde geld kunnen wij als Hovenbe-

woners voorstellen van de Hoven een 

aparte gemeente te maken. Misschien 

dat we dan wel het geld voor de 

broodnodige voorzieningen kunnen 

krijgen.  En anders kunnen we nog 

altijd de “Hoven-Vrijstaat” uit-

roepen en slagbomen op de spoorbrug 

en de Wilhelminabrug plaatsen. De 

tolgelden, die we dan kunnen heffen, 

zullen allicht voldoende zijn om 

binnen een jaar een zwembad te la-

ten bouwen. Laten we die mogelijk-

heid vooral niet vergeten. 

Vaste rubriek Hoven “aardigheden” (okto-
ber 1983, schrijver onbekend)
Een zomer weer voorbij dit jaar

De Hovenhier staat dus weer klaar

Om nieuws en commentaar te geven

Vanuit de wijk waarin wij leven

Het weer in mei zat bitter tegen

Er viel onafgebroken regen …

De IJssel heeft toen ongetoomd

De Worp en Welle overstroomd

Een dijk moest hier en daar 

versterkt

Er werd vaak dag en nacht gewerkt

Om deze zondvloed te bestrijden

De landbouw had het meest te 

lijden!

Maar zoals altijd blijkt te zijn

Na regen komt weer zonneschijn

Nu, dat hebben we geweten

Een zomer, die we nooit vergeten

Vakantie in ons eigen land

Bracht slechts verkoeling aan het 

strand

De hittegolf viel echter tegen

In stilte wenste men weer regen

Zo blijken ‘t moeilijke zaken

Het een ieder naar de zin te maken!



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!

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

In de Hovenhier van april 2018 heeft u 
het eerste deel kunnen lezen van de 
uitkomsten van een jaarrond onderzoek 
naar de aanwezigheid van vleermuizen, 
huismussen, gierzwaluwen en de steen-
marter. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door EcoTierra-ecologisch adviesbureau.  
Hieronder deel twee van de bevindin-
gen van het onderzoek met daarbij wat 
algemene informatie en adviezen om de 
biodiversiteit in onze wijk nog meer te 
verhogen. De redactie is erg blij dat Jan-
Marc de Wever van EcoTierra de moeite 
heeft willen nemen om deze informatie 
en de foto’s met ons te delen. 

Steenmarter
De steenmarter, een niet zo geliefd beestje 
(zit graag op zolder en in je auto), maar toch 
het beschermen waard. Naast af en toe een 
huismus, lust deze slimme jager ook graag 
wat wij noemen ongedierte. Wij zijn tijdens 
de nachtelijke veldbezoeken geen steenmar-
ters tegengekomen. Uit de enquête is echter 
gebleken dat de soort veelvuldig wordt waar-
genomen op de Worp. 
We zullen toch moeten leren samen te leven 
met dit behendige beestje. Er is de laatste 
jaren een erg negatief beeld ontstaan van 
deze marter en wordt vaak ten onrechte 
beschuldigd van zaken als autobranden. 

Echter, een steenmarter in huis of de auto 
is niet wenselijk en daar zal dan ook iets aan 
gedaan moeten worden.
Wanneer deze kat op lage pootjes nou net 

jouw woning als kraamlocatie heeft uitge-
kozen kan de gemeente Deventer worden 
ingeschakeld. Zij sturen dan, wanneer ze 
er vanuit gaan dat het om een steenmarter 
gaat, iemand langs om de situatie te beoor-
delen. Melding  van een steenmarter kan via 
www.deventer.nl/steenmarter. 
Tijdens het onderzoek was duidelijk dat 
steenmarters op de Worp ook graag in auto’s 
zitten. Enkele mensen hadden roosters on-
der de auto geplaatst zodat  de steenmarter 
de motorkap niet zou ingaan. 
Op zich een goede oplossing, maar in princi-
pe is het aan te raden om een schokapparaat 
(soort schrikdraad) aan te laten brengen bij 
de openingen van het motorruim. Op inter-
net worden veel afschrikmiddelen  gegeven 

Onderzoek EcoTierra deel 2
(gelukkig is de wolf weer terug in Nederland, 
anders zou het plaatsen van wolvenurine nog 
wel eens lastig kunnen worden), maar een 
schokapparaat blijkt in de praktijk het meest 
effectief te zijn. Onder de naam marter shock 
is veel te vinden op het net.

Bijvangsten 
Wanneer je overdag en vooral ’s nachts rond-
loopt door een groene wijk als de Hoven kom 
je ook allerlei andere soorten tegen, zoals 
diverse muizensoorten en natuurlijk schat-
tige egeltjes. De egel komt redelijk veel voor 
op de Worp en is in bijna elke onderzochte 

straat wel waargenomen. 
Een soort die mensen misschien niet zo gauw 
broedend verwachten in de bebouwde kom 
is de scholekster. Tijdens het onderzoek stak 

een pluizige scholekster pul zijn koppie over 
de dakrand (Langestraat).

Zelf iets doen
Wanneer er ingrepen gaan plaatsvinden 
waardoor mogelijk verblijfplaatsen verloren 
gaan is het wenselijk (en verplicht door de 
Wet natuurbescherming) om daar zorgvul-
dig mee om te gaan. Soms moeten vervan-
gende verblijfplaatsen worden aangeboden. 
Hierover is veel te vinden op internet (onder 
andere VivaraPro biedt duurzame en goed-
gekeurde kasten aan). Bij het ophangen/ 
aanbrengen van kasten dient wel zorgvuldig 
gekeken te worden naar de manier en de 
locatie van ophangen. Hieronder enkele 
voorbeelden, zoals een vogelvide en kasten 
voor huismus en externe en inbouwkasten 
voor vleermuis en gierzwaluw. EcoTierra-
ecologisch adviesbureau (info@ecotierra.nl) 
geeft ook graag advies voor het juist toepas-
sen van dergelijke maatregelen.

DANS-kamp Eskape 
Van 21 tot 23 september was weer het jaar-
lijkse kamp van dansgroep De Eskape. Drieën-
veertig kinderen, dansleraren en leden van de 
werkgroep gingen naar kampeerboerderij de 
Woudegge in Otterlo; een mooie locatie in het 
bos, met volop ruimte voor spelletjes. Helaas 
vanwege het slechte weer waren er meer bin-
nenspelletjes dan normaal…
Het kamp was altijd bekend als Jazzkamp, 
maar is dit jaar door de leden van de Break-
dance, die (voor het eerst!) mee waren, omge-
doopt tot Danskamp. 
Het thema was “Later als ik groot ben”. De 
spellen stonden voor een deel in het teken van 
beroepen en werk. Enkele spellen / activitei-
ten bij het thema waren: “Beroepen Wie ben 
ik” / koekjes bakken als echte banketbakkers 
en beroepenzeskamp. Tijdens deze zeskamp 
waren er spelletjes in 6 beroepsgroepen, die 
de kinderen uit moesten voeren. Hierbij werd 
er samengewerkt door jong en oud.
Natuurlijk viel niet alles binnen het thema. De Eskape gaat al jaren op kamp en een aantal 
onderdelen zijn legendarisch geworden! Vaste prik zijn de spooktocht , de dropping en de 

bonte avond. Vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de kinderen zijn er 2 spooktochten. 
De jongere kinderen gaan mee met de minispooktocht. Wanneer zij terug zijn, mogen de 
oudere kinderen griezelen. Bij de dropping stond dit jaar nogal wat op het spel… Iedere keer 
dat de groep gespot werd, zouden ze de volgende ochtend 5 minuten eerder gewekt worden! 
En natuurlijk werd er ook lekker gedanst tijdens danskamp! Tussendoor was er voldoende tijd 
om te ‘chillen’, lekker te kletsen en/of te kleuren. Uiteraard was de catering ook weer prima 
geregeld. 
Al met al kijkt De Eskape terug op een geslaagd kamp!

garage wilp

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

OOK ADVERTEREN IN 

DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:

HOVENHIER@GMAIL.COM
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 Activiteitenkalender najaar  2018 - voorjaar 2019 van WSV De Hoven
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. 
Kosten: leden WSV de Hoven gratis, anders 
e1,00
Contactpersoon:  
Ada de Beer, aadjebas@home.nl

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
Kosten: e 1,00 Incl. drinken en iets  
lekkers.
Contact: Anne-Fleur Nijhuis 0623611677 of 
af.nijhuis@rastrgroep.nl

Fun4All
Activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar, georganiseerd door Raster Kinder-
werk.
Donderdagmiddag van 15.45 uur - 16.45 uur 
in het Hovenhuus.
Iedere week een ander thema: sport, koken, 
knutselen. Je hoeft je niet op te geven. Kom 
gewoon langs en doe mee! Deelname is 
gratis. 
Contact: Anne-Fleur Nijhuis 0623611677 of 
af.nijhuis@rastrgroep.nl

Colorgate
De Colorgate is 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:  
Jongerenwerker Chris Helsloot 
c.helsloot@rastergroep.nl

Dansgroep “De Eskape”
De Eskape bestaat uit 11 dansgroepen: 
6 Jazzgroepen met 3 selectiegroepen, 2 
Breakdancegroepen.  
Lessen zijn op verschillende tijdstippen van 
maandag t/m vrijdag. Voor de tijdstippen van 
de verschillende dansgroepen kun je kijken 
op de site van WSV De Hoven.
Kom lekker een keer meedoen!
Voor vragen:  
dansgroepdeeskape@gmail.com 

Peuterdans
Vanwege het succes van vorig jaar komt er 
weer een blok van 8 lessen peuterdans.
Peuterdans is voor peuters van 2 - 3 jaar, 
samen met een ouder/verzorger
startdatum vrijdag 8-11, wekelijks van 10.00 
- 10.45 uur
Kosten: e 50,00 
Opgeven via  
dansgroepdeeskape@gmail.com

Woeste Willem
Enkele keren per jaar is er een onderhouds-
dag bij Woest Willem speelnatuur, die heer-
lijke plek om te spelen. 
De eerste klusdag is 10-11 van 9.30 - 14.00 
uur. Je kunt je aanmelden via  
woestewillemspeelnatuur@gmail.com
Volg de Facebook pagina om op de hoogte te 
blijven van alle activiteiten.

VOLWASSENEN
Klaverjassen
Volwassenen - Klaverjascompetitie op 
maandagavond. Iedere 2e en 4e maan-
dag van de maand van 20.00 - 22.30 in 
het Hovenhuus, m.u.v. december
Een leuke en gezellige competitie waaraan 
iedereen kan deelnemen. Iedere avond zijn 
er leuke prijzen te winnen.

Biljart
Dinsdag- (om de 2 weken) -en woensdag-
avond  (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

(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:
Mw. Adri van Dijk, tel. 617061 /  
adridick@kpnmail.nl

Yoga
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

Happen in de Hoven
Passie voor koken, liefde voor lekker eten en 
een warm hart voor bewoners van de Hoven. 
Zomaar een paar ingrediënten waar 6 
hobbykoks een heerlijk driegangenmenu 
mee bereiden.
Schuif je ook een keer aan? Opgeven kan via 
happen@wsvdehoven.nl of loop binnen bij 
het Hovenhuus.
In 2018 wordt er gekookt op de volgende 
vrijdagen:
oktober, november en december 2018, de 
tweede vrijdag van de maand.
Afhankellijk van het aantal vrijwilligers 
wordt er in 2019 nog “gehapt”. Dus kom 
een keer langs, wie weet is het iets voor u!
De inloop is vanaf 17. 30 uur. De kosten zijn 
5 7,50

SPORTEN IN DE SPORT-
ZAAL VAN DE HOVEN-
SCHOOL
Badminton / volwassenen
Woensdag   19.30 - 21.00 uur 
   21.00 - 22.00 uur
Volleybal
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.
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OOK ADVERTEREN IN 
DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:
HOVENHIER@GMAIL.COM

Exclusieve badkamers 
tegen betaalbare prijzen!

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl

tegels - badkamers - vloerverwarming

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

Bloemstraat 3
7419 BT Deventer

massagepraktijkdespiegeling.nl

06 281 055 30

massage@praktijkdespiegeling.nl

OOK ADVERTEREN IN 

DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:

HOVENHIER@GMAIL.COM
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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



 Activiteitenkalender najaar  2018 - voorjaar 2019 van WSV De Hoven
Activiteiten van Raster
Zitgym 
Donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur in 
het Hovenhuus
o.l.v. Sietske van der Veer. Voor informatie 
Raster tel. 611247

Conditiegym
Donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in 
het Hovenhuus
o.l.v. Sietske van der Veer. Voor informatie 
Raster tel. 611247

Maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in 
gymzaal de Worp, Twelloseweg
o.l.v. Helna de Wilde. Voor informatie Raster 
tel. 611247

Alle groepen staan open voor alle leeftijden 
en voor zowel dames en heren.

Darttoernooi
2-11 2018 vanaf 20.00 uur.
Kosten: e 10,00 incl. een hapje en een 
drankje.
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Opgeven: oosterboer1971@gmail.com

ALGEMEEN
Vrijwilligersavond
Vrijdag 16-11 van 18.00 - 19.30 uur.
Inloop vanaf 17.30 uur.

Algemene ledenvergadering
Vrijdag 16-11 om 19.30 uur, aansluitend op 
de vrijwilligersavond

Werkgroep Speeltuin
De werkgroep Speeltuin regelt het onder-
houd en de vervanging van de toestellen en 
het groen in de speeltuin aan de Leliestraat. 
Vrijwilligers zijn de spil waarop 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 mee-
denken aan de speeltuin van de toekomst.
Contactpersoon: Marc Harmsen: 
marcharmsen@gmail.com; 

Oud papier
Zet ook uw papier aan de weg voor de wijk 
en de speeltuinvereniging! 
Data 2018:
13 oktober / 24 november / 22 december 
Wilt u het oud papier a.u.b. vóór 9.00 uur aan 
de straat zetten?

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

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 beheer-
der 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.

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

Worp Wegwerp Vrij
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

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

Inloopochtend
De Radboudkerk stond aan de Twelloseweg 
op deWorp en was onderdeel van de Heilige 
Lebuinusparochie. Sinds de sluiting van de 
kerk in 2015 is het “spreekuur” verplaatst 
naar ‘t Hovenhuus. Betsy Oosterwegel wil 
graag contact houden met de mensen in de 
vorm van een inloopochtend. Niet alleen 
voor parochianen van de Radboudkerk maar 
voor iedereen in de wijk.
De inloopochtend is op vrijdag van 10.00 - 
12.00 uur.

Zelf organiseren?
In ‘t Hovenhuus en de speeltuin hebben we 
alle ruimte voor allerlei activiteiten en evene-
menten. Heb jij een idee en zoek je ruimte? 
Of wil je de mogelijkheden bespreken en 
zoek je ondersteuning? De WSV heeft ieder 
jaar een apart budget speciaal voor het sti-
muleren van nieuwe workshops, activiteiten 
en evenmenten. Wil je meer weten? Neem 
dan contact op met het bestuur van de WSV 
of loop binnen bij het Hovenhuus

Zie voor meer informatie de website van WSV de Hoven

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

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

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

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN



Heeft u een mooi idee 
voor de buurt?

Ga voor meer informatie naar 
www.wijdeventer.nl

Zomer op de Worp
KORT NIEUWS
Pleintje voor de Spar
In de Hovenhier van oktober 2017 stond 
een bericht over de plannen voor herinrich-
ting van het pleintje voor de Spar. De werk-
groep die zich hiermee bezig hield moest 
echter vaststellen dat daar veel haken en 
ogen aan zitten en dat de buurt het pleintje 
eigenlijk wel goed vindt. Er is daarom alleen 
schoonmaakactie gehouden.  Het is helaas 
niet gelukt om het hondenpoepprobleem 
in de perkjes op te lossen.  De werkgroep 
heeft zichzelf inmiddels opgeheven. Zij 
willen iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd. 

Cafetaria de Worp
De ingang van cafetaria de Worp was tot 
voor kort niet makkelijk bereikbaar voor 
bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebrui-
kers.  Sinds kort is de ingang aangepast 
zodat alle klanten makkelijk naar binnen 
kunnen.  

IJsselen
Werkgroep Worp Wegwerpvrij heeft stu-
denten  van saxion gevraagd een Face-
bookpagina te bedenken om jongeren te 
wijzen op hun afvalgedrag. De studenten 
hebben over dit onderwerp drie filmpjes 
gemaakt. Deze zijn te zien op de faceboo-
kpagina IJsselen.  IJsselen is een nieuw 
werkwoord dat gebruikt wordt om aan te 
geven dat je naar de IJssel gaat.

Website WSV de Hoven
De website en de Facebook pagina van 
WSV de Hoven zijn vernieuwd.  Alle infor-
matie over activiteiten en organisatie is 
daar te vinden.

OOK ADVERTEREN IN 

DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:

HOVENHIER@GMAIL.COM

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

WIJ K-  EN SPEELTU I NVEREN IGI NG

Avondvierdaagse

Eskape

Deventer Op Stelten
Hoogtevrees

Huttenkamp

The Peek Freans



In ‘t zonnetje
Esther Lagendijk is sinds januari 2017 
wijkmanager van De Binnenstad en de 
Hoven. Een goede reden om Esther (be-
ter) te leren kennen in ’t Zonnetje. 

Wat doet een wijkmanager?
“Een wijkmanager helpt bewoners bij het ont-
wikkelen van initiatieven die de leefbaarheid 
in hun woonomgeving vergroten.” 
Veel mensen zullen WijDeventer en WijWorp 
wel kennen. WijDeventer is een manier van 
werken waarbij bewoners  zeggenschap heb-
ben over hun leefomgeving en de besteding 
van het budget voor de wijk.
WijWorp, voortgekomen uit een pilot, gaat 
nog een stapje verder. Het kernteam van 
WijWorp, dat bestaat uit wijkbewoners, sti-
muleert bewoners zelf om met een initiatief 
te komen.
Het team beschikt over een eigen budget 
voor de buurt, waardoor zij over financiële 
aanvragen zelf besluiten kunnen nemen. 
Het voordeel van deze werkwijze is dat het 
kernteam goed weet waarover ze een besluit 
neemt en dat het vertrouwd is voor de bewo-
ners. 

Spin in het web
“Als wijkmanager ben ik een spin in het web, 
waarbij ik, door mijn contacten binnen de 
gemeente, met instanties en wijkbewoners, 
mensen kan koppelen en initiatieven kan 
verbinden.
Door het zichtbaar zijn in de buurt, bijvoor-
beeld op informatieavonden, de (social) me-
dia en contacten met andere professionals 
hoor ik wat er speelt.”  

De wijk vergrijst
Tweemaal per jaar is er een functiona-
rissen-overleg met medewerkers van de 
Hovenschool, Raster (BSO, jongerenwerk, 
kinderwerk) en leden van het sociaal team 
(waaronder opbouwwerk). De wijk vergrijst, 
waardoor mensen eenzaam kunnen worden 
en er zijn gezinnen die buiten de boot vallen. 
Het is van belang om die samen in kaart te 
brengen, een vinger aan de pols te houden 
en zonodig hulp te bieden.

“Bewoners weten me goed te vinden .Ze zijn 
vaak verrast over de mogelijkheden qua on-
dersteuning en het beschikbare budget om 
initiatieven verder te brengen.”

Welke actuele thema’s spelen in de 
Hoven?
“Het Worpplantsoen wordt intensief gebruikt 
door verschillende groepen. Hondenbezit-
ters geven aan last te hebben van fietsers die 
gebruik maken van de wandelpaden. Maar 
ook op de Lange Laan is het lastig omdat de 
verschillende vervoermiddelen zorgen voor 
veel tempoverschil.
Ook parkeren leidt soms tot vragen/ irritaties, 
waarvoor gezamenlijk een oplossing gezocht 
kan worden.”

Wie is Esther?
“Sinds mijn studie Ruimtelijke Ordening en 
Planologie op het Saxion woon ik in Deven-
ter. Een fijne stad met veel activiteiten en 
mooie initiatieven. De sfeer is een beetje 
dorps / kleinschalig en dat vind ik prettig! Na 
mijn studie heb ik een aantal jaren gewerkt 
in mijn vakgebied. Daarna ben begonnen als 
wijkmanager. Eerst in de wijken Colmschate 
Noord en De Vijfhoek en nu sinds ruim 
anderhalf jaar in de wijk Binnenstad / De 
Hoven.
Ik woon met mijn man en kinderen op de 

Zandweerd. Een fijne buurt. Ik geniet enorm 
van de  IJssel; het is een beetje mijn voortuin. 
Ik werk 30 uur per week. Mijn baan is flexibel, 
zo werk ik ook regelmatig op avonden en 
soms in het weekend. 
Ik heb een super-leuke, veelzijdige baan. Het 
ene moment zit ik aan de keukentafel bij be-
woners thuis en even later ben ik in gesprek 
met een wethouder. Ik schrijf regelmatig 
teksten voor bijvoorbeeld de WijDeventer 
krant en ik begeleid studenten. Een ander 
leuk onderdeel zijn de bijeenkomsten voor 
nieuwe inwoners van Deventer. 
De Hoven vind ik een leuke, veelzijdige wijk. 
Er is veel creativiteit, diversiteit en mensen 
wonen er met plezier. De inwoners zijn actief 
in de wijk en betrokken bij de buurt en buurt-
bewoners.” 

Tot slot roept Esther op contact met haar op 
te nemen wanneer er vragen zijn over het 
samenleven in de buurt of over wensen voor 
de buitenruimte.
  
Telefoonnummer: 06 51578277 (mag ook via 
WhatsApp) 
e-mail: e.lagendijk@deventer.nl
Facebook: Wijkmanager Binnenstad En 
Hoven Esther Lagendijk

COLUMN
De rustigste plek van de Worp
Robert Bugter
Bert van Marwijkplein staat er op het 
straatnaambordje op het pleintje pal 
tegenover de speeltuin. Het is er vredig. 
Er heerst rust. Wat me opvalt, als ik er 
langsfiets of loop, is dat er nooit iemand op 
een van de drie bankjes zit. Maar dan ook 
echt nooit. Kan toeval zijn natuurlijk, want 
ik ben er niet vierentwintig uur per dag. 
De prullenbak is ook altijd leeg. Ik voel zelf 
nooit de behoefte om er te gaan zitten. Er 
gebeurt namelijk niet zo veel, op wat spor-
tende fanatiekelingen na die hun lichaam 
een soort van strak willen houden. Je kan 
het verontrustend noemen, maar het heeft 
ook wel iets, die rust. Kijk naar de Bert van 
Marwijk van nu. Een kalme man, geen pra-
ter, leeft graag teruggetrokken. Zo’n rustig 
plein past ook bij zijn persoon.
Acht jaar geleden moest dit plein er opeens 
komen na de glansrijke tweede plaats van 
Oranje op het WK in Zuid Afrika in 2010, 
met bondscoach Bert van Marwijk aan het 
roer.
Heel Nederland kreeg opeens mee waar hij 
geboren en opgegroeid was. Iedereen wist 
van de Worp. De fijne smalle straatjes, de 
gangetjes en het voetbalveldje in de speel-
tuin, waar van Marwijk altijd te vinden was. 
Alles werd belicht in de media. Hij kwam 
het plein zelf openen. Zelden was het zo 
druk op de Worp als toen. Cameramensen, 
fotografen, schrijvende pers alles. De Worp 
werd landelijk bekend. Al snel keerde de 
rust terug. Er is sindsdien nooit meer wat 
gebeurd op het plein. Achteraf had er beter 
een Bert van Marwijk-court neergezet 
kunnen worden, een mooi voetbalveldje 
met een hek eromheen waar de voetbalta-
lenten uit de wijk zichzelf hadden kunnen 
ontwikkelen tot toppers van VV Activia of 
zelfs net als van Marwijk zelf, Go Ahead 
Eagles. Nu is het een rustoord geworden. 
Als je tot rust wil komen, ga dan naar het 
Bert van Marwijkplein, de rustigste plek van 
de Worp.

LOTZINMOVEMENT.NL                                                                     
vaktherapie dans & beweging 

wanneer woorden niet genoeg zijn  

yin-meditatie
beeldende cursus Open hArtboek

TWELLOSEWEG 12 
DEVENTER
06-20617187 
INGRIDBAART@PLANET.NL

GRATIS KENNIS-
MAKINGSGESPREK 
OF OPEN LES

Shell 
“IJsselbrug”

Uw tankstation

Rijksstraatweg 2,  0570 -  61 37 48

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

0570 61 27 97
I N F O @ M P D E V E N T E R . N L
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OOK ADVERTEREN IN 
DE HOVENHIER?

MAIL DAN NAAR:
HOVENHIER@GMAIL.COM
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Colofon

Recept 
Happen in de Hoven

LINZENSOEP MET BLEEKSELDERIJ

Ingrediënten
2 uien
2 stengels bleekselderij
400 g bruine linzen in blik (uitgelekt)
400 g kikkererwten in blik (uitgelekt)
4 el olijfolie extra vierge met knoflook en 
chilipeper
2 tl gemalen kaneel
400 g tomatenblokjes (blik)
1 liter groentebouillon van tablet
1 citroen
½ theelepel kardemom
¼ theelepel kurkuma

Bereiding
Snipper de ui en snijd de bleekselderij in 
boogjes. Laat de linzen en kikkererwten 
uitlekken. Verhit de olie in een soeppan. 
Fruit de ui, bleekselderij en kaneel 2 min. op 
laag vuur. Schep de linzen, kikkererwten en 
tomatenblokjes erdoor. Voeg de bouillon 
toe en breng aan de kook. Laat 10 min. op 
laag vuur koken. Roer af en toe.
Halveer de citroen, pers de helft uit en snijd 
de andere helft in parten. Roer 1½ el (per 4 
personen) citroensap door de soep. Pureer 
de soep grof met de staafmixer en verdeel 
over de kommen. Serveer met de parten 
citroen.
Combinatietip:
Lekker met verse koriander en geroosterde 
pitabroodjes.
Bewaartip:
Je kunt de soep 1 dag van te voren bereiden. 
Bewaar afgedekt in de koelkast. Verwarm op 
laag vuur en serveer.

Sociaal wijkteam
Net als alle andere wijken in Deventer kent 
ook de binnenstad en De Hoven een sociaal 
team. Maar wie zijn die mensen in het sociaal 
team nou eigenlijk en waarvoor kunt u te-
recht bij het sociaal team? 
Een korte voorstelronde. 

Het sociaal team Deventer Binnenstad en De 
Hoven is er voor de bewoners. Voor bewo-
ners die behoefte hebben aan een gesprek. 
Die met vragen zitten op één of meerdere 
leefgebieden. U kunt hierbij denken aan Fi-
nanciën, eigen netwerk, wonen etc. Maar ook 
als u een idee heeft voor de wijk en u niet 
weet welke stappen u vervolgen moet zetten. 
Als sociaal team hebben we oog voor de 
bewoner, zijn/haar leefomgeving, de straat 
en de wijk en willen we meedenken met 
bewoners om zolang mogelijk zelfstandig te 
kunnen functioneren. 
De leden van het sociaal team Binnenstad 
en De Hoven van links naar rechts: Robert 
Lentelink, Rob Achterbosch, Inge Obdeijn en 
Johan Flierman. Ze zijn bereikbaar via tel. 14 
0570 en mail: 
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl.

Rijbewijs
Keuringen aan huis

Paul 
van Dormolen
gecertifi ceerd bedrijfsarts

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

Nieuws van het Bestuur
Het stokje overnemen
De WSV zoekt nieuwe vrijwilligers, dat kan u 
niet ontgaan zijn. Eens in de zoveel tijd is er
ineens een sterk verloop en begint het overal 
te knellen. Het lijkt dan wel of iedereen tege-
lijk bedenkt dat een ander het stokje nu maar 
eens moet overnemen. De Hovenhier zoekt
nieuwe redactieleden, het bestuur nieuwe 
bestuursleden en voor achter de bar zoeken 
we nieuwe barmannen en barvrouwen. Om 
er maar eens een paar te noemen.
Tegelijkertijd zie je dat als de nood het hoogst 

is, de oplossing nabij is. 
Tijdens het Huttenkamp hebben we als be-
stuur driftig lopen flyeren om u als buurtbe-
woner ervan te overtuigen iets te gaan doen 
bij de WSV. En dat heeft succes, er melden 
zich nieuwe vrijwilligers aan. Want laten 
we wel wezen, we kunnen toch niet zonder 
Hovenhier? Of Huttenkamp? Daarom hebben 
we veel nieuwe vrijwilligers nodig, alle hulp is 
welkom, groot en klein. Dus kom het stokje 
overnemen, het is echt de moeite waard!

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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Ingezonden foto van Lisa Pouwel


