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Lieve Lezers,
De redactie van de Hovenhier heeft besloten om, zoals u gewend bent, een editie
uit te brengen in het voorjaar. Tijdens het
samenstellen van deze krant brak de coronacrisis uit en werd het natuurlijk lastig
om actuele en kloppende data te melden.
Wij hebben ons best gedaan, maar kunnen niet voorkomen dat de actualiteit ons
inhaalt. Het aller belangrijkste is dat we
goed voor elkaar blijven zorgen en gezond
blijven.
We vinden het mooi om te zien hoeveel
creatieve initiatieven er in deze tijd zijn
ontstaan. De kinderen kunnen op ‘berenjacht’, er zijn rozen uitgedeeld in de
Rozenstraat, een straat-bingo in de Hovenierstraat en nog veel meer. Iedereen is
bereid om elkaar te helpen.
Maar of je nu keihard aan de slag bent in
de zorg, thuis je baan probeert te combineren met je kinderen, of alleen woont en
tegen de muren opkruipt van ellende. Het
zijn toch rare, zware tijden voor iedereen.
Schroom dus nog steeds niet om hulp te
vragen aan je buren, gebruik hiervoor bijvoorbeeld het burenformulier dat u eind
maart ontvangen heeft.
We wensen alle lezers veel sterkte en veel
leesplezier in deze rare tijd.
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betekent en “Sthénos”, wat “kracht” betekent. In het Nederlands betekent het dus
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Tanja van Trainingsstudio F.R.I.S kwam met
dit sportieve idee. Zij wilde graag een calisthenics toestel voor iedereen, zowel kinderen als volwassenen. Dit om meer bewegen
te stimuleren. Meer bewegen zorgt er namelijk voor dat we ons beter voelen, meer
sociale contacten krijgen, lekker je hoofd leeg
kan maken en werken aan je gezondheid.
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calistenics in de speeltuin
De grote speeltuin heeft er een nieuw klimtoestel bij! Er is medio maart een prachtig uitgebreid calisthenics toestel geplaatst, achterin
naast het voetbalveld. Dit is mogelijk gemaakt
door de financiering van WSV de Hoven samen met een subsidie van WijDeventer. WSV
de Hoven ondersteunt van harte het idee om
de jeugd en ook de volwassenen meer te laten
bewegen. Vandaar dat zij een groot deel van
de financiering op zich genomen hebben.
Dit calisthenics toestel is een toffe nieuwe plek
waar de jeugd samen kan komen om te trainen. Calisthenics wordt ook wel Street Workout genoemd. Het is een manier van trainen,
door middel van je eigen lichaamsgewicht,
waar je super sterk van wordt. Het is uitdagend en vergt doorzettingsvermogen, maar
geeft je een sterk lichaam zonder bijzondere
trainingsapparatuur. Het Engelse woord “calisthenics” is af te leiden uit twee
Griekse woorden. “Kalos”, wat “mooi”

Naast trainingen voor volwassenen, geeft
trainingsstudio F.R.I.S speciale jeugdlessen
op onder andere het calisthenics toestel. De
jeugdlessen zijn op dinsdag en vrijdag van 16
tot 17 uur. Deze lessen zijn gratis voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar! Dus kom ook vooral
een keer meedoen om te kijken of je het leuk
vindt.

DEVENTER.SPAR.NL
Al je boodschappen dicht in de buurt!
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BLOEMSTRAAT 62
DEVENTER (DE WORP)
TEL: 0570 - 784 333
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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“THEE DRINKEN MET
BURGEMEESTER
RON KÖNIG”
”

Daar staan we dan, op de stoep bij Ron König. Ron is

is heel leuk. Die zondagavond dacht ik een
avondje vrij te zijn, alleen toen werd ik voor
een incident opgeroepen en moest ik dus
ook weer paraat zijn.
Ook als ik niet aan het werk ben, word ik aangesproken. Dat vind ik wel mooi aan Deventernaren, ze kennen me en begroeten me.”

sinds 13 mei 2019 burgemeester van Deventer en afgelopen najaar ook bewoner van de Worp. Met grote
nieuwsgierigheid naar deze nieuwe wijkbewoner, bellen we aan. Ron opent de deur met een vrolijke lach.
Een kopje thee en een kerstkransje, we zitten
gezellig aan de eettafel bij Ron. Hij vertelt
ons dat hij gebeld kan worden en dat hij
het interview dan moet onderbreken. Het
boerenprotest gaat mogelijk ook onze regio
aandoen en overleg met collega burgemeesters is noodzakelijk.

“De IJssel is een rode draad in
mijn leven”

Wonen in Deventer, wonen op de Worp
Een burgemeester moet wonen in de gemeente waar hij werkt. Waarom dan juist
gekozen voor de Worp?
“Ik wil dichtbij het stadhuis wonen om als
het kan even thuis te eten. Nadat ik ben
voorgedragen voor het burgemeesterschap
in Deventer, ben ik op zoek gegaan naar een
woning in een leuke wijk en dat is de Worp
geworden. Dichtbij het stadhuis, bij de IJssel
en de uiterwaarden. Vanaf de Worp ben je
snel ‘buiten’.

Natuurlijk starten we met de vraag: wie is
Ron König? Ron vertelt dat hij 55 jaar is en
in Doesburg is geboren. Na zijn studie in
Amsterdam is Ron teruggekeerd naar deze
kant van het land. Ron heeft in verschillende
steden aan de IJssel gewoond. Nu is het dus
tijd voor Deventer.

Ik vind het heel mooi om te horen dat mensen hier graag wonen. Ik sprak laatst met een
meneer van 60 die hier geboren en getogen
is. Zijn ouders en ook zijn kinderen wonen
hier op de Worp. Ik denk dat de Worp een
plek is waar je wil blijven of na omzwervingen
weer naar terug wil keren.”

Ron heeft vier dochters die inmiddels allemaal het ouderlijk huis hebben verlaten. De
vriendin van Ron woont bij haar drie kinderen in Nijmegen.
Voor deze mooie baan was Ron een aantal
jaren wethouder en trainde hij ook andereburgemeesters en wethouders.

Kun je als burgemeester een vrije dag
nemen?
“Tja… burgemeester ben je 24 uur per dag.
Het is heel lastig om een vrije dag te nemen
zelfs in het weekend. Bijvoorbeeld tijdens het
Dickens Festijn. Ik ben dan het hele weekend
in Deventer om gasten te ontvangen. Dat

Wij werken met

PASSIE & VAKMANSCHAP
Christaan
Cents

”Verduurzaming heeft een
heel sociaal component”
Wat vindt u als burgemeester belangrijk
voor Deventer?
“Op die vraag heb ik in mei 2019, tijdens mijn
installatietoespraak, het volgende geantwoord: Verduurzaming is één van de dingen
die ik heel belangrijk vind voor Deventer.
Dit gaat veel aandacht vragen de komende
jaren. Het is een ingewikkelde operatie, niet
alleen financieel en technisch. Het gaat ook
iets van de inwoners vragen. Verduurzaming
heeft een heel sociaal component. Hoe krijg



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

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

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

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

24 uur per dag burgemeester… is er met
zo’n drukke agenda nog tijd voor hobby’s?
“Hier in huis staat een kast met ongelezen
boeken. Ik vind het heerlijk om in een boek
te duiken, maar vanwege mijn werk moet ik
veel stukken lezen. Dan is het niet echt leuk
om ’s avonds nog een boek uit de kast te
pakken. Lezen gebeurt dus eigenlijk alleen in
de vakantie. Verder wandel ik graag, het liefst
lange afstandswandelingen, maar dat staat
ook een beetje op een laag pitje. Ik probeer
wel een paar keer per week hard te lopen.”
We sluiten af met de belofte om binnenkort
een aanmeldformulier voor de Wijk- en
speeltuinvereniging door de brievenbus te
doen, zodat Ron ook lid kan worden van
de WSV en een keer met de activiteiten in ‘t
Hovenhuus kan meedoen.

Burgemeester König leest voor aan de kleuters van
de Hovenschool op 27 januari 2020 tijdens de Nationale Voorleesdagen.





Robert
Jutten

06-345 150 75

“Deventernaren zijn heel spontaan, ook de
Deventer jeugd. Ik kreeg pasgeleden een
brief van leerlingen van groep 8 van een lagere school. Zij wilden met me in gesprek over
een project op school over de ‘plastic soep’.
Zij moesten een presentatie verzorgen en
voor het project een politieke partij oprichten. Ze wilden van mij, de burgemeester, wel
eens horen welke ideeën ik daarover had. Ik
ben met deze leerlingen in gesprek gegaan,
dat was een heel mooi en open gesprek. Ik
vind het belangrijk om jongeren bij de politiek te betrekken.”

je bewoners mee met verduurzaming. Ik heb
daar niet het antwoord op, maar het is wel
heel belangrijk om daar samen over na te
denken.”
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• •

• •
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Net dat beetje
extra!





Ennestraat 26
06-34111405


7439 AJ Steenenkamer
www.rbouw.nl


info@rbouw.nl



Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw
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Duurzaam en groen
Daarom zou er een bijeenkomst georganiseerd worden op woensdagavond 13 mei,
maar hier wordt een nieuwe datum voor
gezocht. Wil je meedenken? Of wil je meer
informatie? Mail dan Wim via
remundt@kpnmail.nl.
Inspiratie voor meer vergroening
Drie studenten van Saxion hebben met een
frisse blik gekeken naar de mogelijkheden
om de wijk verder te vergroenen. Dit resulteerde in een handleiding voor de wijk met
daarin voorstellen voor een aantal klimaatbestendige ingrepen, gekoppeld aan verschillende leefstijlen. Een ingreep die inspeelt
op alle drie de speerpunten (hittestress,
wateroverlast en biodiversiteit) is semigroene
verharding van de wegen in plaats van volledige verharding. Dit maakt waterinfiltratie
gemakkelijker, het neemt hitte weg uit de
wijk (want verharding straalt meer warmte uit
dan groen) en het draagt bij aan het versterken van de microklimaten.

Vergroening van de rotonde op 14 maart

Vergroening rotonde
Het idee voor de groene rotonde is ontstaan
omdat men ‘de groenste straat van Overijssel’
wilde worden. Helaas werd ‘de Worp’ tweede
en liepen ze een mooie geldprijs mis om de
‘groene’ ideeën te realiseren. Maar de bewoners bleven enthousiast over de vergroening
van de rotonde. Daarom is er besloten dit
idee alsnog te gaan uitvoeren.
Met het budget van WijDeventer en een gulle
gift van Financieel advieskantoor Van de Ven,
is de beplanting en zwarte grond aangeschaft. De bowling en het IJsselhotel zorgden
voor de catering tijdens het realiseren hiervan. Afgelopen zaterdag 14 maart is de rotonde getransformeerd in een prachtig groen
aangezicht die tot volle bloei kan komen.

Met zelf energie opwekken en door energie
te besparen zou dit haalbaar moeten zijn.
Gelijktijdig willen ze ook de biodiversiteit
vergroten, door het verder vergroenen van
de wijk. Dit kan uiteraard alleen slagen als
we dit samen doen en elkaar helpen. De
techniek is er, maar waar kiezen we voor?
Een andere uitdaging is het organiseren en
het ontzorgen, zodat iedereen mee kan doen
van jong tot oud. Zeker in onze wijk moet dat
toch mogelijk zijn?

1,1 miljoen bomen planten! Dat is de ambitie
van onze provincie. De gemeente Deventer
krijgt daarom 110 bomen om uit te delen.
Daar wil onze wijk graag een groen blaadje
van meepakken. WSV de Hoven heeft negen bomen aangevraagd om het Bert van
Marwijk plein en de speeltuin nog meer
te vergroenen. Het zijn inheemse fruit- en
notenbomen waar iedereen de vruchten van
mag plukken en om op te eten. Ook zijn er in
de Hovenierstraat nog twee bomen aangevraagd. Fijn dat we nog wat meer groen
kunnen doen.

Daarnaast is groen een heel belangrijk onderdeel van de geschiedenis van De Hoven
als stadsweide en stadstuinen van Deventer. Daar mogen bewoners trots op zijn en
daarom is ervoor gekozen om dit op deze
manier terug te laten komen.
In de handleiding die de studenten maakten,
staat welke maatregelen passen bij welke
type personen, zodat iedereen iets kan betekenen rondom de klimaatverandering.
Kijk voor het complete verslag op https://
www.wsvdehoven.nl/inspiratie_vergroening

De Worp energieneutraal in 2025!

Bomenproject Provincie Overijssel

Er is een nieuw en energiek bewonersinitiatief. Met ongeveer 10 wijkbewoners willen ze
de hele Worp gaan mobiliseren om in 2025
de wijk energieneutraal te krijgen.

Het
+ Speelkas
Theetuin
Restaurant

Voorbeeld om meer groen te realiseren in de Hovenierstraat

Zoekt u:

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

!
Nieuw
uwen

 in een modern medisch centrum?
 betrokken?

Huisartspraktijk Sluimer

Huttenbo
en doolhof

pad

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

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

voor familiedagen en bedrijfsuitjes
Dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 uur.
Tijdens zomervakantie elke dag open!

Medisch Centrum Singel

hofvantwello.nl
06 - 126 353 20

Medisch Centrum Singel
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Activiteiten
Kunstwerk Worpplantsoen
Willem Waanders heeft een legaat aan
de gemeente Deventer nagelaten met als
doel het geld te besteden aan de verfraaiing van het Worpplantsoen. In het voorjaar van 2015 was er gelegenheid voor
bewoners om ideeën aan te dragen. Een
aantal hiervan is inmiddels uitgevoerd, zoals Woeste Willem (de natuurspeelplaats),
het schelpenpad op de dijk, beplanting
bloembollen en een mozaïekbank. Eén
van de ideeën die nog niet was gerealiseerd, is een permanent kunstwerk in het
park.
Initiatief
Op initiatief van Ton Geldermans is er een
commissie samengesteld bestaande uit 3
Worpbewoners, een vertegenwoordiger van
de werkgroep Waanders, het Kunstenlab en
de gemeente. Deze commissie werkt momenteel aan het realiseren van een permanent kunstwerk in het park. Het object zal

Rob Sweere, ontwerper van ‘Worpscape’.

specifiek van toepassing zijn op het Worpplantsoen en moet aansluiten bij de natuur,
de bomen en water. Verder moet het werk
vooral verrassend blijven voor met name de
vele vaste gebruikers van het park.
Procedure
Er zijn 3 kunstenaars geselecteerd die de opdracht hebben gekregen om een schetsontwerp te maken. Op 6 november 2019 heeft
een aantal betrokken Worpbewoners hun
voorkeur uitgesproken voor een kunstwerk.
De commissie heeft vervolgens de definitieve keuze gemaakt voor het ontwerp van
Rob Sweere. Hij werkt nu aan het definitieve
ontwerp, genaamd ‘Worpscape’. De aanvraag
voor een vergunning ligt nu bij de gemeente
Deventer. Het wachten is op een definitieve
beschikking.
Het kunstwerk ‘Worpscape’
Het is een object van cortenstaal van ca. 2 bij
12 meter, dat verwijst naar een boot (ark van
Noach) of ruimtevaartschip. In de open vorm
krijgen planten een plek. De locatie van het
werk is wat meer naar het einde van het park
in het ‘wilde’ grasveld waar dit verrassende
ontwerp goed tot zijn recht gaat komen.

Activiteit IJsselbiënnale 2020
Iets om naar uit te kijken: want ook de tweede editie van de IJsselbiënnale is uitgesteld.
De IJsselbiënnale vindt plaats in de zomer van
2021. Onder de titel TIJ, TIJD, TIJDELIJKHEID
gaan 26 internationale kunstenaars invulling
geven aan het thema ‘de impact van klimaatverandering’. Over een lengte van ruim 100
kilometer is de IJsselbiënnale de langste inter-

Onthulling 2021
Vanwege de corona-maatregelen is de
onthulling van het kunstwerk uitgesteld. De
verwachting is dat het kunstwerk van Rob
Sweere in het voorjaar van 2021 feestelijk
wordt onthuld. Het kunstwerk zal tevens deel
uitmaken van de kunstroute van de IJsselbiënnale. Deze tweede editie van de IJsselbiënnale is eveneens uitgesteld en vindt plaats in
de zomer van 2021.

“Wie het nieuws volgt, weet dat in vrijheid leven, ook in de 21e eeuw, niet
voor iedereen vanzelfsprekend is”

75 jaar bevrijding
Nog één keer snoozen. Cracker, yoghurt &
cruesli, snee brood of toch beschuit. Hoge
hakken, sneakers, boots, sandaaltjes... een
ochtend vol keuzes. En alle vrijheid om te kiezen. Wie het nieuws volgt, weet dat in vrijheid
leven, ook in de 21e eeuw, niet voor iedereen
vanzelfsprekend is. Op 4 en 5 mei staan we
hier jaarlijks bewust bij stil. We herdenken de
oorlogsslachtoffers en vieren onze vrijheid.
Dit jaar herdenken en vieren we 75 jaar bevrijding van Nederland.
Activiteiten
Verspreid over dit speciale jaar zijn verschillende activiteiten gepland. Een groot deel van
deze activiteiten is vanwege de corona-maatregelen geannuleerd. Geplande activiteiten
en evenementen tot 1 juni zijn geannuleerd
of worden verplaatst. Gepland voor deze
regio:
•
Op zondag 31 mei (1e Pinksterdag) in en
rond de muziekkoepel in het Worpplantsoen ‘75 jaar vrijheid Deventer Worp’.
Update: in overleg met de gemeente
Deventer wordt bekeken of verplaatsing
mogelijk is.
•
Tot en met 20 september in museum De
Waag (Brink in Deventer) is de expositie
Deventer Bezet & Bevrijd te bezoeken.
Update: Museum De Waag is tot en met
tenminste 10 mei gesloten.
•
Op zondag 2 augustus wordt op vliegveld Teuge de terugkeer van prinses

Juliana en de prinsesjes Beatrix, Irene en
Margriet in Nederland feestelijk herdacht
en gevierd.
Actuele informatie over de evenementen en
activiteiten staat op www.overijsselviertvrijheid.nl en www.gelderlandherdenkt.nl
Struikelstenen
Een blijvende herinnering aan de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog is het kunstproject ‘Stolpersteine’ van de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig. Stolpern betekent struikelen
en in Nederland spreken we daarom van
struikelstenen; een kei van 10 x 10 x 10 cm,
aan de bovenkant bedekt met een messing
plaatje. De stenen worden gelegd voor of
kortbij het laatst bewoonde huis van het
slachtoffer. In het messing staat gegraveerd:
Hier woonde, gevolgd door o.a. de naam,

nationale kunstroute van Nederland. En dat
allemaal langs onze IJssel. Volgend voorjaar
hierover meer informatie. Deze zomer wordt
een bescheiden alternatief project geboden.
Hoe en wat is afhankelijk van het verloop de
corona-maatregelen. Uitgangspunten zijn
kunst en landschap, troost en hoop. Meer
informatie op www.ijsselbiennale.nl

geboortedatum en overlijdensdatum van het
slachtoffer.
Ook in Deventer liggen struikelstenen. Onder
andere in het centrum en de Raambuurt. Op
30 september 2019 zijn voor 8 verzetsstrijders, op verschillende plekken in Deventer,
struikelstenen gelegd. Twee daarvan bevinden zich op de Worp. De stenen zijn gelegd
voor de heer Kluiwstra, aan de Langestraat
65 en de heer Uittien aan de Dahliastraat 5.
De eerstvolgende steenlegging van 2 juni
is helaas uitgesteld tot een later te bepalen
moment. Gepland om te leggen stonden 26
struikelstenen. Eén van de struikelstenen op
de Worp aan de Dahliastraat 19, ter herinnering aan de heer Kleiboer.
Meer informatie over dit waardevolle project:
www.struikelstenen-deventer.nl

update
Steenworpfestival
De voorbereidingen voor het Steenworpfestival 2020 waren alweer in volle gang.
Met de nieuwe organisatiekracht van
2019 zou er komend jaar weer ‘SAMEN’
het festival in het Worpplantsoen gevierd worden.
Op 29 augustus zou er een extra groot feest
georganiseerd worden omdat de WSV de
Hoven 40 jaar is geworden.
Helaas mogen evenementen met vergunningsplicht tot 1 september niet doorgaan,
dus de organisatie heeft moeten besluiten
dat het Steenworpfestival dit jaar niet door
kan gaan.
Misschien is er nog een mogelijkheid om het
Steenworpfestival op een ander moment en
op een andere manier te vieren, passend bij
de 1,5 meter-samenleving. Als dit het geval
is, zal dat uiteraard met iedereen gedeeld
worden.
Mocht je graag als vrijwilliger mee willen
helpen ter ondersteuning van verschillende
activiteiten of bij de organisatie? Stuur dan
een mailtje naar:
steenworp@wsvdehoven.nl
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Maandkalender
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.
Kijk voor de meest actuele informatie op de facebookpagina van WSV de Hoven.
			

Juni			
Datum
woensdag 3 juni
zaterdag 6 juni

Activiteit		
Noppieclub
Seizoenseindfeest
Oud Papier
hele wijk
Worp Wegwerp Vrij
verzamelen bij ‘t Hovenhuus
vrijdag 12 juni
Happen in de Hoven ‘t Hovenhuus
vrijdag 26 juni
WorpKidz
Zomerse afsluiting
zaterdag 27 juni
Werkdag
WoesteWillem
			

Tijdstip
14:00-15:30 uur
voor 09:00 uur
9:45-12:00 uur
vanaf 17:00 uur
vanaf 18:30 uur
9:30-12:30 uur

zaterdag 4 juli
zaterdag 18 juli

9:45-12:00 uur
voor 09:00 uur

Juli			

Worp Wegwerp Vrij
Oud Papier

verzamelen bij ‘t Hovenhuus
hele wijk

			

Augustus			

zaterdag 1 aug.
Worp Wegwerp Vrij
verzamelen bij ‘t Hovenhuus
zaterdag 29 aug.
Oud Papier
hele wijk
			

9:45-12:00 uur
voor 09:00 uur

zaterdag 5 sept.
Worp Wegwerp Vrij
verzamelen bij ‘t Hovenhuus
zondag 6 sept.
Zo. middag concert
Muziekkoepel Nering Bögel
vrjdag 11 sept.
Happen in de Hoven ‘t Hovenhuus
zondag 13 sept.
Zo. middag concert
Muziekkoepel Nering Bögel
zondag 20 sept.
Zo. middag concert
Muziekkoepel Nering Bögel
zondag 27 sept.
Zo. middag concert
Muziekkoepel Nering Bögel
			

9:45-12:00 uur
14:30-16:30 uur
vanaf 17:00 uur
14:30-16:30 uur
14:30-16:30 uur
14:30-16:30 uur

zaterdag 3 oktober Worp Wegwerp Vrij
verzamelen bij ‘t Hovenhuus
zaterdag 10 okt.
Oud Papier
hele wijk
vrjdag 9 okt.
Happen in de Hoven ‘t Hovenhuus
			

9:45-12:00 uur
voor 09:00 uur
vanaf 17:00 uur

September			

Oktober			
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KORT NIEUWS
Locatieprofiel…wat betekent dat voor ons?
Op 2 maart jl. vond er een bijeenkomst plaats
bij de Deventer Buitensociëteit over het locatieprofiel van het Worpplantsoen. Het profiel
moet gaan omschrijven hoeveel evenementen, met bijhorende overlast, er aan deze kant
van de IJssel plaats mogen vinden.
In het gezelschap van ca. 50 medebewoners
en/of belanghebbenden werd het door de gemeente opgestelde locatieprofiel toegelicht.
Hierop kon men met ‘post-its’ aangeven wat
er goed werd gevonden en wat er nog miste
of verbeterpunten zijn. Bewoners gaven een
dikke plus om dit in overleg met de bewoners
te doen. De inspraak van de omwonenden
zou een waardevolle aanvulling moeten zijn
voor het profiel. Dit krijgt nog een vervolg.
Meer lezen:
www.deventer.nl/locatieprofieldeworp
Worpskwis was wederom een succes

Nieuws van de
bewonersinitiatieven

Om Woeste Willem schoon en veilig te houden en om natuurlijk nieuwe onderdelen te
bedenken, is er een actief bestuur en een
kleine groep vrijwilligers. Samen gaan ze een
paar keer per jaar aan de slag: modder scheppen, zand uitkruien, wilgentenen vlechten,
distels rooien, kleine reparaties uitvoeren.
Ook doen zij maandelijkse inspecties op veiligheid. Zij worden aan het einde van het jaar
ondersteund door een kleine kudde schapen,
die genieten van het gras en zo worden de paden begaanbaar gehouden. Een aantal vrijwilligers zijn op zeiscursus geweest. Zij pakken af
en toe de zeis en maaien de stukken weg waar
de schapen niet geweest zijn.

Vogelclub

Supercool net als Freek in het Wild! Met de
vogelclub ontdek je samen de natuur, vogels
spotten, kikkerdril vangen, met schepnetten
op pad, uilenballen pluizen en diersporen
zoeken. Is uw zoon of dochter een echte dierenliefhebber? Een struiner? Een wandelende
natuurencyclopedie? Dan is de vogelclub een
aanrader! Excursies zijn 2x per maand op zondagochtend. De club is voor kinderen van 8
tot 14 jaar en kost € 14,- per jaar. Nieuwsgierig? Wil je een keer mee? Stuur dan een email
naar Ada de Beer op aadjebas@home.nl
Woeste Willem, hoe staat het ermee?

De vragen waren divers. Een gedeelte kon bij
de keukentafel beantwoord worden en voor
een aantal vragen moest men echt de wijk in.
Het was dan ook een redelijke bedrijvigheid
in de wijk waarbij antwoorden, al dan niet
bewust fout, aan elkaar doorgegeven werden. Vorig jaar 31 teams en dit jaar 43 teams!
Het grote succes van de Worpsekwis was ook
te beleven op de afterparty in ‘t Hovenhuus
waarbij het winnende team bekend werd gemaakt. Team Grandiroos heeft de WorpsKwis
2020 gewonnen,
Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig
in het Hovenhuus met The Bridge die de sfeer
er goed in had.
Veel deelnemers hebben tips gegeven voor
het organiseren van de WorpseKwis 2021.
Tips als, “meer vragen over de wijk”, “minder
vragen over de wijk”, “meer doe vragen”, “minder doe vragen”, etc. De organisatie zal alle
tips ter harte nemen. Doe volgend jaar weer
mee met de WorpseKwis 2021 en je merkt
welke tips ze meegenomen hebben.
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• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

te poetsen en kunnen zo helpen om gaatjes te
voorkomen. De behandeling bij kinderen tot
18 jaar zijn kosteloos.
Veel nieuwe leden bij Dansgroep de Eskape
Het seizoen is succesvol van start gegaan bij
dansgroep de Eskape.
Waar normaal gesproken één groep voor instromers is, was de dansgroep dit seizoen genoodzaakt een tweede groep te starten voor
de jonge enthousiaste dansers!
Om al het dansplezier en de extra activiteiten
zoals het jaarlijkse kamp te bekostigen heeft
Dansgroep de Eskape voor Pasen chocolade
eieren verkocht! Hopelijk heeft u ook kunnen
genieten van deze lekkernij.

Maar ondanks de schapen en de huidige vrijwilligers is er versterking nodig! Woeste Willem zoekt vrijwilligers die een keer op een zaterdag- of zondagochtend willen helpen met
lichte of, als je het leuk vindt, zwaardere klussen. Kinderen kunnen uiteraard altijd meehelpen en voor een heerlijke lunch wordt gezorgd. Of lijkt het je leuk om een paar keer per
jaar een inspectieronde te lopen? Alle hulp is
welkom! Wil je helpen of heb je nog vragen?
Mail ons op woestewillemspeelnatuur@gmail.
com

Nieuws van de
adverteerders
Alle kinderen op de worp een gezonde
mond.
De mondhygiënisten van ‘Mondhygiëne Praktijk Deventer’ zijn met een nieuwe campagne
gestart: ook een melkgebit heeft goede zorg
nodig! Ze willen alle kinderen op een laagdrempelige en gezellige manier kennis te laten met mondverzorging. De mondhygiënisten leren jonge kinderen onder andere goed

Een prachtige groene avontuurlijke plek in de
stadsuiterwaarden van Deventer voor iedereen en voor niets. Je kunt er struinen, mijmeren en eindeloos spelen tussen het riet, de
bloemen en in de bomen. Met heerlijke moddergarantie zoals je nog nooit eerder meemaakte …

Eindelijk met pensioen voor Paul!
De rijbewijskeuringen aan huis heeft hij nog
gedaan tot 1 maart dit jaar. Maar ook daar
gaat hij nu mee stoppen. Paul van Dormolen
kijkt met veel plezier terug en wil zijn cliënten
bedanken voor het vertrouwen. Namens Paul
heel veel veilige kilometers toegewenst in de
auto. En wij wensen Paul het allerbeste toe.
Geniet van het leven!

Rijbewijs

Keuringen aan huis

Er is een commissie actief die een aantal keer
per jaar een activiteit organiseert: spannende
speurtochten, de meesterlijke moddermiddag of een keer vuurtje stoken en broodjes
bakken. Via de facebookpagina van Woeste
Willem kun je helemaal op de hoogte blijven
van al deze activiteiten voor jonge én oudere
buitenspelers.

Paul

van Dormolen

gecertiﬁceerd bedrijfsarts

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

SCHILDERWERKEN

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

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

MENNO WAKKERS

Exclusieve badkamers
tegen betaalbare prijzen!
Showroom met tientallen badkameropstellingen
van bekende merken en een uitgebreid assortiment vloer- en wandtegels.

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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0570 - 615012
06 - 41158140
paulvandormolen@hotmail.com

Aangenaam kennnis te maken

Heidi en Peter

Heidi en Peter… daarbij denk je aan
uitgestrekte Oosterijkse weiden, met
schitterende boterbloemen, frisse
berglucht en uitzicht op massieve bergketens. Maar wist u dat wij op de Worp
onze eigen Heidi en Peter hebben? En dat
dit prachtige koppel een paar maanden
terug op wel heel bijzondere wijze hun
bruiloft vierde? De Hovenhier stelt voor:
Heidi Kronenberg, de goedlachse blondine
die al jaren actief is met haar Beautysaloon in
de Bessenstraat. In haar heerlijke Deventers
accent steekt ze van wal: ‘Ik heb nooit de intentie gehad om te trouwen. Ik kwam steeds
de verkeerde mannen tegen en dat was ik
zat. Ik vond het alleen zijn eigenlijk ook wel
prima.’ Maar het lot beschikte anders. Toen
Peter - hoe toepasselijk - zijn entree in haar
leven maakte, veranderde alles. ‘Ik kende
Peter van vroeger en zag hem weer terug op

bleek afkomstig van een Nederlandse diva
die bekend staat om de door haar ontworpen prachtige bruidsjurken. Heidi besloot,
zonder dat Peter het wist, te reageren. En
werd enkele dagen later gebeld door de
productiemaatschappij om kennis te maken.
Zo ging het tv-avontuur van Heidi en Peter
van start. Ze werden na een serieuze en
spannende casting als koppel geselecteerd
om aan het nieuwe trouwprogramma deel
te nemen en in de aanloop naar hun bruiloft
werd wekelijks een filmpje
van hen geschoten.

hij zijn grijze trui en rode sjaal voor haar aan
en bracht haar een persoonlijke aubade: ‘Wie
maakt dat ik niets meer lust, wie verstoort
mijn rust, ja, dat is Peeettteeer….’. Nadat hij
vervolgens op zijn knieën ging was er niets
meer dat het antwoord van Heidi in de weg
stond: ze zei JA!

Facebook,’ vertelt Heidi stralend. ‘En ik vond
hem nu nog veel knapper dan vroeger! Dus
zocht ik contact en spraken we af.’ Peter
mengt zich nu ook in het gesprek: ‘Ik dacht
de afgelopen jaren vaak aan Heidi. Maar
ik vreesde dat ze inmiddels getrouwd was.
Toen ik bij haar op visite ging vond ik haar
nog net zo leuk als vroeger.’
De vonken sloegen over, Cupido schoot raak
en Heidi en Peter kregen een relatie. ‘Toen
ging ik toch anders denken over het huwelijk’,
zegt Heidi. ‘Ik zei tegen Peter: als we gaan
trouwen, doen we dat als Heidi en Peter in
Tiroler stijl. Jij in Lederhose, ik in een Dirndl.
Compleet met een Oktoberfest, Wiener
schnitzels, Bratwursten en Kartoffeln.’ Dat
liet Peter zich natuurlijk geen twee keer zeggen. In september 2019 vroeg hij zijn Heidi
ten huwelijk. Na een gezamenlijk dinertje in
restaurant de Koperen
Hoogte, trok

Er ging dus getrouwd worden en het koppel
stortte
zich op de voorbereidingen
van
hun huwelijk. Eind september zag Heidi een
oproep op Facebook:
‘Stelletjes gezocht
die voor een nieuw
tv-programma op
een originele manier
willen trouwen op
budgetbasis’. Die
oproep

Op 29 november
2019 was het zover:
de twee traden in het
huwelijk. Heidi in een
speciaal voor haar
ontworpen bruidsjurk
in Dirndl-stijl en Peter
in prachtig trouwkostuum, beloofden
elkaar eeuwige trouw
ten overstaan
van trouwambtenaar
Henk van Balen, voor wie dit de laatste huwelijksvoltrekking was die hij in zijn loopbaan
sloot. Na het officiële gedeelte was het tijd
voor een Tiroler feest en verruilde Peter zijn
kostuum voor een echte Lederhose. Ook de
aanwezige gasten hulden zich in Oostenrijkse
kledij en werden vanzelfsprekend getrakteerd op Wiener schnitzels, Bratwusten en
Kartoffeln. En niet te vergeten: grote pullen
bier en wijn. Hoe het sympathieke koppel
op dit alles terug kijkt? ‘Wanneer je meedoet
aan zo’n show gaat niet alles helemaal zoals
je zelf wilt,’ zegt Heidi. ‘Maar we zijn gelukkig
getrouwd, en daar gaat het om!’
Wil je alsnog getuige zijn van de bijzondere
huwelijksvoltrekking van Heidi en Peter en
de weg daarnaar toe? Waarschijnlijk vanaf
september kun je hen op televisie bewonderen.

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

-7-

WijDeventer Wijkbudget
WijDeventer beheert budgetten vanuit de
gemeente voor wijkinitiatieven, voor en door
bewoners. Afgelopen jaar zijn er weer prachtige initiatieven opgepakt die een bijdrage
hebben geleverd aan de algemene leefbaarheid, sociale binding en/of duurzaamheid
van onze mooie wijk. Er is gemeentelijke
subsidie verstrekt voor onder andere: kunst
in het park, groene daken, vergroenen van
de rotonde, verbetering verkeersveiligheid

Column
Circus Circulus

de Worp, calisthenics toestel in speeltuin en
verschillende straatfeesten.

Een karavaan trekt door de straten. Een
stoet van jonglerende acrobaten cirkelt
om een platte kar die zich zuchtend
en kreunend een weg baant. Aan het
eind van het enorme gevaarte hangt
een knipperend en gillend zwaailichtje,
parmantig signalen gevend dat vandaag
wanorde troef is.

Voor 2020 geldt dat de beschikbare budgetten vanuit WijDeventer voor alle wijken met
circa 20% is gereduceerd door de gemeentelijke bezuinigingen. Maar laat je dat niet
tegenhouden om aanvragen te doen voor
mooie wijkinitiatieven. We kijken uit naar de
aanvragen!

Het Circus Circulus is neergestreken op de
Worp. Nog voordat de kinderen deze woensdaochtend uit de huizen vertrekken om
naar de Hovenschool te gaan, is het paraat.
Klaar om de wijk van zijn papier en glas te
ontdoen, dat sinds gisteravond in mandjes,
bakken en dozen op de stoep staat.
Ongelooflijk trouwens hoeveel lege flessen
wijn er in een wijk langs de kant kunnen
staan. En dat hebben meer mensen opgemerkt. Een theatergroep vulde zijn decor dat
bestond uit eindeloze rijen flessen met één
rondje Worp op een koude dinsdagavond.
Maar dit terzijde.

Collecteren voor de wijk
Wat we soms vergeten is waar het geld vandaan komt om het buurthuis met speeltuin
te onderhouden. Eén van de inkomsten voor
WSV de Hoven zijn de collectes. Al vele jaren
wordt er 2x per jaar gecollecteerd, door
bewoners uit de wijk. De collectes van Jantje
beton (waarvan de helft voor de WSV is) en
van de onze eigen WSV leveren jaarlijks een
bijdrage van zo’n € 1.000,Helaas wordt het aantal collectanten steeds
kleiner, waardoor niet alle straten gelopen

kunnen worden. Omdat dit wezenlijke inkomsten zijn voor de WSV wordt het erg gewaardeerd als extra collectanten zich komen
melden. Het lopen van een collecte koste ca.
1,5 uur.
Wil je een steentje bijdragen en collete lopen
voor WSV, meld je dan aan bij Jeanette Witteveen, 0570 641963 of hjdlwitteveen@home.nl
In de week van 28 juni - 4 juli vindt de eigen
collecte plaats voor de WSV.
Alle hulp is erg welkom.

Vier mannen in knaloranje pakken vangen
aan met het onderdeel glas werpen. Vanuit
het busje commandeert de dompteur van
het gezelschap in het rond. Dat het wel wat
sneller kan en dat de bakken ‘rechts, voor
de kijker LINKS’ als eerste geledigd moeten
worden.

Oud papier is geld waard!
Dank aan iedereen die het oud papier
bewaart voor de buurt. De WSV kan van de
opbrengst weer mooie dingen doen voor de
wijk. Voor bewoners die het nog niet weten:
geef het oud papier niet aan de gemeente,
maar aan onze wijk!
De dalende lijn in de grafiek laat een gemis
aan inkomsten zien. In 2019 is er bijna 400
euro minder opgehaald dan in 2017!

Oud papier is voorlopig nog geld waard voor
onze wijk. Daarom vraagt WSV de Hoven aan
alle bewoners om hun oud papier aan de
straat te zetten op de volgende zaterdagen:
6 juni, 18 juli, 29 augustus, 10 oktober, 21
november en 19 december. Het oud papier
wordt ‘s ochtends vroeg opgehaald, mis het
niet. Graag voor 9:00 uur of de avond ervoor
aan de straat zetten.. Het doel is weer een
stijgende lijn in te zetten. Doe ook mee!

Een van de welpen, met lange donkere manen en een vlassig baardje, onttrekt zich aan
het gezag. Behendig vist hij een lege pot pindakaas uit een bak glas, roept ‘mattie’ naar
een kalende acrobaat en gooit hem met een
elegante zwaai het potje toe. De kale springt
op, gooit zijn arm zo hoog hij kan en dunkt
het potje in de bak. Een high five volgt. Het
hoofd van de dompteur loopt rood aan, de
kar vliegt met een flinke dot gas tien meter
naar voren.

Column van Karijn Kats

papier op de wagen en gooien het er even
later op één van de door hen gemarkeerde
papierverzamelplaatsen weer vanaf. Er
ontstaan metersbrede en hoge papierbulten
die de stoep compleet blokkeren. Napels in
tijden van vuilniscrisis is er niks bij.
De acrobaten vervolgen stoïcijns hun weg.
Van de Bloemstraat het Ligusterpad in. De
dompteur vloekt, meet en past. Vloekt nog
eens, maar krijgt de kar op het goede spoor.
De welp weet nog even te zwaaien naar de
naar haar werk vertrekkende buurvrouw.
Twee auto’s volgen de karavaan in zijn kielzog. Hun bestuurders toeteren tevergeefs.
Dit oponthoud moet je uitzitten.
’s Middags komt de karavaan nog een keer.
Het papier op de centrale punten wordt
opgehaald. Chaos regeert op een Circus
Circulusdag. Maar ondanks het spoor van
losgeslagen reclamefolders, platgeslagen
crackerverpakkingen en kapotte manden
slaakt de Worp een zucht van verlichting. Het
is weer twee weken verlost van zijn papier
en lege wijnflessen. Dank u Circus Circulus.

Ondertussen gooien de andere acrobaten af
en aan met glas en gehavende bakken. Een
transparante IKEA-box, al meerdere keren
opgelapt met ducttape, lijkt nu toch echt het
loodje te leggen. Na de laatste gooi ontstaat
een breuklijn die de bak bijna in tweeën
breekt. De acrobaten hebben er geen oog
voor, ze zijn meters verder.
Tegelijkertijd met het ophalen van het
glaswerk begint de herverdeling van het oud
papier. Twee oranje pakken stapelen oud

Colofon
De Hovenhier
Het wijkblad voor en over “De Hoven”.
Verschijnt 2x per jaar
Opdrachtgever
WSV de Hoven
Leliestraat 27, Deventer
Redactie
Ingrid Bomhof
Angelique Mulder
Daphne Meerdink Veldboom
Elize van Keken
Natascha Hanegraaf (gastredacteur)

LOTZINMOVEMENT.NL
GENTLE YOGA

Vormgeving
Fred van Woerkom

een moving meditation, eenvoudig, mindful

vaktherapie dans & beweging
wanneer woorden niet genoeg zijn

Hulp, leuke artikelen, foto’s en advertenties graag sturen naar:
hovenhier@gmail.com
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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

