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Beste lezer,
Voor u ligt de nieuwste editie van de HovenHier en deze is helaas iets minder dik dan dat
u van ons gewend bent.
Inmiddels hebben we ruim een jaar te maken
met de ellende rondom corona, er is gelukkig
licht aan het einde van de tunnel, alleen weten we nu nog niet wanneer we weer terug
kunnen naar “het oude normaal”. Daarom in
deze HovenHier geen activiteitenprogramma
en weinig over mooie evenementen op en
rond de Hoven.

IN DEZE HOVENHIER:

Jan Oosterwegel

2

Kijk wel even bij kort nieuws, daar staan nog
leuke tips over activiteiten die wel doorgaan,
al dan niet in aangepaste vorm. Op de facebookpagina en Instagram van WSV de Hoven
kunnen we actueler zijn, dus houd vooral
deze media in de gaten voor het laatste
nieuws rondom activiteiten in de wijk.

Duurzaam en veilig
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Kort nieuws
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Moestuingesprekken
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Nieuws van het bestuur
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We willen graag onze columnist Karijn Kats
bedanken voor haar mooie en vooral herkenbare columns. Op de achterpagina lees
je haar laatste column voor de HovenHier
en we wensen haar heel veel geluk in haar
nieuwe huis.

WijWorp

6

Column
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We wensen u veel leesplezier en hopen u in
goede gezondheid snel weer te treffen.
Hartelijke groeten van de redactie van de
HovenHier.

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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DUURZAAM EN VEILIG
Wie wil ook een
Groen Dak?

MOOIE MAN
MET HART

Deelnemers positief
over het zonnepanelenproject Rozenstraat

Groen dak Hovenhierstraat

Het is 17 februari, wij zitten klaar voor een gesprek

’s middags ging ik zelf leuke dingen doen. Met
Betsy of zelf ergens een kaartje leggen’.
Jan vervulde in die tijd de beheerdersfunctie
van ‘t Hovenhuus. Op de momenten dat
activiteiten gepland waren, was Jan aanwezig
om de ruimtes klaar te zetten en de koffie te
laten pruttelen. Voor het consultatiebureau,
de speel-o-theek, de klaverjas, de prikpost
van de trombosedienst en alle andere
activiteiten stond Jan klaar. Het leukst vond
hij toch wel de koersbal klaarzetten voor de
bewoners die op dinsdagochtend een potje
koersbal kwamen spelen.

met Jan Oosterwegel. Helaas kunnen we door
Covid-maatregelen het gesprek niet live doen.
We videobellen met Jan vanuit Park Braband waar hij
sinds januari van dit jaar verblijft. Met de hulp van
zoon Hans kan Jan goed met Zoom overweg en hebben
we een leuk gesprek gehad.

Jan vertelt dat hij geboren is op Bussloo en
dat hij samen met Betsy na hun huwelijk
even bij een tuinder heeft gewoond. Na de
geboorte van hun eerste zoon in 1965, hebben Jan en Betsy een woning gevonden op de
Worp. Hier zijn de vijf kinderen opgegroeid
en twee hebben hier ook hun eigen plekje
gevonden.

Wil je energiebesparende maatregelen
nemen, een lagere energierekening, geen
koude voeten of tocht meer in huis, een bijdrage leveren aan een schoner milieu maar
weet je niet precies waar te beginnen?
Dan zijn de energiecoaches van Deventer
Energie de uitkomst voor jou!
Zoom sessie met Energiecoach
Heb je vragen over verduurzaming van je
woning die je, ondanks de beperkingen van
corona, wilt bespreken. Boek dan een zoomsessie met onze Energiecoach. Na het maken
van de afspraak ontvang je een mail met
daarin een koppeling en wachtwoord om op
de afgesproken tijd een gesprek te hebben
met onze Energiecoach.
www.gratisenergiecoach.nl

VOOR DE WIJK

Jan Oosterwegel, al jarenlang een bekend
gezicht in de wijk. Wij vinden hem een
groot voorbeeld voor vrijwilligers in de wijk.
Bescheiden als hij is, hoeft deze aandacht
voor hem niet zo.

Energiecoach

“Iemand moet het
toch doen”

In 1995 ging Jan met pensioen. Jan heeft
altijd bij de Lathmer gewerkt en kreeg
door zijn pensioen meer vrije tijd. Op
datzelfde moment was er hoge nood bij de
speeltuinvereniging, zij zaten te springen om
vrijwilligers en wat doe je dan… Jan wist het
wel. Hij bood zijn hulp aan. “Iemand moet het
toch doen!”

Mooie samenwerkingen
In ons gesprek geeft Jan regelmatig aan dat
hij dit niet alleen heeft gedaan. Dat er altijd
veel hulp was van veel vrijwilligers die ook
de handen uit de mouwen staken. Dat had
en heeft de wijk- en speeltuinvereniging ook
echt nodig.
Jan heeft in zijn vrijwilligersloopbaan ook
een aantal beheerders wegwijs gemaakt
in het gebouw, de taken en het reilen en
zeilen van de vereniging. Dat waren mooie
samenwerkingen en blijvende contacten.

Iets doen voor de gemeenschap
Naast de coördinatie van de inzameling van
het oud papier (al vanaf 1981) en van de
klaverjas, was Jan in die tijd veel te vinden in
’t Hovenhuus. Zoals hij zelf zegt: ‘de
ochtenden waren voor de vereniging en

Een lekker biertje na het inzamelen van het oud
papier (fotograaf Theo Bijker)

Waardering
Naast mooie herinneringen aan zijn vrijwilligerswerk heeft Jan ook veel waardering
gekregen voor zijn vrijwilligerswerk. Jan en
Betsy hebben in 2007 een Koninklijke onderscheiding gekregen. Een verrassingsbezoek
aan het stadhuis en een lintje uit handen van
de burgemeester. De kinderen van Jan en
Betsy hadden dat achter hun rug om geregeld.
In 2000 heeft Jan de Deventer Stadspenning
ontvangen voor zijn werk voor de wijk- en
speeltuinvereniging.

Beeldbellen met Jan

We zijn op zoek naar minimaal vier buurt
bewoners die ook een groen dak willen.
We willen graag een groepje van zes buren
hebben, zodat we gezamenlijk een subsidie
bijdrage van 25% bij Waterschap Vallei en
Veluwe kunnen vragen. Ben je geïnteresseerd
laat het weten. Twijfel je nog en wil je
eerst een keer kijken bij buren die je zijn
voorgegaan, laat het dan weten. Stuur een
mail naar
info@wsvdehoven of naar Wim van Vilsteren
(remundt@kpnmail.nl).

Open Tuinendag komt
er weer aan!
Wil je geïnspireerd raken door voorbeelden
van watertuinen, groene daken of tuinen
waar regenwater is afgekoppeld, zet dan de
Open Tuinendag op zaterdag 12 juni in je
agenda. Op 12 juni stellen regenwaterambassadeurs hun tuin open voor bezichtiging. Zij
hebben regenpijpen afgekoppeld, groene
daken en overloopvijvers of wadi’s aangelegd. Bloemenborders, struiken en bomen
krijgen meer regenwater en komen zo ook
de langere periodes van droogte goed door.
Dit zorgt voor meer bloemen, meer groen en
dus meer biodiversiteit en verkoeling. Laat je
inspireren en meld je aan door een mailtje te
sturen naar seine@natuurenmilieuoverijssel.
nl onder vermelding van: Open Tuinendag
12/06. Geef daarbij ook je naam en het aantal
deelnemers door.

Open tuinendag

PASSIE & VAKMANSCHAP

Duurzaamheidscentrum
Deventer online te
raadplegen
Vorig jaar mei zijn veertien buren van de
Rozenstraat begonnen met de aanschaf en
aanleg van zonnepanelen op hun daken.
De organisatie daarvan was benieuwd naar
de ervaringen en hebben een kort tevredenheidsonderzoek gehouden onder de deel
nemers aan het project.
Opvallend is dat de ondervraagde bewoners
allen uitermate positief waren en geen enkel
negatief geluid lieten horen. De tevredenheid
betrof zowel de begeleiding van energie
coach Bert de Waal, als het bedrijf dat de
aanleg van de panelen verzorgde.
Ook over de manier waarop het bedrijf mee
dacht en hulp verleende bij het terugkrijgen
van de BTW was men zeer content. Het via
een app kunnen volgen van de energie
opbrengst wordt als motiverend en stimulerend ervaren.
De totale jaaropbrengst van de panelen is

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

GENTLE YOGA

 in een modern medisch centrum?
 betrokken?

een moving meditation, eenvoudig, mindful

Christaan
Cents

06-345 150 75

Huisartspraktijk Sluimer

vaktherapie dans & beweging

Robert
Jutten

wanneer woorden niet genoeg zijn

06-466 464 57

TWELLOSEWEG 12

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

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

INGRIDBAART@PLANET.NL

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

Het Duurzaamheidscentrum biedt een grote
hoeveelheid informatie over duurzaamheid
en verduurzaming. Van isolatie en zonnepanelen, tot elektrisch rijden, groene daken
en vergroening van huis en tuin. Vanwege
corona is ons centrum gesloten, maar onze
vrijwilligers bieden graag online advies:
stuur je vragen in via de website. Of het nou
over “grijs” gaat (energiebesparing) of over
“groen”. Ook is het mogelijk om een online
afspraak te maken met een energiecoach
van Deventer Energie, voor een persoonlijke
(en gratis!) scan van je woonhuis. Wekelijks
versturen we een agenda met duurzame
activiteiten in en rond Deventer, dus schrijf je
in! Het Duurzaamheidscentrum van Deventer
is gevestigd in de stadsetalage van het
gemeentehuis, bij de hoofdingang aan het
Grote Kerkhof.
We hopen snel weer
open te kunnen en u te
kunnen verwelkomen!

Zoekt u:

LOTZINMOVEMENT.NL

Wij werken met

pas over een paar maanden duidelijk, maar
zeker is dat de panelen een groot deel van
het jaarverbruik dekken en misschien wel
helemaal. Om bij te dragen aan een beter
milieu nodigen de initiatiefnemers van
dit project jullie uit om meer van dit soort
projecten op de Worp te starten. Voor meer
informatie kan je contact opnemen met
Wim van Vilsteren (remundt@kpnmail.nl) of
Bert de Waal (bdewaal@deventerenergie.nl).
Zo heeft een initiatief dat 20 jaar geleden
begon met Zonnehoven een mooi vervolg
gekregen.
Het is mooi om te zien hoeveel buren zonne
panelen hebben: kijk maar eens op deze
kaart via https://tinyurl.com/panelenopkaart.

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

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

Fysiotherapie de Worp
Fysiotherapie/manuele therapie
Dry needling
Claudicatio
Bekkenklachten

Net dat beetje extra!
Ennestraat 26
7439 AJ Steenenkamer

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

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

Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw
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Medisch Centrum Singel

Medisch Centrum Singel

KORT NIEUWS
Worpscape
Op 22 maart is het kunstwerk Worpscape
van kunstenaar Rob Sweere geplaatst in het
Worpplantsoen. Het kunstwerk is gerealiseerd dankzij de inspanningen van bewoners
van de Worp. Het idee van Ton Geldermans
om het legaat van Willem Waanders aan een
kunstwerk te besteden werd goedgekeurd.
Onder begeleiding van het Kunstenlab is de
kunstenaar geselecteerd.
De transparante constructie van Worpscape
doet denken aan een futuristisch amfibie
voertuig. Het lijkt te kunnen drijven en misschien kan het ook wel vliegen. Binnenin het
schip groeit een mini-ecosysteem. Dit groeit
uit een stuk grond dat onder meer is samengebracht door de bewoners van de wijk.
Worpscape zal gaan veranderen en groeien,
hoe is nog onbekend.
De officiële onthulling van het werk voor betrokkenen en buurtbewoners is op zaterdag
middag 15 mei. Het werk maakt ook onderdeel uit van de IJsselbiënnale, die vindt plaats
van 18 juni t/m 19 september.

Worpscape

Noppieclub (groep 1 t/m 4)
Vanaf 14 april is de Noppieclub gelukkig weer
gestart. Niet zoals we gewend zijn, maar met
heerlijke buitenactiviteiten. Ben je lid van de
WSV dan is de toegang gratis. Ben je geen lid,
dan betaal je € 1,-.
Hangt de vlag uit op de volgende dagen, dan
kun je weer meedoen:
28 april, 19 mei, 2 juni, 16 juni en 20 juni.

Worpkidz
Wanneer de regels het toelaten zal er ook voor
de oudere kinderen weer leuke dingen georganiseerd worden. Hou je facebookpagina
van Worpkidz in de gaten en doe gezellig mee!

VV
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isage

&
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• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

Huttenkamp
De organisatie van het Huttenkamp gaat er
vanuit dat van donderdag 19 augustus t/m
zaterdag 21 augustus dit jaar wel weer een
Huttenkamp gehouden kan worden. Geef je
schoolgaande kind op als hij/zij in ieder geval
komend schooljaar naar groep 3 gaat. Het is
als ouder wel verplicht om een aantal dagdelen mee te helpen, maar dat mag ook gedaan
worden door een handige opa, oma, tante of
wie het leuk vindt. Meer informatie: jesse.oosterloo@gmail.com

Oud papier
Vanaf 1 mei hoeft u niet meer met dozen
oud papier te sjouwen. Vanaf 1 mei rolt u
de container met de blauwe deksel naar
de container inzamelplek in de straat. De
vrijwilligers van het oud papier team komen
de container legen met een containerwagen.
Makkelijker voor u en voor de vrijwilligers.
Het geld dat met de inzameling wordt
opgehaald, is voor WSV De Hoven. Heb je de
blauwe container geweigerd, dan mag je ook
het oud papier komen brengen (er komen
twee nog nader te bepalen inzamelpunten).
Oja, het oud papier team komt iedere
1e zaterdag van de maand uw papier
ophalen.

In een tijd waarin het leven zich vooral binnen
afspeelt, groeit vooral nu de behoefte om
naar buiten te gaan en het leven weer op te
pakken. Om iedereen toch een fris lentegevoel
te geven willen Kiki en Haye de bewoners van
de Worp graag een leuke verrassing door de
bus doen.

Haye brengt bloemen

Zonnebloemen
Misschien kent u Kiki en Haye nog wel van de
bakfiets met bloemen van afgelopen oktober.
Daarmee haalden ze verhalen op aan de deur.
Corona gooit echter roet in het eten, daardoor
kunnen ze nu even niet verder.
Ze hopen gauw de draad weer op te pakken
en aan de slag te gaan met uw verhalen.
Gelukkig zijn er ook dingen die wel door
konden gaan. Zo is de stadstroubadour,
Maarten van Veen, op 28 december in de wijk
geweest. Hij heeft bij enkele bewoners een
mooi persoonlijk lied gezongen op de stoep.

DOORGEWINTERDEN

‘Er is altijd iets te
beleven, iedereen is en
doet het anders’

Binnenkort komen ze op elk adres een aantal
zonnebloemzaadjes afleveren. Deze kunnen
eerst binnen worden opgekweekt voordat ze
in mei in de voortuin kunnen worden gepoot.
Ze hopen natuurlijk dat de straten van de Worp
in augustus vol staan met zonnebloemen.
De zonnebloem als symbool van tijd; zaaien,
groeien en bloeien. De hoop is, dat wanneer
de bloemen in bloei komen, ook wij het leven
een nieuw begin kunnen geven!

Wilpschedijk
De ingrijpende restauratie van de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk nadert zijn voltooiing. Tegen de tijd dat we de corona achter ons laten
verwachten zij u weer welkom te heten en
zullen de rondleidingen weer starten. Aan de
Wilpse Dijk is dan naast de zagerij/meubelmakerij en de klompenmakerij ruimte voor meer
ambachten, waarvoor speciale ruimtes zijn
gecreëerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, vaak met een lange
ervaring in houtbewerking! Zij zorgen niet alleen voor producten die iedere toets der kritiek kunnen doorstaan, maar dragen hun kennis ook over op andere vrijwilligers. Lees meer
op www.wilpschedijk.nl.

IJsselbiënnale

Een zomer lang kunst en cultuur aan de IJssel!
Tijdens de internationale kunstroute IJssel
biënnale verkennen beeldend kunstenaars de
IJsselvallei tussen Doesburg en Zwolle. Van
18 juni tot en met 19 september is Meadow
start- en finishpunt van de fietsroute en wordt
er een informatiepunt op het terrein van
Meadow geplaatst. Kijk voor meer informatie
op: www.ijsselbiennale.nl

De stadstroubadour, Maarten van Veen

Deventer op Stelten
In 2021 vindt de 24e editie van Deventer Op
Stelten plaats op vrijdag 9 t/m zondag 11 juli
en waarschijnlijk is er dan weer het festival
Hoogtevrees in het Worpplantsoen. Ongetwijfeld wordt dit een bijzondere editie: in een zo
genoemde creatieve speeltuin wordt gezocht
naar een passende opzet en kwalitatief hoogstaand programma binnen de waarden van
het festival en de coronamaatregelen. Aan de
hand van verschillende scenario’s werkt de
organisatie naar het festival toe. Het buitentheaterfestival heeft minder internationale
gezelschappen op het programma in verband
met reisbeperkingen, en vooraf reserveren voor voorstellingen is naar verwachting
nog een geldende maatregel. Ook wordt er
gekeken naar mogelijke digitale invulling. Kijk
voor meer informatie op: www.deventeropstelten.nl

Moestuingesprekken met...

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

MENNO WAKKERS
SCHILDERWERKEN

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

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

Een frisse maandagmorgen in maart. Ik heb afgesproken bij

volgde wat jaren later. Afgelopen zomer waren we 50 jaar getrouwd!’

En wat betreft de oogst; Aads lievelingsgroente is sla. ‘Geen ijsbergsla,

‘t Hovenhuus met Riky de Mooij. Vanuit daar fietsen we samen

vult Aad trots aan.

nee van die mooie zachte botersla. De eerste sla van het seizoen,

naar de moestuin van haar en manlief Aad.

och zo lekker.’ Riky kan echt niet kiezen. ‘De combinatie van peultjes,

‘Ik fiets even door om het hek open te zetten voor Aad. Hij komt

Hoe waren de eerste jaren in de moestuin?

met de auto deze kant op.’ Het echtpaar heeft een pittig jaar

Aad: ‘Veel hoogwater. Had je de pootaardappelen in de grond, liep

achter de rug qua gezondheid van Aad. Het gaat gelukkig nu

het helemaal onder. Dat verrot binnen een paar dagen. Dan spitten

Op welke momenten denken jullie HELP, de moestuin?!

weer de betere kant op. Samen weer naar de moestuin, mooi om

we een nog onbegroeid stuk en pootten daar opnieuw aardappelen.

‘Nooit’ klinkt het nagenoeg in koor. Riky: ‘Nee, dat heb ik echt nog

te zien.

Een enkele keer liep ook dat stuk alsnog onder. Uiteindelijk trok het

nooit gedacht. Deze zomer was wel anders omdat ik het nagenoeg

richting zomer wel bij en was er voldoende groente om te oogsten.

alleen moest doen. Maar gelukkig hebben we de pomp dichtbij

Hoe zouden jullie deze plek omschrijven?

Trouwens, uit die moestuinen werd regelmatig gejat, vanuit het mais

en is het ook bij warm weer goed te doen.’ Aad: ‘We zitten hier op

Aad: ‘We zijn hier bij onze moestuin. We hebben déze al minstens

hielden we de wacht om ze op heterdaad te betrappen!’

gemengde grond, best veel klei, dat scheelt ook. Op zandgrond

25 jaar. Toch is dit een relatief nieuw stuk moestuin. Daarvoor liepen

doperwten en worteltjes, zalig!’

loopt het water snel weg.’ Welk gereedschap kunnen jullie niet

hier altijd paarden. We zijn, zo’n 35-40 jaar geleden, begonnen met

Wat brengt de moestuin jullie naast de oogst?

missen? Aad: ‘De schoffel, fijn nooit meer bukken.’ Riky: ‘De drietand.

een tuin aan de andere kant van de spoorbrug, op Stadsland. Dat

Riky: ‘Sociale contacten, een praatje hier een praatje daar,

Waarom? Daar kan ik alles mee, loskrabben, beetje schoffelen. Ideaal

stuk liep regelmatig onder water. Riky: ‘Daar hadden we een groter

gezelligheid! Maar ook wisselen we vaak ideeën of plantjes uit met

gereedschap.’

stuk, met veel aardappels en veel groenten. Dit stuk is wat overzich-

elkaar. Dan vraagt de buurvrouw of ik nog tomatenplanten wil, zet ze

telijker.’

voor de deur, zo leuk, heerlijk! Of tips, zoals eerst de schorseneren

Wat is jullie tip voor net beginnende moestuinierders?

koken, dan schillen. Of gier maken van brandnetels. En er is altijd

Riky: ‘Laat je stuk moestuin de eerste keer ploegen. Er is hier een

Waarom zijn jullie een moestuin begonnen?

iets te beleven, iedereen is en doet het anders. Netjes, chaotisch,

mannetje die voor weinig, echt voor weinig, je de lap grond omploegt.

Riky: ‘Ik kom uit een groot gezin. Als ik vroeger thuiskwam na mijn

enkel bloemen, veel fruitbomen, in zelf getimmerde bakken. Allemaal

Dat scheelt een hoop werk. Zeker als het al even braak heeft gelegen.

werk in de gezinszorg, ging ik mijn vader vaak helpen in de tuin. Ik

verschillend, heerlijk.’ Aad: ‘Jonge mensen die vol enthousiasme

Je spit je een ongeluk. En het eerste jaar met name aardappels. Het

denk dat daar de groene vingers zijn ontstaan.’ ‘In het jaar van ons

beginnen en ontdekken dat je er toch wel wat voor moet doen. Dat

helpt je kweekgras en zevenblad eruit te krijgen.’

trouwen hebben we een woning op de Worp gekocht. De moestuin

het niet klaar is na het zaaien.’

Het groene bed

Exclusieve badkamers
tegen betaalbare prijzen!

een goed bed in Deventers Groenestraatje

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

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

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

Bloemstraat 3
7419 BT Deventer
06 281 055 30

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl

massagepraktijkdespiegeling.nl
massage@praktijkdespiegeling.nl

tegels - badkamers - vloerverwarming
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Het bestuur van
WSV de Hoven

Column
Zo langzamerhand maak ik niks
meer mee op de Worp. Nou zorgen de
coronamaatregelen er sowieso voor dat
er vrijwel niks gebeurt. Maar daarover
klagen met andere Worpenezen doe ik
ook niet eens. En dat komt omdat ik hier
al even niet meer woon.

Jan Tabak
Algemeen bestuurslid

Gert-Jan Verhart
Voorzitter en Clusterhoofd
Sport & Spel

Henk Groen
Penningmeester en beheerder

Haitske Dantuma
Communicatie

Harry Joling
Algemeen bestuurslid

Thijs Hunneman
Clusterhoofd Jeugd & Jongeren

Update
coronatijd
vanuit het
bestuur van
WSV de Hoven
Ondanks dat er heel veel niet kan, zijn er
toch best veel zaken gebeurd het afgelopen
half jaar. ‘t Hovenhuus is tussendoor nog
een tijdje open geweest, maar helaas alweer een aantal maanden gesloten. Binnen
het bestuur hebben we afscheid genomen
van Michiel van Straalen. Gelukkig hebben
we zijn plek als verantwoordelijke voor de
communicatie binnen het bestuur kunnen
invullen door de benoeming van Haitske
Dantuma. Naast Haitske zijn tijdens de
laatste ALV van 6 november ook Jan Tabak
en Harrie Joling benoemd in het bestuur.
Beiden zijn algemeen lid en pakken ad hoc
zaken op die geregeld moeten worden.
Verder is de speeltuin uitgebreid met een
nieuwe glijbaan voor de kleintjes, is de
waterpomp met bakken aangepast en is
er een nieuw klimtoestel naar de grote
glijbaan. Voor de kinderen zijn er nog
activiteiten georganiseerd en het dansen is
voor hen ook altijd (online) doorgegaan. In
‘t Hovenhuus en bij Sam en Ko is ook veel
geklust.
Op 9 april 2021 organiseerden we de ALV
2021 wederom digitaal. We hebben de jaarrekening 2020 vastgesteld en een terugblik
op 2020 gegeven. We willen de deelnemers
aan de ALV bedanken voor hun bijdrage.
Binnenkort zal er door studenten van de

Ik weet niet hoe het nieuwe pontje vaart,
train al tijden niet meer bij Tanja en heb geen
idee van de nieuwste snack van de cafetaria.
Hoe het ervoor staat met de verkoop van
de Chinees, welk bureninitiatief de wijk nu
groener maakt en of er nog iemand aan het
procederen is tegen de bowling of voor een
zeldzame uilensoort: het komt mij niet meer
ter ore. De enige plek waar ik een paar keer
per week kom, is de Langestraat als ik mijn
kinderen naar school breng. En dat is niet
genoeg voor een column, dit is dan ook mijn
laatste.
Ik mis de Worp best vaak. Ik mis de verkoeling van de schaduw van de bomen in de zomer, de sneeuwpret op de dijk in de winter,
de verkleuring van de eeuwenoude bomen
in de herfst en het optimistische groen in de
lente.
Ik mis het Bolderburengevoel: de kinderen
die in een lange optocht stuk voor stuk van
een feestje worden thuisgebracht. Dat je je
kinderen met een gerust hart over de Worp
kan laten struinen. Want als er eentje valt
is er altijd wel ergens een ouder paraat met
een zakdoek, een snoepje of een belletje. Een
logeerpartijtje is een kwestie van een kussen
en een tandenborstel ophalen. En als het nou
echt te spannend blijkt, is een kind ook weer

WijWorp
Wijk Budget
2020

Saxion huis aan huis een enquête worden
gedaan om bij de inwoners van de Worp te
inventariseren waar jullie wensen, behoeftes en interesses liggen qua activiteiten in
‘t Hovenhuus.
We hopen dat de coronamaatregelen snel
worden versoepeld. Door alle vaccinaties
en testmogelijkheden lijkt het Huttenkamp
dit jaar wel door te kunnen gaan. Uiteraard
is de vorm en intensiteit afhankelijk van de
dan geldende richtlijnen.

Ondanks de corona situatie, zijn er vorig
jaar verschillende ideeën aangedragen die
bijdragen aan een duurzame leefomgeving
op de Worp. De volgende activiteiten zijn
gefinancierd door WijWorp:
• Cursus AED Worpplantsoen
• Instructievideo groene daken
• Jongeren activiteiten Colorgate
• Stadstroubadour
• Vergroenen rotonde (nabij
Melksterweide)

Column van Karijn Kats

in een paar minuten thuis in zijn eigen veilige
bed.
Toen er verkiezingen waren miste ik zelfs
het stembureau in het Hovenhuus. Het
stemmen was er altijd een kneuterig moment
van saamhorigheid. Er stond meestal wel
een rij waar je dan in stond met iemand
die je kende, en ook de vrijwilligers achter
de tafels waren geen vreemden. Er stond
een snoeppot. Ja, in het Hovenhuus waren
de verkiezingen echt een feestje van de
democratie.
En nu? Nu ben ik twee verhuizingen verder
en woon ik in een nieuwe, kaarsrechte straat
met een weg, een stoep, een groenstrook,
een stoep en nog een weg tussen mijn huis
en dat van de overburen. Ik kan er overal
parkeren, eet de lekkerste pides van de
Turkse bakker om de hoek en maak kennis
met mijn nieuwe buren. Wie weet is er ook
wel een wijkkrant waar ze nog een columnist
zoeken.

Aan het eind van het jaar heeft WijWorp
eveneens een bijdrage gehonoreerd om
de verkeersveiligheid op de straat de Worp
en rondom de school te verbeteren. De
werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd
en de kosten worden meegenomen in het
budget van 2020.
Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die de
ideeën hebben aangedragen. En natuurlijk
hoopt WijWorp dat ook 2021 een jaar
wordt met goede positieve vooruitzichten.
Een jaar waarin nieuwe ideeën gerealiseerd
kunnen worden in onze prachtige wijk
waar we trots op zijn. WijWorp staat
te trappelen….nu jullie nog! Kijk op wij.
deventer.nl voor meer informatie en het
contactformulier voor het indienen van je
idee.

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

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