SPAR `DE WORP`
SPAARPOTSTRAAT 14-16
7419 AZ DEVENTER

TEL: 0570-619761
Fax:0570- 641396
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Voor uw dagelijkse boodschappen
Kopieerservice, leuke spaaracties
TNT Servicepunt
Bloemenhoek
Stomerij
Gratis bezorgservice op De Worp
Gratis parkeerplaats
Brood van de Warme Bakker Heinen

Openingstijden:
Maandag t/m/ Vrijdag
Zaterdag

8:30- 20:00 uur
8:00- 18:00 uur
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’t Hovenhuus
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615010

BESTUUR WSV DE HOVEN:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Marten Groen
Vacant
Robert Nijman

617024

Algemeen bestuur
Clusterhoofd Facilitair
Clusterhoofd Jeugd & Jongeren
Clusterhoofd Sport & Spel
Ledenadministratie

Gustav Egbring
Saskia Klein Velderman
Vacant
Eddy/Raghild Grootjen

613880
615016

Contactpersonen werkgroepen
Bar
Biljart
Hovenhier
Jazz en Breakdance
Jilliebar (werkgroep Jongeren)
Judo
Klaverjassen
Koersbal
Oud papier
Noppieclub
Sinterklaas
Speelotheek
Sportzaal
Stratenvolleybal
Website
Werkgroep Jeugd
Werkgroep Speeltuin
Contactpersoon Seniorensooos:

Eddy Grootjen
Bertus de Brouwer
Annie van Tricht
Esther van Zweden
Hermen Keizer (Raster)
Sander Lempers
Jan Oosterwegel
Adrie van Dijk
Jan Oosterwegel
Ada de Beer
Anne Mulder
Sylvia Wijers
Ben Hondelink
Jet van den Beld
Ton Geldermans
Saskia Klein Velderman
Jaap de Groot
Annie Renssen

616736
619030
621345
613247
611734
06-12272562
615227
617061
615227
614543
06-24697852
612059
618493
617101
600180
615016
06 - 22932962
613064

Wijkaanpak
Wijkopbouwwerker (Raster)
Wijkmanager (gemeente Deventer)

Harold van den Berg
Joris Hendriks

Colofon

615755

616736

611734
693185

Uitgave van WSV De Hoven,
Leliestraat 27

E-mailadres:
redactie@wsvdehoven.nl

Redactie:
Annie van Tricht
(contactpersoon redactie),
tel. 621345
Ada de Beer
Natascha Hanegraaf
Ingeborg Paimans
Albert Pieters

Opmaak: Rob Wippert

OPROEP
De redactie zou de Hovenhier
graag in full colour willen
uitbrengen en is daarom op
zoek naar een adres waar we
dit kunnen laten doen (oplage
is 1200). Reacties graag op het
e-mailadres van de redactie of
telefonisch bij Annie van Tricht.
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Drukker:
Stichting Offset Deventer
Verschijningsfrequentie:
4 x per jaar +
activiteitenboekje

Timmerman
Broekman
Evers
Kledingwinkel
Wierda
t Worpje
Textiel
Kiers
Stegeman
Wilra
Schoolderman
Manifacturen
Schoolderman
Kiers
Boekema
Wilra
Bloemwinkels
Cate ten
Putten van
Rensen
Kleindi. en zaden
Koers
Horloge maker
Rooy de
Carroseriebouwer
Hoefman
Aannemer
Hilfrink
Tankstation
Bekamp
Rijwielhandel
Sas
Kers
Harmelink
Garage
Veltwijk
Veldhuis
Oliehandel
Klei ten
Tegelhandel
Verhaard Ben
Kolenhandel
Roos de
Steenbruggen
Zalen
Buitensoos
Musi sacrum

Spaarpotstraat
Spaarpotstraat
Bloemstraat
Spaarpotstraat
Twelloseweg
Langestraat
Vonderstraat
Spaarpotstraat
Leiestraat
Rozenstraat
Rozenstraat
Vonderstraat
Bloemstraat
Hovenierstraat
Twelloseweg
Rozenstraat
Kortestraat
Bloemstraat
Vonderstraat
Laan v.d. Worp
Hovenierstraat
Leliestraat
Bloemstraat
Bloemstraat
Langestraat
Laan v.d. Worp
Kortestraat
Kortestraat
Laan v.d. Worp
Rozenstraat
Kortestraat
Twelloseweg
Worp

Electro
Kolen Wout
Hatting
Stegeman
Installatie techniek
Steenbrugge
Groente kwekers
Waanders
Nalis
Veldhoen A
Veldhoen J
Blanken
Bloemen kwekerij
Visser
Rijscholen
Hogen v.d. Dekker
Huisman
Bekamp
Vries de
Banken
SNS Bank
Rabobank
Schilderwinkel
Ooms
Stil
Mast
Loodgieter
Beffers
Beumer
Schildersbedrijf
Waanders
Tegelzetbedrijf
Overweg
Schoorst.veegbedrijf
Wolsing
Petrolium handel
Klei te
Hotel
IJsselhotel
Café
Boegheim
Poppe
Cafetaria
Hartman
Voegbedrijf
Middelburg

Hovenierstraat
Hovenierstraat
Spaarpotstraat
Hovenierstraat
Bessenstraat
Steenenkamer
Burg v.d. Feltzweg
Burg v.d. Feltzweg
Vermeersweg
Rozenstraat
Achter de Hoven
Geraniumstraat
Leliestraat
Bessenstraat
Twelloseweg
Spaarpotstraat
Bloemstraat
Spaarpotstraat
Spaarpotstraat
Bloemstraat
Kortestraat
Worp
Bloemstraat
Spaarpotstraat
Kortestraat
Laan van de Worp
Twelloseweg
Korte Ennestraat
Bloemstraat
Hovenierstraat
Spaarpotstraat

Winkels en bedrijven op de Worp
Er zijn nog wel bedrijven, maar de enige winkel op de Worp is De Spar. Wat nieuwe
bewoners wellicht niet weten is dat er in het verleden veel winkels en bedrijven zijn
geweest. Helaas is daar weinig van overgebleven. Eddy Grootjen, Ab Rensen en Willie Waanders hebben het hierna opgenomen overzicht samengesteld van winkels en
bedrijven die er (volgens hen) op de Worp zijn geweest.

Van de bestuurstafel

Mocht u meer informatie hebben over deze winkels en/of bedrijven (bijv. periode van
bestaan etc.), of aanvullingen op de lijst en evt. foto’s, laat ons dat dan weten. Wij kunnen er dan in de komende Hovenhier en op de website aandacht aan besteden.

Bij deze willen wij u allereerst namens de WSV het allerbeste wensen voor 2011. Wij
zien uit naar een mooi jaar waarin we met z’n allen weer allerlei activiteiten organiseren voor jong en oud.

De redactie ziet graag uw reacties tegemoet op e-mailadres: redactie@wsvdehoven.nl

Vlak voor de kerst vond de Hovenparty plaats, een geweldige dansavond met als
hoogtepunt een optreden van de Worportunities, een gelegenheidsband met mensen uit onze wijk.

Branche
Levensmiddelen
Vivo
Spar
Spar
Centra
Dieën van
Coöp
Bekkink
Dragt
Melkventers
Nalis
Roelvink
Roskamp
Dalie de
Wieringen van
Töpfer
Bakkers
Koopman
Boogmans
Jolink
Coöp
Jacobs
IJsseldijk
Boer
Busser
Drogisterij
Veldhoen
Kappers
Titseler
Wierda

Adres
Hovenierstraat
Bloemstraat
Spaarpotstraat
Bloemstraat
Spaarpotstraat
Spaarpotstraat
Vonderstraat
Bloemstraat
Groenestraatje
Vonderstraat
Hovenierstraat
Rozenstraat
Leliestraat
Langestraat
Worp
Bloemstraat
Rozenstraat
bakkerskar
Rozenstraat
Bloemstraat
Hovenierstraat
Rozenstraat
Spaarpotstraat
Bloemstraat

Branche
Groentewinkel
Brummel
Steenbruggen
Roelvink
Blanken
Grooters
Slagerijen
Hunink
Coöp
Snoepkraam
Schimmelpenink
Kruidenier
Kuipers
Vishandel
Evers
Hofman
Drankenhandel
Mentink
Sigarenzaken
Oldenhof
Weerd de
Dengerink
Schoenmakerij
Kampen van
Venneman
Huish artikelen
Wierda
Hofstede
Wierda
Ellenbroek

Adres
Kortestraat
Bessenstraat
Vonderstraat
Spaarpotstraat
Langestraat
Spaarpotstraat
Vonderstraat

Hovenierstraat
Bloemstraat
Vonderstraat
Rozenstraat
Bloemstraat
Rozenstraat
Spaarpotstraat

We hebben op zaterdag 8 januari onze jaarlijkse stamppotavond voor vrijwilligers
gehad. Met een opkomst van 147 personen tonen we aan dat we een gezellige en
betrokken wijk zijn.
Dit jaar zijn er ook wat nieuwe activiteiten van start gegaan. Zo zijn we met een kleine groep kinderen begonnen met muziekles. Als dit succesvol blijkt, komt er zeker
een vervolg. Heel erg blij zijn we ook met de komst van de buitenschoolse opvang
naar De Hoven. Ook zijn we trots op de nieuwe inrichting van de grote zaal en sinds
kort hebben we zelfs een prachtige fototentoonstelling in ons gebouw.
Doordat we als vereniging financieel gezond zijn en veel activiteiten zelf kunnen
organiseren en daarnaast het beheer en onderhoud grotendeels door onze eigen
mensen kunnen laten doen, maken we het voor alle leden mogelijk om op een laagdrempelige wijze deel te nemen aan onze activiteiten.
Onze aandacht zal dit jaar dan ook zeker uitgaan naar het in stand houden van het
aantal vrijwilligers en waar nodig tijdig op te zoek gaan naar nieuwe mensen.
U ziet, er gebeurt van alles binnen onze wijk- en speeltuinvereniging!
Namens het bestuur,
Marten Groen

Vonderstraat
Bloemstraat
Spaarpotstraat
Bloemstraat
Bloemstraat
Bloemstraat
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De WSV heeft een nieuwe website!
Sinds een paar maanden heeft de Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven een nieuwe website:

http://www.wsvdehoven.nl
Op deze website vindt u informatie over alle activiteiten en werkgroepen van de
WSV. Tevens vindt u er informatie over allerlei andere instellingen in de wijk.
Zoals elke website is ook onze website voor actuele berichten afhankelijk van de input van anderen. Dus heeft u iets wat u graag geplaatst ziet op de website, mail dan
naar webmaster@wsvdehoven.nl
Laten we er samen een mooie en actuele site van maken!

oproepoproepoproepoproep
We zijn dringend opzoek naar vrijwilligers voor het barteam, welke elke doordeweekse avond vanaf 19.00 uur achter de bar staat van het Hovenhuus.
De belangrijkste taak is dat je gastheer/gastvrouw bent voor alle bezoekers van het
Hovenhuus. Je verzorgt de drankjes voor de werkgroepen die er vergaderen, voor
activiteiten die er worden georganiseerd en je draagt zorg voor dat het Hovenhuus
rond 23.00 uur weer netjes wordt achter gelaten. Dus heb je altijd al eens achter de
bar willen staan, of heb je tijd over om het barteam te komen versterken meld je aan.
Ook is het mogelijk, zo is de vrijdagavondbardienst ontstaan,
dat je leuke activiteiten organiseert voor en door de bewoners van de worp.
Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn:
Worpse top 50 – darttoernooi – Beatles avond – foute vrijdag – blues avond etc. etc.
Mocht je willen aanmelden, je kunt natuurlijk altijd vrijblijvend een keertje komen
meedraaien, reageer naar onderstaande personen.

Hierbij de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2010
De trekking kwam te laat om te worden opgenomen in de vorige Hovenhier.

UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2010
Datum trekking: 15 november 2010
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2010.
De Nationale Zonnebloemloterij 2010 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

LOTNR
0357730
0128351
0081376
0757350
1156943
0029223
0858942
1197183
0462639
0824401
1151230
0415481
0015792

PRIJSBEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

PRIJSNR
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR
0601228
0630730
0063846
0610756
0358376
0661504
1196396
1262592
0031295
0576695
0049286
1092366

PRIJSBEDRAG
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs
29893
€ 100,00
27e prijs
56930
€ 100,00
28e prijs
75314
€ 100,00
29e prijs
1607
€
50,00
30e prijs
6611
€
50,00
31e prijs
9000
€
50,00
32e prijs
851
€
15,00
33e prijs
309
€
15,00
34e prijs
972
€
15,00
*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de
loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere
loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)

Voor maandag tot en met donderdagavond neem contact op met:
E. Grootjen(egrootjen@concepts.nl)
Voor de vrijdagavond neem contact op met:
Albert Pieters( abpieters@msn.com)
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Hopelijk kan De Zonnebloem ook in 2011 weer op u rekenen.
Secretaris Ben Nalis,
Nat. Ver, De Zonnebloem,
afd. De Worp.
45

Dansimprovisatie in ’t Hovenhuus
Donderdag 6 januari hebben de dansers van DansXtra de spits afgebeten en hun
repetitie voor het eerst in het nieuwe onderkomen gehouden, de sportzaal van
’t Hovenhuus. Voor het eerst een kleedkamer en douches. De dansimprovisatie
lessen en de repetities ter voorbereiding van de voorstelling op 26 maart a.s. in de
Deventer Schouwburg, werden voordien gehouden in het Lotz Dans & Yoga Centrum aan de R. van Diepholtstraat, Borgele/Keizerslanden. 4,5 Jaar was dit mijn
onderkomen waar behalve dansimprovisatie en vele dansworkshops, de dansbewegingstherapie haar praktijk hield en waar verschillende yogadocenten les hebben gegeven. Een van deze yogadocenten heeft net als ik haar plek gevonden op de
Worp; Claudia Theunisz van Zonzijn in de Bloemstraat. Met de verhuizing is ook de
naam veranderd en heet ik nu Lotz IN Movement. Onder deze naam gaan de activiteiten en de praktijk nu verder op o.a. de Worp.

Familieberichten
Vlak voor de kerstdagen is zeer plotseling overleden

Harry Vink
Harry was al sinds jaar en dag actief als vrijwilliger voor de WSV De Hoven. Beginjaren 2000 als bestuurslid en tot voor kort als trouwe hulp bij het
ophalen van het oud papier.

Wat is dansimprovisatie? Bij dans hebben de meeste mensen wel een voorstelling. Je hebt klassiek ballet, jazzdans, dansexpressie, moderne dans, volksdans act.
Dansimprovisatie is een dansvorm waarbij je improviseert met het lichaam en een
‘dansverhaal’ vertelt op het moment zelf door je bewust te zijn van je omgeving. Een
dansvorm waarbij de danser haar/zijn eigen bewegingsmogelijkheden onderzoekt
en ontwikkelt om dit ‘dansverhaal’ spontaan en vrij van conventies te dansen. Niet
vrijblijvend of ongedisciplineerd maar alert, met zeggingskracht en doelgericht. In
de lessen geef ik weinig danstechnieken maar staan je eigen bewegingservaringen
centraal en leer je een bewegingsgevoel te ontwikkelen onafhankelijk van muziek
of techniek maar altijd in samenwerking met de andere dansers. Belangrijk is dat je
je thuis voelt in je eigen lijf waardoor de dans kan ontstaan. Momenten van humor,
ontroering of schoonheid. De lessen zijn voor volwassenen en worden eenmaal per
twee weken gegeven op de donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. 13 januari start
de eerste les weer. Danservaring is niet nodig! Je mag altijd een losse les uitproberen, proeven hoe het is, je mee laten nemen door de andere dansers!

Wij zullen zijn werk en zijn vrolijke persoonlijkheid enorm missen.

Behalve dansimprovisatie in ‘t Hovenhuus geef ik yin yogalessen en dansbewegingstherapie in de praktijkruimte aan de Twelloseweg. Lotz is overigens de naam
van mijn Indische grootmoeder. Ik ben vlakbij Deventer
geboren uit een Overijsselse vader en een Indische moeder en sinds ons gezin september 2009 naar de Worp is
verhuisd voel ik mij zeer senang!

plotseling is overleden.

Heb je interesse? Kijk op www.lotzdans-en-yoga.nl of
www.danstherapie.nu Of contact mij door een e-mail te
sturen naar ingridbaart@planet.nl of te bellen naar 06
20617187
Tot ziens! Ingrid Baart

Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe met dit grote verlies.
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Wij wensen zijn vrouw Yvonne en dochter Joyce alle sterkte toe.
Bestuur Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven

Ons bereikte het droevige bericht dat op 19 januari jl.

Bertus Hagen
Bertus was als vrijwilliger een vaste kracht bij het ophalen van het oud
papier
Wij danken hem voor zijn grote inzet.

Bestuur Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven
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Stamppotavond 8 januari 2011
Ook dit jaar heeft de WSV De Hoven een Stamppotavond georganiseerd voor al haar
vrijwilligers. Naast de vrijwilligers waren partners en kinderen welkom. Na de geslaagde avonden van vorige jaren was het dit jaar helemaal een succes. Maar liefst
147 personen hebben gezamenlijk genoten van de verschillende stamppotten.
Voor de organisatie een logistieke uitdaging, maar alles is prima verlopen.
Met dank aan Passie voor Puur uit Twello die weer voor de heerlijke boerenkool,
zuurkool en hutspot heeft gezorgd. Puur staat dan ook echt voor producten uit eigen
streek en dat hebben
we geproefd.
Jaarlijks organiseren
we als WSV 2 vrijwilligersavonden: één in
januari
(Stamppot)
waarbij alle partners
en kinderen ook welkom zijn en één in juni
waarbij alle 185 vrijwilligers worden uitgenodigd. Hiermee danken
we al onze vrijwilligers
voor hun inzet.

6

43 

Huttenkamp zomer 2011
Zo vierde Tante Kaat
Sinterklaas in 2010

Het lijkt nog heel ver weg, maar de voorbereidingen voor het Huttenkamp zijn al
weer begonnen. Het Huttenkamp is dit jaar van woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september, de laatste week van de zomervakantie van de Hovenschool. Dit
jaar zijn er maximaal 100 plaatsen voor kinderen in de basisschoolleefttijd. Voor de
allerjongsten (5 jaar) komt er een aangepast programma, met veel knutselen en timmeren, maar zonder slapen vrijdagnacht.
Alle leden van WSV de Hoven met basisschoolkinderen vanaf 5 jaar ontvangen de
eerste week van februari informatie per brief over het Huttenkamp, met daarbij een
inschrijfformulier.
Aanmelden voor het Huttenkamp kan vanaf 9 februari 12.00 uur met het inschrijfformulier, of via het e-mailadres huttenkamp@wsvdehoven.nl. Aanmeldingen die
voor dit tijdstip binnenkomen worden niet verwerkt! Inschrijven gaat op basis van
volgorde van binnenkomst en vol = vol. Gezien de enorme interesse van vorig jaar
verwachten we binnen een paar dagen vol te zitten, dus reageer snel!
Vanaf half maart gaan de verschillende commissies weer aan het werk om van het
Huttenkamp weer een daverend succes te maken. Wij hebben er ongelofelijk veel
zin in en wij hopen jullie ook!
Namens de organisatie
Willem, Carolien en Michiel

STREETDANCE BIJ DANSGROEP DE ESKAPE
Vorig jaar heeft dansgroep De Eskape besloten om na de zomervakantie een streetdance groep te starten. Ik werd hiervoor gevraagd en vond het een erg leuk idee.
Ik stemde er gelijk mee in. Na de zomer zijn we begonnen met een groep van 8+
en een groep van middelbare scholieren. Twee gezellige groepen die altijd erg hun
best doen het streetdance onder de knie te krijgen. In het begin vonden de meiden
het best een beetje moeilijk omdat streetdance vaak erg snel gaat en de bewegingen
heel creatief zijn. Nu ze het een tijdje doen zie ik dat ze allemaal feeling krijgen en
dat stralen ze dan ook uit. Er kunnen natuurlijk altijd nog leden bij. Heb je zin om
een keer mee te doen? Kom gerust!
De streetdance lessen vinden elke woensdag plaats in het Hovenhuus:
- 16:45
Streetdance 8+
- 17:45
Streetdance middelbare scholieren
Larissa Hoppen
42
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De Noppieclub
Iedere keer weer een nieuw avontuur
De Noppieclub is op woensdagmiddag voor kinderen van groep 1 t/m 4.
Van 14.00uur tot 15.30uur
Ook kinderen van groep 5 zijn nog van
harte welkom.
In 2010 hebben we nog een paar gezellige Noppieclubs gehad.

inmiddels weet ik wel beter. Er gebeurt tijdens iedere yogales veel meer dan ik als
docent in de gaten heb. Mensen kunnen hun spanningen loslaten en daardoor komen soms ook opgekropte emoties vrij. Dat ik dat als yogadocent mag begeleiden
is bijzonder.”

REIZEN EN NATUUR
Naast yoga organiseert Berry Steenbruggen ook uitstapjes en zelfs complete reizen,
allemaal in het teken van yoga en/of spiritualiteit. Recent bezocht hij met een groep
yogacursisten Zuid-India. Maar ook een uitstapje naar de Levenstuinen in Teuge of
een consult Tenen Lezen maken onderdeel uit van zijn programma. “Ik blijf bezig
met het bedenken van nieuwe dingen. De komende tijd zal het bezoeken van de natuur ook een belangrijk onderdeel van mijn activiteiten vormen. Maar de basis blijft
natuurlijk yoga!”
Nieuwsgierig geworden naar de weldadige werking van yoga? Denk je dat het ook
wat voor jou is? Meld je dan nu aan voor een GRATIS proefles bij Berry Steenbruggen. Besluit je daarna om de lessen te blijven volgen, dan ontvang je als bewoner
van de Worp als welkomstcadeau ook nog eens een bijzonder YOGABOEK. Aanmelden kan via info@yogaberry.nl. Op www.yogaberry.nl vind je onder meer informatie over lestijden, kosten en leslocaties.

Met veel kinderen. Natuurlijk kwam
Zwarte Piet op bezoek.
Ook hebben we mooie dingen geknutseld voor in de kerstboom.
En 12 januari zijn we weer begonnen in
het nieuwe jaar We wilden de vogeltjes
verwennen dus met 55 kinderen hebben
we bloempotjes versierd met een vetbolletje erin. En daarna gesmuld van poffertjes/pannenkoekjes.
Maar weer of geen weer de Noppies willen altijd even buiten spelen in de speeltuin. In de sneeuw of in de regen het
maakt niet uit.
8
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BERRY – YOGA - STEENBRUGGEN VIERT ZIJN JUBILEUM
Hij is in 2011 25 jaar actief als yogadocent en heeft becijferd dat hij gedurende al die
jaren aan 1 op de 100 inwoners van Deventer en omstreken yogales heeft gegeven. Iedere woensdagavond rolt hij zijn yogamat uit in het Hovenhuus om daar twee lessen
te verzorgen. Tijd voor een uitgebreid gesprek met Berry Steenbruggen, een begrip in
yogaland.
Na de late woensdagavondles drinkt hij op zijn gemak een biertje in het Hovenhuus.
“Vijftig jaar geleden stond op deze plek mijn kleuterschool,” zegt hij peinzend. “En
het voelt mij voor mij hier nog steeds vertrouwd.” Steenbruggen is Worpenaar in
hart en nieren en voelt zich verbonden met de wijk. “Mijn roots liggen hier. De Worp
is voor mij een bijzondere plek en ik heb respect voor de verbondenheid van de bewoners onderling. Die zie je onder meer terug in het jaarlijkse buurtfeest waarbij ik
altijd aanwezig probeer te zijn.”

RUST IN HECTIEK VAN ALLEDAG
Begonnen als inkoper voor een computerbedrijf besefte hij destijds als 25-jarige dat
zijn toekomst elders lag. “Ik kreeg steeds meer lichamelijke klachten en op een gegeven moment realiseerde ik me dat het tussen mijn oren niet goed zat. Ik besefte
dat ik iets heel anders wilde gaan doen.” Steenbruggen komt in contact met yoga en
besluit om bij een goeroe in opleiding te gaan. “Ik geloof erin dat ieder mens zijn leven in twee delen kan splitsen: een materieel en een spiritueel deel. Vroeger stilden
mensen hun spirituele honger met religie. Maar voor mij hangt spiritualiteit niet
perse samen met de kerk. Ook door bijvoorbeeld stil te zitten op een mooi plekje
langs de IJssel kun je in contact komen met jezelf.” Dat laatste is volgens hem hard
nodig in de maatschappij van tegenwoordig. Steenbruggen: “Er is in onze samenleving steeds minder ruimte voor stilte. Geen wonder dat zoveel mensen te kampen
hebben met stress. Yoga biedt je in de hectiek van alledag de mogelijkheid om bij
jezelf te komen, je eigen energie weer te voelen en rust te vinden. Zweverig? Welnee!
Het is juist een verrijking.”

YOGADOCENT
Als yogadocent zag Steenbruggen de afgelopen jaren zo’n 1.000 verschillende cursisten voorbij komen. “Mensen komen vaak op de lessen af omdat ze een kwaal
hebben. Door yoga ontdekken ze dat lichaam en geest heel nauw met elkaar samenhangen en dat klachten en kwalen vaak veroorzaakt worden door opgehoopte
spanningen. Mensen zien de relatie, dat is heel mooi.” Toch is het beroep van yogadocent niet altijd makkelijk. “Toen ik net begon als docent dacht ik wel eens: er
gebeurt niks met die cursisten. Waar doe ik het allemaal voor?”, vertelt hij. “Maar
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Geef de pen door
Hallo allemaal.
Ik ben Lize en ik heb de pen doorgekregen van Lieke Hondelink.
Vandaar dat ik nu een stukje schrijf,
Ik woon samen met mijn vader en moeder en mijn lieve hond Rebbel.
Ik zit op de Wilpsedijk school!!!!! Een hele gezellige coole school.
Mijn hobby’s zijn:
Dansen, tekenen, zingen, en grapjes maken. Maar het aller leukste is toch wel het
dansen. Sinds kort zit ik ook op streetdance en bij de selectie van de jazz.
Dit is super tof. En streetdance is ook echt vet cool!!!!!!!!!!!
Vooral van Larissa
(zij is zo goed!!!!)
Dus wie nog niet op jazz of streetdance zitten kom gerust eens kijken!!!
Groetjes van Lize en ik geef de pen door aan Fleury Hos
Doei

Programma Werkgroep
Jeugd/Jongeren:
Het nieuwe programma voor de werkgroep Jeugd/Jongeren hangt alweer aangeplakt bij de ingang van ’t Hovenhuus en bij de Spar op het mededelingen bord.
Kijk ook regelmatig op de website en via Hyves.
Vrij houden dus, die 3e vrijdag van de maand en kom meedoen:
Groep 5,6,7 van 18.30 tot 20.00u
Groep 8 en klas 1,2 van het V.O. van 20.30u tot 22.00u
Vrijdag 18 Februari : Speurtocht
Vrijdag 18 Maart : Filmavond
Vrijdag 15 April : Vossenjacht
Vrijdag 20 Mei : Levend Stratego / Smokkelspel
9

WERKGROEP JEUGD

Kids T-ater

Vrijdag 19 november: Gamestar
Voor deze avond was er een spelletjes parcours uitgezet waarbij de kinderen in
groepjes een aantal opdrachten/spelletjes moesten uitvoeren of een puzzeltje oplossen. Het varieerde van een rekensom, rebus,sudoku, legpuzzel tot een scoobidoo
opdracht. Voor de winnaars was er uiteraard een prijsje. Er werd in ieder geval heerlijk gesmuld van allerlei Sinterklaas lekkers!

Een nieuw project van Nyncke Bergman, stagiaire bij Raster Groep. Een project voor
kinderen van groep 4/ 5 van de Hoven- en Wilpse dijk school waarbij de kinderen
zelf in 7 weken tijd een geheel eigen musical bedenken en opvoeren. Zij bedenken
onder begeleiding van Nyncke een locatie, de personages en de problematiek van
het stuk. Hier wordt muziek aan toegevoegd en samen wordt dit hun éigen musical.

Vrijdag 17 december: Stripster Gala
Om het jaar 2010 in stijl af te sluiten hadden we een gala avond georganiseerd. Niet
zomaar een gala avond maar een avond waarbij iedereen verkleed mocht komen
als zijn/haar favoriete stripfiguur. Er was een disco, karaoke, cocktailbar met lekkere
hapjes en drankjes en uiteraard een echte striphoek waar je lekker lui in zitzakken
kon “hangen”om een leuk stripboek te lezen. Ook kon je een button maken met een
stripheld erop of een andere leuke tekening. Om zelf nog een stripverhaal te bedenken hingen er ook nog posters waar je zelf de tekst in kon vullen. Er waren hele
mooie verklede striphelden en voor de mooiste, origineelste was er natuurlijk een
prijs. De prijzen gingen in de 1e groep naar Asja van Wee en in de 2e groep naar de
Betty Boops, Jet Nijman en Fleurie Hos. Helaas viel de opkomst tegen deze avond. Of
het nu kwam omdat er deze laatste week voor de vakantie al zoveel te doen was, of
dat men verkleed mocht komen (dit was namelijk geen verplichting), we weten het
niet helemaal maar volgend jaar gaan we toch weer een spetterende eindejaarsactiviteit organiseren.
Vrijdag 21 januari 2011: Laser Game en Darts
De uitdaging van deze avond was om te lasergamen en te darten tegen je ouders.
Om 18.30u liep ’t Hovenhuus in een keer helemaal vol. 35 kinderen en 25 ouders
kwamen zich inschrijven voor een partijtje lasergamen. Door de grote opkomst kon
iedereen 1 spel spelen en tussendoor in de grote zaal een partijtje darts spelen (zie
verslag elders in Hovenhier). Verder was er koffie, thee, ranja en cake en soesjes.
Vanuit de Werkgroep jeugd werd een beroep gedaan op de meegekomen ouders om
zich op te geven voor de komende activiteiten die op de planning staan. Het heeft
concreet 2 aanmeldingen opgeleverd en een aantal ouders dat eerst de agenda thuis
moeten raadplegen voordat ze zich definitief willen aanmelden. In ieder geval was
het gezellig druk en de sfeer was bijzonder goed. Dat alleen is al reden genoeg om je
aan te melden als nieuw werkgroeplid of je in te schrijven voor de vrijwilligers poule.
Ook hebben we een leuk presentje voor iedereen die bij 2 activiteiten komt helpen
en zich inschrijft voor de vrijwilligers poule! Na een korte pauze kwam de oudere
jeugd in groepjes binnen druppelen. Ook hier was er een grote opkomst onder de
jongeren, alleen was het aantal ouders beduidend minder dan in de jongste groep.
Tussen het gamen door kon er gekeken worden naar de Voice of Holland met chips
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De opzet was 1 groep op de woensdagmiddag in het Hovenhuus, maar door de vele
aanmeldingen is er ook een groep op de donderdagmiddag gestart! Zij zullen allebei
hun musical laten zien op woensdagmiddag 16 februari in het Hovenhuus.

De eerste om 14.30
en de tweede
om 15.45.
Lijkt het u leuk om deze kinderen te
komen bewonderen?
Reserveer dan via nynbergman@
hotmail.com.
(Ouders van deelnemers reserveren via hiervoor meegegeven briefje
a.u.b.)

Vol
=
Vol!
Hopelijk tot dan,
Nyncke Bergman
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en nootjes en vanaf 21.00u kon de jeugd meedoen met het Dart toernooi in de grote
zaal. Alles bij elkaar was het een geslaagde avond. Op de website van de WSV: www.
wsvdehoven.nl en verderop in de Hovenhier kunnen jullie het programma vinden
voor de komende maanden. Ook kan je je aanmelden via Hyves voor de Werkgroep
Jeugd en/of de Jilliebar.

TOON HARTMAN:
DE SCHRIK ENIGSZINS
TE BOVEN
In de laatste dagen van 2010 werd de Worp opgeschrikt door een brute roofoverval.
Toon Hartman, eigenaar van het cafetaria aan de Bloemstraat, moest op woensdagavond 22 december rond 20.15 uur onder bedreiging van een vuurwapen de inhoud
van zijn kassa aan gemaskerde overvaller afgeven. Wij van de redactie van de Hovenhier gingen in januari bij hem op bezoek en overhandigden Toon namens de
Wijk- en Speeltuinvereniging een bos bloemen.
Hij is de schrik alweer een beetje te boven. “Maar als het donker is voel ik me nog
steeds niet op mijn gemak. Je bent toch op je hoede.” De overval heeft er behoorlijk
ingehakt en kwam voor Toon als een grote verrassing. “Ik werk al 28 jaar in mijn
eigen zaak en er is nooit wat gebeurd. En dan ineens sta je op een normale doordeweekse avond oog in oog met iemand die je met een vuurwapen bedreigt. Dan kun
je helemaal niets meer.”
Met een nieuw jaar in het vooruitzicht heeft Toon de draad inmiddels weer opgepakt. Toch blijft het onwaarschijnlijk dat dit soort dingen in een wijk als de Worp
gebeuren. Is er al een dader opgepakt? “Nee, ik heb hier nog niets over gehoord,”
zegt hij. “Ik ga gewoon verder, maar ben veel meer op mijn hoede dan eerst. Echt, ik
hoop dit nooit meer mee te maken.”
De politie is nog steeds op zoek naar getuigen in deze zaak. Heeft u als buurtbewoner iets gezien dat met deze zaak te maken kan hebben? Neem dan contact op met
de recherche in Deventer via telefoonnummer 0900-8844. Anonieme meldingen
kunnen via 0800-7000.

Namens Anita, Marian en Saskia WSV en Judith, Jennifer en Nicole Raster

OPROEP WERKGROEP JEUGD/JONGEREN:
Namens de werkgroep Jeugd en Jongeren willen wij
nogmaals een oproep doen om versterking.
Vrijdag 21 januari hebben we een grote activiteit neer kunnen zetten met
behulp van 3 mensen van Raster, waarvan 2 stagiaires, extra budget van de
Wijkaanpak en 3 kanjers achter de bar!
In gesprek met enkele mensen bleek er toch wel wat verwarring over wie wat
doet binnen de werkgroep jeugd. Tot nu toe bestaat de werkgroep uit 3 personen: Marian van Ommen, Anita Stokschen en Saskia Klein Velderman. Er is
een lijst met personen die zich in het verleden hebben aangemeld als “oproep”
vrijwilliger. Onze ervaring is dat hier niet tot nauwelijks op wordt gereageerd.
Dit betekent dat we meestal op het laatste moment vaak dezelfde mensen vragen om te komen helpen. We zijn heel blij met de extra hulp die we elke keer
krijgen van de mensen van de vrijdagavond bar dienst. Dankzij hulp van Raster,
ondersteunend Jeugd werk en stagiaires kunnen we het met de bezetting elke
keer maar net redden. Het budget voor al deze activiteiten komt wel van de
WSV en niet zoals velen denken van Raster!
Eigenlijk is het toch te gek voor woorden dat we een financieel gezonde vereniging zijn en onze jeugd en jongeren veel dingen kunnen bieden maar dat een
eventuele bezetting voor deze activiteiten niet rond komt! Willen we uiteindelijk niet allemaal dat onze opgroeiende kinderen straks op vrijdagavond naar ‘t
Hovenhuus kunnen gaan om kennis te maken met de eerste disco, dropping,
bingo of kerstgala? Of gaan we ze straks naar de cola disco brengen bij Pampus?
O, ja...... wie gaat ze dan brengen en halen?
Namens de Werkgroep jeugd

38

11

Vind je het leuk om bordspellen zoals
Kolonisten, Puerto Rico,
Agricola e.d. te spelen?
Probeer je graag nieuwe
spellen uit?
Lijkt het je leuk om een of twee
keer per maand in het Hovenhuus spellen te spelen?

Is het antwoord op bovenstaande vragen:

“Ja.”

Laat dit dan weten en stuur een e-mail met de volgende gegevens:

Je naam
Welke avond(en) je voorkeur heeft (hebben) en
of er een avond is dat je echt niet kunt.
Afhankelijk van de reacties wordt gekeken of er voldoende animo is
om spelletjesavonden te organiseren in het Hovenhuus.
Je kunt reacties mailen naar:

apaimans@gmail.com

Oproep Oproep Oproep Oproep
12

UITNODIGING



Oproep Oproep Oproep Oproep

Heeft u een leuk idee of een wens om het samenleven in uw buurt te verbeteren?
Wijkaanpak nodigt u uit om uw wens of idee in te dienen. Kom er nu mee! Deze
ronde is uw kans!
Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................................................................................................................
Postcode + woonplaats:..............................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon:...............................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...............................................................................................................................................................................................................................................
Wat is uw wens of idee?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Welke oplossing stelt u voor? U kunt ook voorstellen om mee te denken,
want een kant en klare oplossing is er soms niet zomaar of er zijn meerdere
oplossingen mogelijk:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wat is uw eigen bijdrage? Bij Wijkaanpak is het voorwaarde, dat u er ook
zelf wat voor doet. Niet alleen, maar samen met buurtbewoners,
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wat verwacht u van een ander? Denk hierbij aan buurtbewoners, instellingen, gemeente.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Dit formulier kunt u opsturen naar “wijkaanpakronde wijk 1,
Antwoordnummer 765, 7400 WB Deventer”. Postzegel is niet nodig
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WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR VROUWEN
Ook leuk om samen met een vriendin, kennis of buurvrouw te doen!

De nieuwe ronde van de Wijkaanpak start. Daarom is dit een heel goed moment
om ideeën voor verbeteringen op de Hoven in te leveren. Wilt u samen met andere
bewoners op welke manier dan ook de leefbaarheid in de buurt of straat verbeteren?
Laat het weten!

HOE WERKT HET?
In dit nummer vindt u een formulier waarop u uw idee voor verbetering in de wijk
kunt noteren;
Dit formulier kunt u opsturen naar

“Wijkaanpakronde wijk 1, Antwoordnummer 765, 7400 WB Deventer”.
Postzegel is niet nodig.
U krijgt in maart een uitnodiging voor de keuzeavond. Hier kunt u uw idee dan toelichten; Tijdens de keuzeavond stemmen de aanwezigen op de ingediende ideeën.
De ideeën met veel stemmen maken meer kans op een financiële bijdrage en/of
ondersteuning van het opbouwwerk. Meestal zijn er bewoners die samen met u een
taakgroep willen vormen; U maakt samen een plan en stelt een kostenraming op.
Die wordt, afhankelijk van het plan, op verschillende onderdelen getoetst. Het wijkteam bekijkt vervolgens de plannen en geeft haar fiat. De goedgekeurde plannen
worden opgenomen in het wijkprogramma; Tot slot keurt het college van B & W het
wijkprogramma goed en gaat u verder met de uitvoering. Ook daarbij kunt u hulp
krijgen.
Op www.deventer.nl/wijkaanpak staat meer informatie.
Op www.deventer.nl/wijkaanpakronde komt u rechtstreeks
bij een digitaal formulier dat u ook kunt gebruiken.
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Voor wie?
Start
Wanneer
Waar?
Kleding
Kosten

Vrouwen vanaf 18 jaar
Bij voldoende aanmeldingen
Zes donderdag avonden vanaf 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur
‘t Hovenhuus, Leliestraat 27, de Worp tel 615010
Casual, ontspannen (geen sieraden of schoenen met hakken)
Leden WSV: Geen/Niet leden: € 15

Informatie/aanmelden Judodehoven@gmail.com Sander Lempers 06-12272562
Heb je zin om mee te doen of wil je meer informatie?
Lever het aanmeldingsformulier in of vraag naar Judodocente Debby Vos-Lorenz
op donderdagavond om 18.00 uur in ‘t Hovenhuus of stuur een e-mailbericht naar
Judodehoven@gmail.com
Na aanmelding ontvang je via een e-mail verdere informatie over de training,
de startdatum en een definitief inschrijfformulier.

Aanmeldstrook



Wat wilt u verbeteren
op de Hoven?

Binnenkort start de WSV De Hoven met een weerbaarheidtraining voor vrouwen.
In een leuke en ontspannen sfeer doen we vooral praktische oefeningen. Deze basistraining is zes avonden in een groep van maximaal 12 vrouwen. Elke avond duurt
ongeveer 1 uur (de eerste avond 1,5uur). Doel van de training is het aanleren van
basistechnieken om grenzen aan te geven, en zo veilig mogelijk weg te komen wanneer iemand anders over die grens wil gaan. We hopen op die manier je gevoel van
zekerheid en controle te vergroten waardoor je mogelijk rustiger en doeltreffender
handelen in onprettige situaties. Na een kennismaking en een korte introductie
gaan we vooral samen praktische oefeningen doen.
De training wordt begeleid door Debby Vos-Lorenz en Ben van der Putten.

WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR VROUWEN
Naam: ......................................................................................
Adres: .......................................................................................
Postcode, Woonplaats: ............................................................
Telefoonnummer: ....................................................................
Geboortedatum: ......................................................................



E-mail adres: ...........................................................
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WAT IS EEN AED?
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar toestel dat
wordt gebruikt wanneer iemand onverwachts een hartstilstand krijgt. Door het
toedienen van een elektrische schok met de AED probeer je het verstoorde hartritme van het slachtoffer te stoppen in de hoop dat het lichaam daarna zelf weer
het normale hartritme oppakt.

HOE WERKT HET?
Wanneer je constateert dat iemand een hartstilstand heeft, is het van groot belang om zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de keten van overleven
genoemd en bestaat uit:
Zo spoedig mogelijk alarmeren via 1-1-2;
Zo spoedig mogelijk een AED inzetten (indien nodig);
Zo spoedig mogelijk (indien mogelijk tegelijk) starten met borstcompressie en beademen;
Zodra professionele hulp is gearriveerd:
Zo spoedig mogelijk Advanced Life Support
(uitgebreide medische hulp) verlenen.
De AED is eenvoudig te bedienen. Op het toestel zitten meestal slechts twee
knoppen. Eén om het toestel in te schakelen en één om een schok toe te dienen.
Na het aanzetten zal het toestel jou als hulpverlener door middel van gesproken
instructies begeleiden. Je wordt gevraagd om de elektroden op de borst van het
slachtoffer te plakken. Het toestel maakt vervolgens automatisch een analyse van
het hartritme. Stelt de AED vast dat er sprake is van een stoornis, dan zal een
elektrische schok worden geadviseerd en krijg je als hulpverlener instructies om
deze toe te dienen. Vervolgens ga je door met borstcompressie en beademen.

obs WILPSE DIJKSCHOOL
100 JAAR
Op donderdag 31 maart t/m zaterdag 2 april viert de Wilpse Dijkschool
haar 100-jarig bestaan.
Na 2 dagen vol van activiteiten voor de leerlingen volgt op zaterdag, de slotdag, een
reünie voor oud-leerkrachten en oud- leerlingen.
Het programma ziet er dan als volgt uit:
11.00-12.00 uur: Ontvangst en samenzijn genodigden.
12.00 uur: Leerlingen komen onder muzikale begeleiding van Ecelsior
het schoolplein op, waarna er ballonnen worden opgelaten.
Daarna is er gelegenheid de school te bekijken.
14.00-17.00 uur: Reünie voor oud-leerkrachten en oud-leerlingen.
Op www.100jaarwilpsedijkschool.nl
kunt u er meer over lezen en zich opgeven voor de reünie.
We zijn nog op zoek naar foto’s of oude schoolspullen die we mogen gebruiken voor
een kleine tentoonstelling.Ook schoolverhalen en anekdotes kunnen we goed gebruiken voor een speciale uitgave van de schoolkrant.
Contact:
Opgave reünie:

Sietse Beugels: tel. 0571 274405 Hietweideweg 33 7391RA Twello
Ada van Amerongen: tel. 0571 273058 .
€ 15,- op rek. nr. 1357.70.505
onder vermelding van naam en geboortejaar.

WAAR OP DE WORP?
Zowel de Spar aan de Spaarpotstraat als
de praktijk voor Fysiotherapie aan de Leliestraat
hebben een AED in huis.
Maak er indien nodig gebruik van!
Het apparaat kan levens redden…
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Onze adverteerders

binnenzonweringen en horren

Gratis meten, gratis advies, gratis montage en
altijd 5 jaar garantie en zeer scherpe prijzen!

buitenzonweringen en terrasoverkappingen
Apeldoorn, showroom Vlijtseweg 51, 055 – 5 21 75 92
Deventer, geen showroom, 06 – 24 99 53 04
Email. info@vanzuidenzonwering.nl
kijkt u ook eens op:

www.vanzuidenzonwering.nl
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Sinterklaas 2010
Oei, wat is het toch altijd weer
spannend om te weten dat de
echte Sint komt. Het is bekend
maar toch gieren de zenuwen
door de keel en zie ik wangetjes
zo rood als een tomaat. Als eerste waren de “grote” kids aan de
beurt. Dansen, zingen en gek
doen op Disco Piet totdat de
echte pieten binnenkwamen,
zo daar word je stil van. “Grote”
jongens worden klein als ze op
het podium een liedje mogen
zingen. Er werden zelfs moeders
naar voren gehaald omdat hun
kind niet goed at, nee moeder je
kunt niet koken was de conclusie
van de Sint, en bedankt!
Een uur later mocht de tweede
groep naar binnen, hier ging
het er een stuk rustiger aan toe,
voor sommige kinderen was het
de eerste keer, maar wie het nou
leuker vonden zij of de papa’s/
mama’s durf ik niet te zeggen.
Voordat Sint kon beginnen werd
er eerst een fotosessie gehouden, altijd leuk voor het plakboek. De echte durfals mochten
nog een liedje zingen en ook met
het pietenlied deden de mama’s
en papa’s goed mee. Leuke cadeautjes, blije kinderen dus Sint
was tevreden.
Ik heb de afgelopen 3 jaar met
veel plezier dit Sintfeest georganiseerd maar vind het nu tijd om de pietenpet door te geven aan………….??
Met knapperige pepergroet,
Anne Mulder
15

Swingen tijdens de
Hovenparty 2010
17 december 2010 werd de eerste (eindejaars) Hovenparty
georganiseerd in het Hovenhuus. De ruimte was mooi aangekleed en de opkomst geweldig. De muziek die gedraaid
werd was bepaald door degenen die een top 3 hadden ingestuurd. Ondanks dat de muziekinstallatie niet helemaal
top was, kon er toch genoten worden van de top 20 van de
Worp.

Onze adverteerders

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag:
van 9 tot 18 uur
vrijdag koopavond:
van 19 tot 21 uur

Hoogtepunt van de avond was het optreden van The Worportunities, een gelegenheidsband bestaande uit muzikanten wonend op de Worp, aangevuld met wat vrienden.
Deze band had een paar avonden geoefend met elkaar en
brachten een spetterend optreden. Zeer afwisselend gingen klassiekers van Talking Heads, Rolling Stones en Pink
Floyd over in rustige nummers als ‘Hallelujah’ en zelfs
‘Beestjes’
Het publiek was razend enthousiast, het was niet te merken
dat het hier om een gelegenheidsband ging, zo goed klonk
het allemaal. Het eindapplaus was ovationeel te noemen,
schreeuwend om een toegift, die echter niet kwam.

zaterdag:
van 9 tot 16 uur
U VINDT ONS NAAST CAMPING DE WORP

SHELL IJSSELBRUG
UW TANKSTATION
Rijksstraatweg 2
7439 AD Deventer
0570 - 61 37 48
16

Ma. t/m Vr.
Zaterdag
Zondag

06.30-22.00
07.30-22.00
08.30-22.00
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Onze adverteerders

De gekozen muzikale top 10 van de Worp,
voor degene die hem hebben gemist, die avond:
01...... U2
Bad
02...... De Dijk
Mooier dan nu
03...... Snow Patrol
Chasing cars
04...... Herman Brood
Saturday night
05...... Pearl Jam
Black
06...... Billy Joel
Piano man
07...... Foo Fighters
Everlong
08...... Red Hot Chili Peppers Under the bridge
09...... Madness
One step beyond
10...... The Eagles
Hotel California

Heeft u al een energiebesparingsrapport maar
twijfelt u nog over de uitvoering?
Energiekracht helpt u graag verder.
Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen van offertes,
subsidies en leningen. Ook helpen wij bij de keuze van
vakbedrijven, bieden financieel advies en garanderen een
verantwoorde energiebesparing.
Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.
Kijk op www.energiekracht.nl of bel 0570-635090

De rest van de avond/nacht werd er muziek op verzoek gedraaid, gedanst en bijgekletst. Het was een heel gezellige avond en gezien de enorme opkomst lijkt een
nieuwe traditie geboren: een goed feest in het Hovenhuus aan het eind van jaar.

↗
HR++glas: besparing per jaar € 180

Leo van Dam

Fysiotherapiepraktijk Wieffer en Koekoek
Leliestraat 29/31,
7419 CT Deventer
Tel. 0570-619980
Tweede locatie op de Brinkgreverweg 89,
7415 CE Deventer
Tel. 0570-632387
Fysiotherapie, oefentherapie, medisch fitness.
Tevens doen we aan voorlichting en preventie, ook voor bedrijven!
www.fysiotherapiepraktijkwiefferkoekoek.nl
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2e Worpse open 2011.
Afgelopen vrijdag 21 januari was er voor de 2e keer de Worpse Open, het Darttoernooi voor de worp…...
Dit keer georganiseerd door Jaap van Zweden, Leo van Dam en Albert Pieters.
Vanaf half zeven was er de gelegenheid voor de jonge jeugd tot 12 jaar om samen
met zijn/haar vader en moeder een pijltje te gooien. Tegelijkertijd kon men in het
donker lasergamen.
Hier was de jeugd en ouders in grote aantallen op af gekomen. Vanaf 21.00 uur was
de beurt aan de jeugd vanaf 12 jaar en de volwassenen.
De jeugd speelde apart evenals de volwassenen en dat was maar goed ook want het
niveau bij de jeugd was erg hoog. Was er vorig jaar een opkomst van 12 personen, dit
jaar hadden we een verdubbeling. Door een software probleempje moest Albert op
het laatste moment alle wedstrijden ouderwets met pen en papier uitwerken maar
ook dat kwam helemaal goed.
Bij de jeugd deden mee:
Wouter-Andy-Ilayda-Berti-Dieuwe-Daan-Kevin-Robin-Niels-Bram-Brian-RickJeray.
Er werd gespeeld om 201, waardoor sommige wedstrijden toch wel iets langer duurde dan gepland.
Vanuit de 2 poules gingen de volgende spelers door naar de kruisfinales.
Niels tegen Ilayda, Brian tegen Andy en Jeray tegen Berti.
Vervolgens waren er 3 spelers over die het tegen elkaar op moesten nemen.
Het niveau was zoals eerder gezegd erg hoog. Om 23.00 uur ging Ilayda met de derde
prijs naar huis, Berti, de winnaar van vorig jaar met de 2e prijs, en de eerste prijs bij
de jeugd was voor Andy.
Het was voor de jeugd een geslaagde avond, met de afspraak dat we volgend jaar een
andere opzet gaan doen waardoor er nog meer wedstrijden gespeeld kunnen gaan
worden.
Om 21.00 uur zijn we ook begonnen met de volwassenen, ook hier hebben we 201
gespeeld.
Martin-Jaap de Groot-William-Alfons-Bert H-Frans-Henk-Henry-Patricia-Jaap van
Zweden-Leo-Mark en Albert speelden om de eer en natuurlijk om de prijzen…..
Ook bij de oudjes is er in twee poules gespeeld. Om 23.00 uur werd het toch wel
tijd om de wedstrijden wat te versnellen. De volgende wedstrijden zijn gespeeld in
een afvalrace. Winnen is doorspelen en verliezers liggen er meteen uit. De volgende
partijen zijn toen gespeeld.
Martin tegen Henk, Frans tegen Patricia, Bert tegen Leo, Alfons tegen Mark, Jaap
de Groot tegen Albert en William tegen Henry. Daaruit kwamen de 6 beste spelers:
Martin-Frans-Bert-Alfons-Albert en Henry. Door loting werden de volgende finales gespeeld: Martin-Henry en Albert tegen Bert en Alfons tegen Frans. In de finale
18
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Twelloseweg 8
7419 BJ Deventer
telefoon 0570 - 612273
fax 0570 - 618025
www.tenkate-deventer.nl
info@tenkate-deventer.nl

inkoop - verkoop
taxaties - adviezen
MUNTEN
POSTZEGELS

- ELBO GOUD - ZILVER
DIAMANT

Brinkgreverweg 106-108
7413 AD Deventer
Tel: 0570 - 63 06 00
Dir.: L. Elst
www.juwelier-Elbo.nl
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wedstrijden was de spanning om te snijden….
En de sfeer was De lakeside at Frimley Green waardig…
Mensen wilden eigenlijk naar huis maar bleven gelukkig hangen.
Uiteindelijk ging Frans met de 1e Prijs er vandoor, Albert met de 2e en Henry met
de 3e prijs.
Een geslaagd 2e darttoernooi van de Worp en iedereen was het er over eens…..
Snel beginnen met oefenen voor het volgend jaar….
Met dank aan: Dartbanen verhuur Oosterwolde.
Albert Pieters

Massagestudio
Schoonheidssalon
Hotstonemassage
Aromatherapie
Nagelstudio

Bessenstraat 16
7419 CP Deventer
Nailstyling opleiding
06-28910266
www.beautysaloon.nl
Groothandel
info@beautysaloon.nl
Uitsluitend volgens afspraak
30
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Alle weken

UITGENODIGD
x
x
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x
x
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x
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x
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Verse groenten en kruiden van eigen land
10 soorten aardappels: bloemig, vastkokend en saladekwaliteit
Versgebakken brood van eigen tarwe, verse salades en meeneem maaltijden
Honing, jam, mosterd, alle zuivel, wijnen, bieren, etc.
Alle groente- en bloemzaden. Grootste assortiment van de regio.
Groente- en kruidenplanten voor de moestuin.
Alle fruitbomen en kleinfruit. Oude rassen, hoogstam en alle overige typen
Natuur en Blote Voetenpad. Voor jong en oud, altijd gezellig.
Theetuin met uitzicht op de speeltuin
Kookworkshops, vergaderfaciliteiten, speciale arrangementen
Of gewoon lekker relaxen, boerenijsje in de hand en “een bietje rond stiefel’n”

Wij staan voor u klaar
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17a
7391 MH Twello

Tel. 0571-270014
www.hofvantwello.nl

Geopend: Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag en Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en Zondag van 10.00 tot 16.00 uur
(Van 1 november tot 21 maart ’s zondags gesloten)

Voor al uw Schilderwerk (zowel binnen als buiten)

Muurschilderingen (binnen en buiten)
Vraag vrijblijvend een offerte aan

Karin Zweers - Bloemstraat 114 - 0570-853458 - 06-45462947
info@dr-schilderwerken - www.dr-schilderwerken.nl

Maak de Hoven
nog leuker met
de Deventer
Wijkaanpak.
Meer weten?

20

Surf naar www.deventer.nl, wijken, wijk 1
Of bel uw wijkambtenaar of wijkopbouwwerker
(zie binnenomslag van de Hovenhier)
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L’AMIQUE
Marieke Vegter-de Looze
Nieuwe Markt 10, 7411 PA DEVENTER


Gratis waardebepaling
Wilt u eens weten wat uw eigen
huis kan opbrengen? Vul dan

Ja, ik wens een gratis waardebepaling van mijn woning.

deze bon in en stuur hem in een
gefrankeerde envelop naar:
Wierda Woont Makelaars
Nieuwe Markt 10

De heer/mevrouw:.....................
Adres:........................................
Postcode: ..................................

7411 PA DEVENTER
Woonplaats: ..............................
Of neem contact met ons op via
de website, e-mail of telefoon.

Telefoonnummer: ......................


Antoon Wierda en Gerrit Jan Wierda zijn Wierda Woont Makelaars.

ONTSPANNINGSMASSAGES
REIKI
HOTSTONE MASSAGES
Langestraat 8
7419 AT Deventer (De Worp)
0570-853436 06-52416960

en deskundige begeleiding krijgt u eerlijke en reële adviezen. Wij
nodigen u geheel vrijblijvend uit op ons kantoor om uitgebreid te
onderzoeken wat uw wensen zijn en welke service u wenst van
Wierda Woont Makelaars.
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ȽȼɂɁȾȯȼȼȳȼΎȻȯȼȷȳɀΎ
ɈȽȼȲȳɀΎȶȽȵȳΎȹȽɁɂȳȼ˾
ƦȳȳȻΎȲȯȼΎȱȽȼɂȯȱɂΎȻȳɂΎȻȷȸΎȽȾ˶Ύ

ƦƝƬƬƱΎƠƝƫƝƦ
̴̶̯̯Ύ˺Ύ̵̸̰̳̳̰

Praktijkruimte aan huis

Medische keuring
voor uw rijbewijs
Voor een rijbewijskeuring voor
auto of voor vrachtwagen hoeft
u niet meer naar de stad,
het kan nu ook in onze wijk.

De visie van Wierda woont is dat u zelf uitmaakt welke service u
wilt: u kunt kiezen uit een à la carte menu. Vanuit een persoonlijke

ENGELS

In het Hovenhuus of gewoon
bij u thuis! Wat u wilt.
Bel voor het maken van een afspraak:

Paul van Dormolen, bedrijfarts
Tel.06 - 41 15 81 40 of
0570 - 61 50 12


• RQGHUKRXG
• UHQRYDWLH
• RQWZHUS
• DDQOHJ


9DQXZWXLQ





(VWKHU6RHU
%HVVHQVWUDDW


ZZZHVWKHUVWXLQQO
21

Onze adverteerders

Onze adverteerders

Steengrill
in de Bowling
ja gezellig!!
Op een lavasteen
bakt u het vlees
zonder boter.

Bij mooi weer
kunt u buiten
op het terras
eten.

De steengrill
wordt geserveerd
met een
uitgebreid
saladebuffet.

CAFETARIA

“DE HOVEN”

voor al uw:
WARME en KOUDE SNACKS
HANDIJS
ITALIAANS IJS div. smaken
MILK SHAKE
SLUSH PUPPY

INSTALLATIEBEDRIJF
J. STEENBRUGGEN
GAS

WATER

ELEKTRA

CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING

SANITAIR

Reserveren gewenst.
Twelloseweg 1 a Deventer
www.bowlingdeventer.nl

0570-612869



ZIT
POUTQBO

zit-ontspan.nl

Even de boel de boel, neem een
ontspannende massage op de stoel!

Bel ons vrijblijvend voor informatie
Tel.: 0570 - 61 70 88

installatiebedrijf:
j. steenbruggen
Worp 67
7419 AC Deventer

VV

isage
isage

&
&

isie
isie

Schoonheidsspecialiste
Pedicure
Visagiste
Voetreflextherapeute
Acrylnagels
Herbalife distributeur

TOT ZIENS BIJ:

TOON HARTMAN
bloemstraat 62 - telefoon: 61 49 81

Tanja Westendorp

GEOPEND:
Dinsdag van 16.00 tot 22.00 uur
Woensdag t/m vrijdag van 16.00 tot 23.00 uur
Zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur
Zondag van 12.00 to 22.00 uur - Maandag gesloten
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Brigitte Linthorst

IE

06-10 41 6886

ACT

Rozenstraat 89
7419 BC Deventer
Tel.: (0570)-60 13 55
bgg.: 06-55960356
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Zoekt u een goede autorijschool?
Wij geven u een perfecte rijopleiding van een vol uur per les.
Bel voor de mogelijkheden van onze praktijklessen en
spoedcursussen.
...of kijk op onze website:

www.hoogendekker.nl
Autorijschool van den Hoogen-Dekker

Veilig op weg...

Achter de hoven 17
7419 AE Deventer
Tel: 0570-611860
06-53834193

<ZaYheVgZcW^_YZGVWdWVc`<ZbZZc"
iZ Kddghi ^h aZj`# Hidgi _Z oV`\ZaY de _Z
GVWd GZ\ZcWdd\ GZ`Zc^c\ [ Ide@^Y
GZ`Zc^c\ZcheVVgkddgbdd^Z`VYd»h
=dZbZZg_ZheVVgi!]dZ\gdiZg_Z`VYd#
@^_`kddgbZZg^c[dgbVi^Zde/
lll#gVWdWVc`#ca$kddghi

Hidgi_ZoV`\ZaY
Zc`g^_\ZZc`VYd
:ZcWVc`bZi^YZZ c#
* vraag naar de voorwaarden

lll#gVWdWVc`#ca$kddghi
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roelie zanting & marcel laar akker s
bloemstr aat 12, 7419 bw deventer
rosendaalseweg 746, 6824 kw arnhem
0570 60 11 12 / 026 389 21 80
info@witterook.nl

ROELOFS

www.witterook.nl

w i t t e rook
gr afisch ontwerper s
van bijvoorbeeld een huisstijl, brochure,
folder, beeldmerk, logo, boek, omslag,
nieuwsbrief, affiche, bewegwijzering,
jaarverslag of een geboortekaart…

Uitvaartverzorging
Roelofs
Diepenveenseweg 76
7413 AS Deventer
Telefoon
0570 - 62 25 35
(dag en nacht bereikbaar)

GARAGE WILP B.V.
Official Ford-dealer
in de Gemeente Voorst
Kerkstraat 2 - 7384 AS Wilp Tel.: 0571 - 26 14 88

Harry Oolman
Sportprijzen
Relatiegeschenken
Rijksstraatweg 36
7391 MR Twello
Tel.: 0571 - 27 21 76
24

Verzorgt in Deventer (de Hoven)
· Cursussen (voor beginners en gevorderden)
· Coaching/begeleiding (o.a. voor fotoclubs en professionals)
· Cursussen en trainingen op maat
· Workshops
website: www.defotoschool.nl
E-mail: info@defotoschool.nl

B
E
R
T
E
V
E
R
S
TRANSPORT- EN CONTAINERBEDRIJF
Tevens ook verkoop van:
deuren en kozijnen (oud en nieuw)
dakpannen, dakplaten, dakleer
hout op maat gezaagd (balken, regels)
vloerdelen, tuinhout
radiatoren (Nieuw en 2de hands).

Verhuur van afvalcontainers (van 5m3 t/m 40m3), zeecontainers
en ook voor u verzorgen wij het transport.
St. Olafstraat 12002a - 7418 CG - Deventer
Tel: 0570-633655 Mobiel: 06-22247894(93)

ma t/m vrij. 09.00-17.00
zat.

08.30-12.30
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