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’t Hovenhuus         Leliestraat 27 www.wsvdehoven.nl 615010

BESTUUR WSV DE HOVEN:
Voorzitter  Marten Groen 617024
Penningmeester  Vacant 
Secretaris  Robert Nijman 615755

Algemeen bestuur
Clusterhoofd Facilitair Gustav Egbring 613880
Clusterhoofd Jeugd & Jongeren Saskia Klein Velderman 615016
Clusterhoofd Sport & Spel Vacant 

Ledenadministratie Eddy/Raghild Grootjen 616736
Wijkmanager  Joris Hendriks 693185

Contactpersonen werkgroepen

Bar  Eddy Grootjen 616736

Biljart  Bertus de Brouwer  619030

Hovenhier  Annie van Tricht 621345

Jazz en Breakdance  Esther van Zweden  613247

Jilliebar (werkgroep Jongeren)  Hermen Keizer (Raster)  611734

Judo  Sander Lempers    06-12272562

Klaverjassen  Jan Oosterwegel  615227

Koersbal  Adrie van Dijk  617061

Oud papier  Jan Oosterwegel  615227

Noppieclub  Ada de Beer  614543

Sinterklaas  Anne Mulder   06-24697852

Speelotheek  Sylvia Wijers  612059

Sportzaal  Ben Hondelink  618493

Stratenvolleybal  Jet van den Beld  617101

Website Ton Geldermans 600180

Werkgroep Jeugd  Saskia Klein Velderman 615016

Werkgroep Speeltuin  Jaap de Groot  06 - 22932962

Contactpersoon Seniorensooos:  Annie Renssen  613064

Wijkaanpak

Wijkopbouwwerker (Raster)  Harold van den Berg  611734

Wijkmanager (gemeente Deventer) Joris Hendriks 693185



3

Van de bestuurstafel
Het nieuwe seizoen is alweer een tijdje aan de gang en ook de activiteiten zijn weer 
begonnen. De Noppieclub, de werkgroep Jeugd, de koersbal, de judo en de jazz, het 
klaverjassen, etc. U ziet, volop bedrijvigheid in ons Hovenhuus.

Sinds dit seizoen huisvest ook de buitenschoolse opvang (BSO) van Raster in ons 
gebouw. Als bestuur achtten wij het noodzakelijk dat er een BSO zou zijn in de wijk, 
zodat kinderen niet met een busje naar de overkant zouden hoeven. Duidelijke af-
spraken met Raster hebben geleid tot een overeenkomst, waardoor op maandag, 
dinsdag en donderdag de kinderen uit de wijk na school naar ’t Hovenhuus kunnen 
komen. Ze maken hier gebruik van onze ruimte, maar zeker ook van de speeltuin. 
Prachtig is het ook dat de kinderen vanuit de BSO zo naar de jazz en de judo kunnen 
lopen. Uiteraard moeten ze zich dan wel aanmelden voor deze activiteiten.

Afgelopen maand hebben we als bestuur ook weer ons activiteitenverslag gemaakt. 
Deze is bestemd voor de gemeente om hen zo te laten zien wat wij allemaal met 
onze subsidiegelden doen. Het is weer een prachtig verslag geworden en we mogen 
supertrots zijn op wat we met elkaar allemaal organiseren en onderhouden. Graag 
verwijs ik u voor een versie van dit verslag naar onze website: www.wsvdehoven.nl. 
Een geheel vernieuwde website waar u alle activiteiten en informatie over de WSV, 
maar ook over andere activiteiten in de wijk, kunt vinden.

Punt van aandacht binnen het bestuur zijn de activiteiten voor ouderen. Behalve 
de koersbal organiseren we eigenlijk niks voor de ouderen in onze wijk. Dit zouden 
we graag veranderen. We vinden dat ’t Hovenhuus een uitermate geschikte plek is 
voor ouderen om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ontplooien. Een 
eerste stap zou zijn om met ouderen in contact te komen om zo te inventariseren 
wat de wensen van deze groep is en in hoeverre er animo is om een actieve rol hierin 
te gaan spelen. Mocht u ideeën hebben of hier tijd in willen steken, dan kunt u altijd 
contact opnemen met het bestuur van de WSV. 

Tenslotte een boodschap voor de volwassenen in de wijk. Op diverse vrijdagen staan 
er hele leuke activiteiten op het programma, zoals een live optreden, een “Creepy 
Friday” en de Worpse Top 20. Kom gerust eens gezellig langs op een van deze avon-
den en ontmoet andere Worpenaren.

Namens het bestuur,

Marten Groen
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UiTNODiGiNG EN AGENDA ALGEMENE  
LEDENVERGADERiNG WSV DE HOVEN

24 november 2010 om 20.30 uur in ’t Hovenhuus
 1. Opening.
 2. Ingekomen post voor deze vergadering.
 3. Mededelingen.
 4. Verslag ALV d.d. 19 mei 2010.

Samenstelling Bestuur: Dagelijks Bestuur
Voorzitter  Marten Groen
Secretaris  Robert Nijman
Penningmeester  Vacature

Algemeen Bestuur 
(= dagelijks bestuur + clusterhoofden + algemene bestuursleden)
Clusterhoofd Sport&Spel Vacature
Clusterhoofd Jeugd&Jongeren  Saskia Klein Velderman
Clusterhoofd Facilitair  Gustav Egbring 
Bestuurslid  Albert Pieters

 6. Begroting 2011.
 7.  Recht van Opstal; nieuwe overeenkomst met  

Gemeente.
 8. Zonnepanelen; stand van zaken.

 Pauze:  Tijdens de pauze kunnen schriftelijke vragen  
worden ingediend bij het bestuur.

 9.  Beantwoorden ingediende vragen 
n.a.v. voorgaande agendapunten.

 10. Rondvraag en sluiting van de ALV.

Graag tot dan.
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KUNSTWERK 
 
Het kunstwerk op de wand van de grote zaal, welke mede is gemaakt 
door de jeugd van de Worp, is al enkele weken geleden geopend. Het 
eindresultaat is een kleurrijk geheel bestaande uit vijf panelen waarbij de centrale 
monumentale boom, de wijk de Hoven symboliseert. De namen van de kinderen 
die eraan hebben meegewerkt zijn verwerkt in de gehele boom. Met een bijdrage 
van de wijkaanpak heeft de grote zaal daadwerkelijk kleur gekregen waar we als 
WSV trots op kunnen zijn.
 

VAN ONzE EiGEN WORpSE KUNST zijN pOSTKAARTEN 
GEDRUKT EN zijN Bij HET HOVENHUUS TE KOOp.

 5 UNiEKE (VERSCHiLLENDE) KAARTEN VOOR EURO 3,50.

OpBRENGST COLLECTES

Zoals u weet houden we als WSV 2x per jaar een collecte. Eentje van Jantje Beton en 
eentje van onze eigen vereniging. Met ongeveer 20 vrijwilligers gaan we alle deuren 
langs om zo een extra bedrag op te halen voor de WSV.
Dit jaar hebben we samen zo’n 1.000 euro opgehaald, een prachtig bedrag.
Het bestuur heeft besloten om dit bedrag te gebruiken voor de aanschaf van een 
nieuwe TV voor het bargedeelte en een nieuwe TV voor het jeugdhonk. Omdat de 
BSO ook gebruik maakt van deze ruimte zullen zij uiteraard deze TV ook kunnen 
gebruiken. Tevens heeft de WSV een nieuwe X-box aangeschaft welke gebruikt kan 
worden in het jeugdhonk.
U ziet, uw geld wordt goed gebruikt. Dank voor uw gift. 
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HUTTENKAMp GROOT SUCCES 

Van woensdag 18 t/m zaterdag 21 augustus hebben basisschoolkin-
deren van de wijk de Worp getimmerd, geknutseld en veel gespeeld. Het hutten-
kamp met als thema Duizend-en-een-nacht was georganiseerd door Wijk- en Speel-
tuinvereniging de Hoven. Met ruim 90 kinderen werd het huttenkamp zeer goed 
bezocht. In 3 dagen tijd hebben de kinderen met meer dan 1000 pallets de mooiste 
hutten gebouwd. Daarnaast werd er volop kleding gemaakt, sabels en kleedjes ver-
sierd en hebben de kinderen met mozaïek uithangborden voor de hutten gemaakt.

Op vrijdagavond hebben de kinderen gezamenlijk een Oosterse maaltijd gege-
ten, waarna er aansluitend volop activiteiten waren, zoals een rondritje op een ka-
meel, twee waarzegsters en een vuurspugende, slangenbezwerende buikdanseres. 
Als klap op de vuurpijl mochten de kinderen met een vier meter lange python op 
de foto. De kinderen hebben daarna overnacht in hun eigen hut, al hebben er maar 
weinig echt geslapen.

Het huttenkamp van de Worp is al weer voor de derde opeenvolgende keer een 
doorslaand succes. Dit met dank aan de vele ouders die als vrijwilliger hebben ge-
holpen bij het hutten bouwen, sport en spel, catering en veiligheid. De kinderen zijn 
zaterdagochtend moe maar voldaan naar huis gegaan en hebben nu al weer zin in 
het huttenkamp van 2011!



7



8

DE KLUSSENGROEp

Wie kan ons helpen …………………..!!

Het Hovenhuus is een begrip in onze wijk. 
Een prachtig multifunctioneel gebouw met een enorme uitstraling. Iets waar we als 
wijk trots op kunnen zijn.

Om dit ook te behouden kunnen we natuurlijk niet achterover liggen….
In het gebouw worden gedurende het jaar verschillende klussen opgepakt van klein 
tot (middel)groot. Voor het échte grote werk wordt een aannemer ingeschakeld.

Graag zouden we in kontact willen komen met wijkbewoners die ons met één of 
twee rechterhanden af en toe willen helpen. 
Namens de klussengroep……hartelijk dank.

Voor informatie kunt u kontact opnemen met Gustav Egbring (613880) of 
peter Tuinstra (616205)

SpEEL-O-THEEK ‘VERVEELMENiETjE’

De wintermaanden komen er weer aan…dus het wordt weer spelletjestijd! Gezellig 
met broertjes, zusjes, vaders, moeders en opa’s en oma’s aan tafel om te ganzenbor-
den, te scrabbelen of te mens-Erger-Je-Nieten. En als deze klassiekers je niet leuk 
lijken,  kun je als moderne ouder van tegenwoordig ook de strijd met de kinderen 
aanbinden op de Wii of de PlayStation.  Hoofdzaak is: DOEN! Zodat je kinderen later 
prachtige herinneringen zullen hebben  aan die spannende strijd en natuurlijk ook 
voor nu, zodat je lekker samen kunt lachen (en huilen…).  En mocht je niet zoveel 
spelletjes in de kast hebben  staan, kom dan snel eens langs bij de Speel-o-theek, 
want we hebben weer nieuw speelgoed ingekocht. Daar zitten de nieuwste spelletjes 
voor de Wii en de Nintendo bij, maar ook  klassieke bordspelletjes en onverwoest-
baar speelgoed als Playmobil .  

Het wordt steeds eenvoudiger om te lenen, want  zoals   iedereen inmiddels wel heeft 
gemerkt zijn er geen lidmaatschapkaartjes meer. Je ledennummer zit in de comput-
er, dus mocht je het onverhoopt vergeten zijn, dan zoeken we het zo op. Om de com-
puter nog beter te benutten, zouden we graag van alle leden het e-mailadres willen 
ontvangen. Dus, als je langskomt, wil je dan je e-mailadres achterlaten op de lijst?

Speel-o-theek ‘Verveelmenietje’
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VERNiEUWDE WEBSiTE WSV DE HOVEN

De vernieuwde website van WSV de Hoven is nu officieel in de lucht! 
Weliswaar is de site nog niet af maar desondanks zeker de moeite waard om te be-
zoeken. 

Wat voor informatie kun je er momenteel op vinden:

Laatste nieuws.
* Aankondigingen van evenementen die op korte termijn georganiseerd worden.
* Kalender met activiteiten en evenementen die in ’t Hovenhuus plaatsvinden.
* Informatie over de diverse werkgroepen binnen de WSV.
* Verslagen en foto’s van activiteiten en evenementen.
*  Informatie over ’t Hovenhuus en de gebruikers (o.a. de BSO, speel-o-theek, peuter-

speelzaal de Tovertuin en tante Kaat).

De site wordt wekelijks ‘ververst’ en is dus altijd actueel. Genoeg redenen om de 
website regelmatig te bezoeken en een plek te geven bij je ‘favorieten’!

Het adres is: 
www.wsvdehoven.nl

Wilt u teksten, foto’s, aankondigingen van activiteiten of andere berichten op de 
website vermelden? Stuur het dan door naar onderstaand e-mailadres.

Ton Geldermans
e-mail: webmaster@wsvdehoven.nl
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SECOND NATURE LiVE iN HOVENHUUS

Het was weer eens genieten op vrijdagavond  15 oktober.

Live muziek in de bar.
De Deventer band, met Worpenaar Sander achter de drums, staat garant voor een 
prachtavond. Circa 50 wijkbewoners zijn er getuige van. Tijd voor pauze heeft de 
band niet…want stoppen met zoveel enthousiasme in de zaal is zonde. 

Het applaus klinkt, Anouk wordt ingezet en de roffel houdt aan. Zelfs de ode aan 
Deventer City klinkt op de wijs van Tol Hanse uit vele monden. De sfeer is super!!
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   GELEGENHEIDSBAND MET MUZIKANTEN VAN DE WORP  * GRATIS  * LIVE!                                                                                                                                                                                                      

                                           

Worportunities 
THE 

THE 

 

HOVENPARTY 2010   

  WORPORTUNITIES 

*  DE WORPSE TOP 20 
    *  SWINGEN  en  

17 DECEMBER 21.00 UUR HOVENHUUS  
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WEERBAARHEiDSTRAiNiNG VOOR VROUWEN 

Ook leuk om samen met een vriendin, kennis of buurvrouw te doen!

Vanaf 18 november a.s. start de WSV De Hoven met een weerbaarheidstraining 
voor vrouwen. In een leuke en ontspannen sfeer doen we vooral praktische oefenin-
gen. Deze basistraining is zes avonden in een groep van maximaal 12 vrouwen. De 
training wordt begeleid door Debby Vos-Lorenz en Ben van der Putten. 

Voor wie? Vrouwen vanaf 18 jaar
Start vanaf 18 november 2010 (bij voldoende aanmeldingen)
Wanneer zes donderdag avonden vanaf 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur
Waar? ‘t Hovenhuus, Leliestraat 27, de Worp tel 615010
Kleding Casual, ontspannen (geen sieraden of schoenen met hakken)
Kosten Leden WSV: Geen/Niet leden: € 15

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.

Naam:  ......................................................................................

Adres:  .......................................................................................

Postcode, Woonplaats:  ............................................................

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

Geboortedatum:  ......................................................................

E-mail adres:  ...........................................................................

Aanmeldstrook
WEERBAARHEiDSTRAiNiNG VOOR VROUWEN
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WERKGROEp HET BARTEAM

Deze groep vrijwilligers staat van maandag- tot donderdagavond van-
af 19.00uur achter de bar van het Hovenhuus. En we zijn dringend 
opzoek naar meer vrijwilligers voor dit team.

De belangrijkste taak is dat je gastheer/gastvrouw bent op de avond voor alle bezoe-
kers van het Hovenhuus. Je verzorgt de drankjes voor de werkgroepen die er verga-
deren, voor activiteiten die er worden georganiseerd en je draagt zorg voor dat het 
Hovenhuus weer netjes wordt achter gelaten.

Dus heb je altijd al eens achter de bar willen staan, of heb je tijd over om het bar-
team te komen versterken, kom erbij. Ook voor 1 avond per maand heten we je van 
harte welkom.

je kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend een keertje komen meedraaien.

Neem contact op met: 
Eddy Grootjen (egrootjen@concepts.nl)

WERKGROEp SpEELTUiN

Het spetter-spatter seizoen is bijna voorbij in de speeltuin, maar er blijft nog genoeg 
over zonder water. 

In het najaar zullen we mogelijk nog een kluszaterdag houden, waarop wat gerepa-
reerd, maar vooral gecreëerd zal worden.

Onder andere een bankje voor de ouders van het spelende kroost bij de waterspeel-
plek– heel belangrijk element in een speeltuin! 

En verder denken we na over een klauterobject om de waterspeelplek zo goed als af 
te maken.

Vind je het leuk om een dag(deel) te klussen aan de speeltuin, stuur een mailtje 
naar jaap de Groot, jaap@denkhuis.nl (06 - 22932962) en je wordt op de hoogte 
gehouden.

Groeten,
De speeltuinwerkgroep
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iris van Bussel:
Hoi we waren naar jazzkamp geweest en er was een spootoct en een 
dansmiddag er was een trampoline

Lola:
Dit jaar was echt te gek. Ik vondt het heel erg leuk en ik heb veel leuke dingen gedaan 
zoals springen op de trampoline meegaan met de spooktocht Met de spooktocht 
gingen we met de radio want we moesten Lynn zoeken en de was bij de heksen en 
we meosten dansen als we de heksen zagen verder hadden we een schoentje ge-
knutselt en linedancen, breakdancen en musicaldans en aan het eind van de dag 
gingen we so you think jou can Dance gedaan het was heel leuk en ik vind jammer 
dat ik weg moet!

Hannah:
Dit kamp was echt ge-
slaagd. Op vrijdag gingen 
we niet zoveel doen, een 
beetje de bedden opma-
ken en zo. Op zaterdag 
kon je allemaal work-
shops volgen. Eerst ging 
ik musicaldans doen. 
Daarna gingen we oude 
dansschoenen versie-
ren. Toen gingen we line 
dancen, dat is cowboy-
dansen. En daarna gin-
gen we breakdancen en dat was erg leuk. Een paar uur later gingen we eten. Dat 
was Turks brood met gehakt. Maar het was erg scherp. Een paar uur later gingen de 
kleine kinderen op spooktocht. En daarna deden we so you think you can dance.
En daarna was er nog een spooktocht. Het was een heel leuk weekend.

Fleur Muusse:
Erwas een spookespurtogt het 
was heeeel leuk

Floor:
Jazz kamp was heel leuk
De spooktocht was heel leuk
En het was heel gezellig
De tampo was ook heel leuk
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DANSKAMp 8, 9 EN 10 OKTOBER  2010

“LET’S DANCE”

Jahoe, eindelijk was het weer zover, we gaan op kamp. Als ik thuis vroeg “heb je er al 
zin in”, dan kreeg ik als antwoord, ja al drie weken heb ik er zin aan.
Tegen zeven uur op vrijdagavond kwamen de dansers aan in Otterlo. 
Allemaal nog fit en vol goede moed. De avond werd gevuld met slaapzalen inrich-
ten, dansfilms kijken, tekenen en kleuren en buiten bij het kampvuur marshmallows 
warm maken en snoepen. Gelukkig was er een aanprikservice! De oudsten gingen 
nog het pikdonkere bos in voor een avondspel.
Na een lange of korte nacht, het is maar hoe je het bekijkt, moesten de dansers om 
10.30 uur klaarstaan voor BOOTCAMP. Alle dansers kregen vier workshops dans van 
elk een uur. Linedance door Brenda en Karin, Breakdance door Jeroen, die speci-
aal was overgevlogen, net als Nyncke Bergman, die de dames flink aanpakte met 
musicaldans. En dat kan ze als de beste. Tja, wat wil je als je al vierdejaars bent op 
de Willem Nijholt academie. En de andere workshop was lekker creatief. Op een 
standaard, speciaal door Tinie gemaakt met de kolomboormachine, werden dans-
schoentjes vastgezet en gepimt. In de pauze waren er heerlijke pannenkoeken om 
de energie wat op te krikken.

Na de bootcamp kon er worden geoefend voor de avondshow: So you think you can 
dance! Met jury en presentatrice. Maar eerst een pittig broodje gehakt met sla. Er 
zaten super goede dansers tussen (die kregen direct het bootcamp ticket) maar ook 
wat mindere dansers. Loes Velner en nog wat leiding moesten door naar de choreo. 
Helaas was de moeder van een dochter het daar niet mee eens en ontstond er een 
vreselijke scene, helaas! (gelukkig allemaal in scene gezet).
En dan natuurlijk de spooktochten...aaaaa. Het kamp is geen goed kamp zonder de 
beruchte spooktochten. De kleinsten moesten een verdwaald dansmeisje van de 
heksen redden in een donker bos. En de oudsten probeerde ook een danser te red-
den, maar moesten ook een danser achterlaten... groot drama. En iedereen die terug 
kwam vond het niet zo heel eng... ja ja.. en tijdens de tocht gillen, vastklampen en 
huilen.

‘s Avonds hebben we nog heerlijk gedanst.
Na een iets kortere nacht of langer, het is maar hoe je het bekijkt, was het al weer 
zondag. En wat doen we op zondag.... opruimen, helaas!
Maar gelukkig was er ook nog een dansquiz, Die pittig maar ook leerzaam was. Na 
een stapel lekker tosti’s kwamen de eerste ouders alweer aan, wat gaat zo’n weekend 
toch snel. Maar weer super genoten en wat hadden we heerlijk weer.

Swingende groet,
Esther van zweden
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VRijDAG 17 SEpTEMBER: SURViVAL 6-KAMp

Om 18.30u hadden zich 17 kinderen verzameld in de speeltuin voor de survival 
6-kamp. We begonnen met het bouwen van een vlot. De opdracht was om zo snel 
mogelijk een vlot te bouwen van 4 lange balken en 4 korte balken, en touw. Het vlot 
moest stevig genoeg zijn om 1 persoon te dragen en er moest een circuitje mee afge-
legd worden. Daarna gingen we in een houten A lopen. 1persoon uit de groep ging 
in het houten frame staan en 4 anderen moesten met behulp van touwen de A in 
beweging brengen. De groep die het eerste een bepaalde afstand had afgelegd ging 
er met de punten vandoor.

Daarna was er een korte pauze met ranja en wat lekkers. Het volgende onderdeel 
was estafette lopen met het doorgeven van een bol touw. Er werd gelopen van pion 
naar pion met hier en daar een hindernis in de vorm van, hinkelen, springen en 
achteruit lopen. Aangezien we niet meer tijd hadden zijn de andere spellen blijven 
liggen. Toen de 2e groep om 20.30u aan de beurt was, begon het al donker te wor-
den. Met een groepje van 11 jongeren begonnen we eerst de strijd met het A lopen. 
Alleen nu moest er tegen de bult op gelopen worden. Dit was zo’n uitdaging dat we 
dit 2 keer gedaan hebben. Ook bij deze groep hebben we een vlot gebouwd. Na een 
korte pauze werd hiermee een circuit afgelegd. Tot slot hebben we een estafette ge-
fietst door de speeltuin, op fietsen met een “handicap”. 
Tot slot was er voor de winnaars een vette prijs: namelijk een reep chocola! 

Werkgroep jeugd en jongeren

DE HERFST

De vakantie is weer voorbij lekker weer naar school.
Kinderen vragen waar je heen bent geweest.

ik naar zweden.
En de herfst is weer aangebroken regen, bladeren en kou.
En de mooie zonnebloemen die aan het uitbloeien zijn.
Nu kun je niet meer lekker buiten zitten en spelen in de warme zon.
En nu bijna weer herfstvakantie helemaal fijn.

Dit stukje is geschreven door Lieke Hondelink
ik geef de pen door aan Lize Top 
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VRijDAG 15 OKTOBER: BiNGODiSCO

Voor de verandering was er vanavond geen Bingo met cijfertjes maar 
Bingo met muziek nummers. We begonnen om 18.30u met 53 kinderen van groep 
4 t/m 6. Verdeeld over 6 tafels konden alle kinderen het grote scherm goed zien. Er 
werden briefjes uitgedeeld met de foto’s van buitenlandse popsterren en verschil-
lende Nederlandse artiesten. Eerst werd er een muziekfragment gedraaid en daarna 
werd kort de foto van de betreffende artiest laten zien, terwijl het volgende muziek 
fragment al weer te horen was. 

Gezien de grote opkomst was er voor de 1e tafel waar Bingo viel een gezamenlijke 
prijs en de hoofdprijs aan deze tafel werd gewonnen door Lize Top. We sloten af met 
een ouderwetse stoelendans. Ook hier waren nog een paar leuke prijsjes te winnen. 
Vanaf 20.30u waren er 24 enthousiaste jongeren van groep 8 en klas 1 en 2 van het 
voortgezet onderwijs. Ook hier speelden we de muziek bingo, alleen lag het tempo 
iets hoger dan in de vorige groep. 

Ondersteunen met de foto’s was voor deze groep bijna niet meer nodig. We hebben 
2 ronden gespeeld en even gepauzeerd met limonade en m&m’s. De muziek keuze 
van de DJ viel in goede aarde! Bij een aantal nummers werd gezellig meegezongen 
en op het ritme van de muziek op de tafels gebonkt. In deze groep werd de hoofd-
prijs, een cadeaubon van de Intertoy’s, gewonnen door Judith Bosch. Toen we om 
21.30u gingen afsluiten werd er gevraagd of we niet nog een ronde konden spelen. 
Een mooier compliment is volgens mij niet denkbaar! Al met al was het een geslaag-
de avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Werkgroep 
jeugd en jil-

liebar
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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.

Ook kinderen van groep 5 zijn nog van harte welkom.

De Noppieclub is weer begonnen!
*6 oktober: Thema: Spelletjes. 
Ruim 44 kinderen waren druk bezig met verschillende spelletjes, zoals mens erger 
je niet of een kaartspelletje, sjoelen, knikkerspel enz.. Vooral de 1 op 1  spelletjes 
gingen leuk, zoals dammen of “ wie ben ik”. Het circuitje in de sportzaal werd door 
een groepje grotere meisjes begeleid. Zij helpen ons met activiteiten en doen ook 
zelf mee. Jong geleerd is oud gedaan. Na de ranja en spekkie kon ieder nog heerlijk 
in de speeltuin spelen.

*20 oktober: Thema:  Vleermuis. 40 kinderen 
Deze keer werd er een verhaal over de vleermuis verteld en konden ze kleurpla-
ten/ puzzle/mobiles en maskers maken. En de grotere meisjes hebben de kinderen 
prachtig geschminkt als vleermuis of vampier.

De volgende data: 3 november/24 november/ 8 december.

We hebben ook 2 nieuwe vrijwilligers bij de werkgroep,  Natasja en Rolanda.
Van harte welkom bij de Noppie’s.
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Alle weken  

UITGENODIGD 
 
 

 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      Tel. 0571-270014 

7391 MH Twello           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) 
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Voor een rijbewijskeuring voor 
auto of voor vrachtwagen hoeft 

u niet meer naar de stad, 
het kan nu ook in onze wijk. 

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

Medische keuring 
voor uw rijbewijs

EngEls
Wilt u de komende 
wintermaanden uw 
Engels opfrissen of
verbeteren op een 

ontspannen manier 
zonder hoge kosten?

Neem dan contact met mij op: 

NEtty HEsEN
0570 - 619441

 

L’AMIQUE 
Marieke Vegter-de Looze 

 

 
 

ONTSPANNINGSMASSAGES 

REIKI 

HOTSTONE MASSAGES 
 

 

Langestraat 8 

7419 AT  Deventer (De Worp) 

0570-853436   06-52416960 
  

Praktijkruimte aan huis  
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Steengrill 
in de Bowling 
ja gezellig!!

Op een lavasteen Bij mooi weer 
bakt u het vlees kunt u buiten 
zonder boter. op het terras 

eten.
De steengrill 

Reserveren gewenst.wordt geserveerd 
met een 

uitgebreid 
saladebuffet.

Twelloseweg 1 a Deventer
www.bowlingdeventer.nl

0570-612869

CAFETARIA“DE HOVEN”
voor al uw:
WARME en KOUDE SNACKS
HANDIJS
ITALIAANS IJS div. smaken

MILK SHAKE
SLUSH PUPPY

TOT ZIENS BIJ:

TOON HARTMAN
bloemstraat 62 - telefoon: 61 49 81

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

zit-ontspan.nl

ACTIEBrigitte Linthorst     06-10 41 6886

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

Veilig op weg...
Autorijschool van den Hoogen-Dekker
Achter de hoven 17
7419 AE  Deventer
Tel: 0570-611860
 06-53834193
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van bijvoorbeeld een huissti j l ,  brochure,  

folder,  beeldmerk, logo, boek, omslag,

nieuwsbrief,  aff iche, bewegwijzering,

jaarverslag of een geboortekaart…

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

www.witterook.nl

wit te rook
gr afisch ontwerper s 

ROELOFS

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
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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

ma t/m vrij. 09.00-17.00
zat. 08.30-12.30

BERT EVERS
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)
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Stort je zakgeld
en krijg een kado!

Hoe meer je spaart, 
hoe groter je kado. 
Dat is het idee.

Geld sparen bij de Rabobank Gemeen-
te Voorst is leuk. Stort je zakgeld op je 
Rabo Regenboog Rekening óf TopKid 
Rekening en spaar voor mooie kado’s*! 
Hoe meer je spaart, hoe groter je kado.  
Kijk voor meer informatie op:
www.rabobank.nl/voorst 

* vraag naar de voorwaarden

Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/voorst
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INSTALLATIEBEDRIJF
J. STEENBRUGGEN

GAS WATER ELEKTRA

CENTRALE VERWARMING

DAKBEDEKKING SANITAIR

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

installatiebedrijf:
j. steenbruggen
Worp 67
7419 AC Deventer

Visage

&VisieVisage

&Visie

Schoonheidsspecialiste Pedicure
Visagiste Voetreflextherapeute
Acrylnagels Herbalife distributeur

Tanja Westendorp
Rozenstraat 89

7419 BC Deventer
Tel.: (0570)-60 13 55
bgg.: 06-55960356 www.hafkampnatuursteen.nl

De Meente 7 - 8121 EV  Olst 
Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354

ma. t/m vr. zaterdag
08.00 - 12.30 uur 13.30 - 17.00 uur 10.00 - 13.00 uur

natuursteenhandel - aanrechtbladen
nieuw en bestaand grafwerk

natuurstenen vloeren - open haarden
vensterbanken - marmeren vloeren

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

Wierda Woont Makelaars
Nieuwe Markt 10
7411 PA  DEVENTER

Of neem contact met ons op via
de website, e-mail of telefoon.

Ja, ik wens een gratis waarde-
bepaling van mijn woning.

De heer/mevrouw:.....................

Adres:........................................

Postcode: ..................................

Woonplaats: ..............................

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

Gratis waardebepaling
&

&
Antoon Wierda en Gerrit Jan Wierda zijn Wierda Woont Makelaars.

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

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.

Nieuwe Markt 10, 7411 PA  DEVENTER

Wierda:Opmaak 1  30-3-09  11:04  Pagina 1
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Maak de Hoven

nog leuker met

de Deventer

Wijkaanpak.

Meer weten? Surf naar www.deventer.nl, wijken, wijk 1
Of bel uw wijkambtenaar of wijkopbouwwerker
(zie binnenomslag van de Hovenhier)

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
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Massagestudio

Schoonheidssalon

Hotstonemassage

Aromatherapie

Nagelstudio

Nailstyling opleiding

Groothandel

Bessenstraat 16
7419 CP  Deventer

06-28910266
www.beautysaloon.nl
info@beautysaloon.nl

Uitsluitend volgens afspraak
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Twelloseweg 8 
7419 BJ Deventer 
telefoon 0570 - 612273 
fax 0570 - 618025 
www.tenkate-deventer.nl 
info@tenkate-deventer.nl

MUNTEN
POSTZEGELS

- ELBO -
GOUD - ZILVER

DIAMANT

inkoop - verkoop
taxaties - adviezen

Brinkgreverweg 106-108
7413 AD Deventer
Tel: 0570 - 63 06 00

Dir.: L. Elst
www. j uwe l i e r - E l bo . n l
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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 

 

 

 

 

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 

HR++glas: besparing per jaar € 180 

↗ 
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OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag:
van 9 tot 18 uur

vrijdag koopavond:
van 19 tot 21 uur

zaterdag:
van 9 tot 16 uur

U VINDT ONS NAAST CAMPING DE WORP

SHELL IJSSELBRUG
UW TANKSTATION

Rijksstraatweg 2 Ma. t/m Vr. 06.30-22.00
7439 AD Deventer Zaterdag 07.30-22.00
0570 - 61 37 48 Zondag 08.30-22.00
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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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yOGALESSEN

Berry Steenbruggen geeft al bijna 25 jaar yogalessen in het Hovenhuus. Zijn eerste 
yogalessen waren op de Worp, waar hij overigens ook geboren is. In december 2009 
heeft Berry India weer met een groep cursisten bezocht in het kader van bijscho-
ling. Eind januari toont hij aan belangstellenden de foto’s die deze reis zijn gemaakt. 
In Juli 2011 bezoekt Berry met een klein groepje mensen de eilanden Bali en Java. 
Berry maakt een reis op maat voor u! 

Op de woensdagavond zijn de yogalessen van Berry in het Hovenhuus 
om 19.00 en om 20.15 uur.

Voor meer informatie of aanmeldingen stuurt u een mail naar  
info@yogaberry.nl.
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FAMiLiE ijSSELDijK WiNT pRijS Bij DE SpAR.
 
Willem van de Vlag van de Spar vertelt:

Tijdens het WK voetbal in Afrika deze zomer, hield de Spar twee weken lang een 
actie voor het winnen van een driedaagse reis naar Barcelona. Daar werd het WK At-
letiek gespeeld.  De klanten konden een kansbon invullen bij bepaalde producten.
Ik denk, door de WK-gekte, dat er bij mijn winkel weinig kansbonnen werden ingele-
verd. Nadat ik deze opgestuurd had heb ik er ook niet meer aangedacht. Toen kwam 
er een mededeling dat er bij onze winkel 1 van de 5 Hoofdprijzen was gevallen.
En wel bij de familie ijsseldijk. Gefeliciteerd.

HiERONDER EEN KORTE BESCHRijViNG DOOR DE 
FAMiLiE ijSSELDijK:

Vrijdag 15 juli werd er gebeld door de Spar, dhr. De Groot.
We hadden de Hoofdprijs gewonnen met een actie in de Spar winkel van Willem van 
der Vlag. Drie dagen Barcelona met VIP kaarten voor EK atletiek. Dit alles op 27, 28 
en 29 juli 2010. Eerst denk je dat het een grap is, maar toen we de bevestiging via de 
mail ontvingen wisten we dat het echt zo was.

Op 24 juli kregen we alle papieren bij Onze Spar uitgereikt, onder het genot van een 
lekker bakje koffie. En tevens een mooie bos bloemen. Ook werden er een paar foto’s 
genomen. 
Dinsdag 27 juli om 12:15 werden wij, naar airport Barcelona gevlogen, alwaar we om 
14:00 aankwamen. Van daaruit werden we naar EUROSTAR GRANDMARIA HOTEL 
gebracht. We kregen een mooie kamer toegewezen met balkon.
Om 18:15 werden wij met nog 8 andere winnaars uit Nederland, naar het Olympisch 
stadion gebracht.
Hier werden we als echte Vips ontvangen met champagne en een luxe buffet. Tus-
sendoor konden we genieten van TOP atletiek van de beste atleten van Europa.
Ook woensdag stond in het teken van atletiek en mochten we aanschuiven aan het 
buffet. Allemaal perfect verzorgt. Ook bij de stands van de SPAR, op het buiten ter-
rein van het stadion, werden we zeer vriendelijk ontvangen en werd ons een drank-
je aangeboden. Donderdag hebben we een citytrip gemaakt met een open bus en 
heerlijk in de stad gegeten, op de Ramblas, een groot plein in het centrum.
Om 21:35 vlogen we moe, maar ZEER voldaan terug naar Schiphol en kwamen om 
24:00 aan 
Het waren 3 dagen, die wij niet gauw zullen vergeten

Nogmaals bedankt voor deze FANTASTiSCHE pRijS!
Met vriendelijke groet, Hans en Wilma ijsseldijk en 

namens Spar Deventer Willem van de Vlag
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zONOVERGOTEN WijKFEEST iN HET WORppLANTSOEN

Zaterdag 11 september was een grandioze geluksdag voor de bewoners van de Worp 
en de Steenenkamer. Terwijl de kalender en het weer de naderende herfst aankon-
digden genoten de wijkbewoners van een stralend mooie dag. En het was juist op 
deze dag dat in het Worpplantsoen het jaarlijkse festival van de stichting SteenWorp 
Contact plaatsvond. Duizenden bezoekers waren getuige van een fantastisch pro-
gramma dat door de bewoners zelf werd ingevuld. Een bijzonder gebeuren want op 
die wijze houd je buurt levendig en onderhouden de bewoners goede contacten met 
elkaar. Ook zie je zo wat er allemaal in de wijk gebeurt en welke talenten we allemaal 
in huis hebben. De Deventer wethouder Marco Swart ging hier treffend op in. Hij 
bracht een toost uit op de initiatiefrijke wijk en tipte in het kort enkele initiatieven 
waar ook de gemeente graag aan mee wil werken. Met name ging hij in op het par-
keeronderzoek dat door de bewoners in het voorjaar is verricht (m.m.v. studenten 
Saxion). De conclusies en aanbevelingen worden door de gemeente onderschreven 
en SAMEN met de bewoners zet men de komende maanden de eerste stappen om 
knelpunten aan te pakken.

De festivaldag begon ’s morgens met een Open Tuinen Route waarbij vooral de tui-
nen met de authentieke tuin- en theehuisjes in trek waren. Er was gewoon te weinig 
tijd om al het moois in de wijk te bezichtigen dus bezoekers moesten keuzes maken. 
Veelvuldig werd dan ook door de deelnemers geopperd dat er een keertje een hele 
dag moet worden uitgetrokken voor een dergelijke activiteit. Wie weet komt dat er 
een keertje van.

Na de Open Tuinen Route trokken de kinderen van de basisscholen door de wijk. 
Uiteraard ‘achter de muziek aan’ en dat gaf een vrolijke stoet van kinderen die zich 
als bloem hadden uitgedost. Ook de bijen trokken mee. De optocht (bloemencorso) 
eindigde in het Worpplantsoen waar het programma naadloos overging in het mid-
dagdeel. Het plantsoen lag blakend in de zon en bezoekers genoten van de wande-
lingen, spel en sport activiteiten, informatiestands, theater en muziek optredens en 
vele andere vormen van amusement en vermaak (high tuin tea). Er was zo veel te 
doen dat men uren op het festivalterrein kon vertoeven en genieten! Dat gebeurde 
dan ook en tot laat in de middag bleven velen aanwezig om vervolgens in de avond 
terug te komen voor het optreden van Cool24.

Dankzij de organisatoren van het festival en al degenen die een bijdrage hebben 
geleverd, maar vooral ook door de vele bezoekers en de zomerse dag kunnen we met 
z’n allen weer terugzien op een zeer geslaagd festival. Marco Swart zei het ongeveer 
als volgt: “het is niet toevallig dat het vandaag zo’n stralende dag is en dat we met 
zo veel mensen een toost op de wijk uitbrengen. Jullie verdienen het met z’n allen! 
Proost op jullie allemaal!”

john Vos
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zWERFVUiL

Afgelopen jaar heeft u eens per maand in de wijk, langs de strandjes of langs het 
fietspad naar Twello, een groep mensen met gele hesjes kunnen zien lopen. In hun 
kielzog rode afvalbakken. Met z’n allen vormen wij de werkgroep WorpWegWerp-
vrij. Ons doel is de omgeving van de Hoven en de strandjes vrij te houden van zwerf-
vuil.

Veel mensen lopen al met een plastic zak af en toe vuil van de straat te verzame-
len. Wij willen als werkgroep graag een verbinding vormen, zodat je weet dat je niet 
de enige bent die betrokken is bij een schone leefomgeving. Als werkgroep gaan 
we volgend jaar weer elke eerste zaterdag van de maand, van 10 tot 12 uur, samen 
zwerfvuil verzamelen. Hierbij zorgt Cambio voor het materieel: vuilnisbakken, zak-
houders en knijpers. We beginnen en eindigen met koffie en cake die ons wordt 
aangeboden door de SPAR. Soms biedt het IJsselhotel ons, na afloop, een kop koffie 
aan op het terras.

Als u zich ook betrokken voelt bij een schone leefomgeving en zo nu en dan mee 
wilt doen met ons, dan bent u van harte welkom in onze vrijwilligerspool. Kijk voor 
meer informatie en foto’s eens op onze website: www.worpwegwerpvrij.nl. U kunt 
zich aan melden via onze site of bij Anneke Fort (de Molenaarsvrouw) via tel. 0570-
615040. Ook kunt u op de eerste zaterdag van de maand bij het Hovenhuus om 10 
uur bij ons aansluiten om eens een keer mee te doen.

Het seizoen 2010 hebben we op 20 oktober afgesloten met een gezellige avond voor 
alle vrijwilligers. We beginnen het nieuwe seizoen op 2 april 2011 met een rondlei-
ding van de Stichting IJssellandschap door de Ossewaarden, waarbij we tegelijk het 
zwerfvuil weer meenemen.

U bent van harte welkom.
Namens de Werkgroep WorpWegWerp-vrij

Harry joling / Worp 25
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WiNNAAR EFTELiNG ACTiE RABOBANK HUTTENKAMp 2010

Zoals jullie weten was het Huttenkamp dit jaar een groot succes. Ook de Rabobank 
wist ons tijdens de activiteiten te vinden en nam een mooie Efteling sprookjesstand 
mee. 

Naast de leuke sprookjeskleurplaten en potloden deelden de jongedames van de 
Rabobank bij de stand nog meer uit: Efteling actiekaarten. Hiermee maakten deel-
nemende kinderen tot 12 jaar kans op vier entreekaarten voor de Efteling. Het enige 
dat zij hoefden te doen was het openen van een TopKidRekening of het minimaal 
storten van €25,- op hun bestaande rekening bij het Rabobank kantoor in Twello. 
De actie liep tot 1 oktober.

Blije winnares
Inmiddels is de winnares bekend: Iris van Bussel (7 jr). Op woensdag 6 oktober nam 
zij haar prijs in ontvangst bij de Rabobank in Twello. Samen met haar moeder en 
broertje ging ze op de foto mét de 4 Eftelingkaarten stevig in haar hand. In de herfst-
vakantie zal het hele gezin naar het attractiepark in Kaatsheuvel afreizen. ‘Ze is nog 
nooit in de Efteling geweest, dus dit is een extra leuke verrassing voor haar’, aldus 
haar trotse moeder. 



41

AUTODATEN – AUTODELEN Op DE WORp 

STAND VAN zAKEN OKTOBER 2010

Samenvatting: 
Er bruist van alles rondom autodelen/-daten in onze wijk, en de volgende stap is het 
concreet maken van onze plannen.

In september is er een ware PR-bom geweest voor het project in de vorm van een 
huis-aan-huis flyer, posters, stukje in de Deventer Post en een standje op het Worp-
festival. Op het festival konden bezoekers raden hoeveel autodropjes er in een gro-
te pot zaten. Mevrouw v/d Ham is de gelukkige eigenaar geworden van 608 auto-
dropjes. Otje Molkenboer (2 jaar) krijgt de eervolle vermelding voor haar schatting 
(“veel”).

Op de verkenningsavond van 16 september spraken Wheels4All en autodelen van 
CW Deventer over de mogelijkheden en voorwaarden van autodaten resp. autode-
len. Een idee dat terplekke ontstond was autolenen middels een soort autopool. Het 
was een heel positieve avond en de 15 aanwezigen spraken hun wensen, ideeën en 
bezwaren uit. Hier gaan we verder mee op de volgende bijeenkomst, 11 november, 
19.30 uur. 

Opmerkelijk is dat er veel meer mensen zijn onder de geïnteresseerden met een 
auto in de “aanbieding” dan mensen die een (2e) auto zoeken! Zeker in het licht van 
het parkeerdebat in onze wijk…..

Ondertussen zijn er zo’n 20 huishoudens die serieus overwegen om samen auto’s te 
delen, particulier of via een professionele organisatie.

Er staan zoveel auto’s een groot deel van de week stil. Dat is duur, jammer van de 
parkeerruimte die ze innemen en minder fijn voor het klimaat. 

Is jouw auto er ook zo een en vind je het de moeite waard om te kijken wat dit auto-
deelproject voor jou kan betekenen? Stuur een email naar nienke_nijhoff@hotmail.
com.

Nienke Nijhoff
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BROEDVOGELTELLiNG 2010, DE WORp, DEVENTER.

Begin september telden we de biotopen van de broedvogels in De Worp, naar aan-
leiding van de waarnemingen, die we op 7 telmorgens noteerden. In de periode van 
maart t/m juli wordt er over het hele land door meer dan 1500 mensen broedvogels 
geteld. Daar komen heel wat cijfers uit, die over een reeks van jaren iets vertellen 
over het wel en wee van de vogelwereld en alles wat daarmee samenhangt. 

We hebben een koude winter achter de rug met langdurige perioden met sneeuw en 
ijs. Winterkoningen hebben daar last van, zegt men. Onze telreeks winterkoningen 
van 2005 t/m 2010 laat voor die jaren deze aantallen zien: 24, 12, 20, 15, 17, 14. 

In 2006 winterde het vlg. mijn aantekeningen van de laatste week van januari tot 
eind maart met koud, vriezend weer en telkens sneeuw en ijs. En dit jaar hadden wij 
maar 14 winterkoningen…. (Je vraagt je af hoe dat beest aan zo’n naam komt!) Maar 
in 2007 waren er 20 broedgevallen. Zou dat betekenen, dat we in 2011 meer dan 20 
broedgevallen mogen verwachten? Of zou dat zo niet werken? Volgend jaar weten 
we het. 

De merels blijven het in De Worp goed doen en de zwartkoppen maken een flinke 
sprong vooruit, zo laten de cijfers zien. Twee formidabele zangers. Dat zal me een 
concert geven als die groei doorzet. De kraaiachtigen blijven het goed doen. Het 
hele jaar door is er kennelijk genoeg te eten.

De spreeuwen vertonen dezelfde dip als de winterkoningen: in 2006 en 2010 een 
duidelijke terugval na een strenge winter. ’t Zijn trekvogels, in tegenstelling tot de 
winterkoningen, dus last van de winter hadden ze niet. Toch maar eens vergelijken 
met de landelijke cijfers.

De mussen doen ’t goed in De Worp. Van het SOVON kwam de opmerking, dat wij, 
gezien de landelijke cijfers, te veel mussen hebben. Ik hoop dat er in De Worp veel 
mensen ’s winters goed blijven voeren, dan houden we lekker véél mussen. Da’s zó 
gezellig, zo’n troep mussen.

We kijken weer uit naar ’t volgend seizoen. We tellen op 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 7/5, 
21/5 en 28/5. Wie een keer mee wil lopen, is welkom. Maak een afspraak met één 
van de tellers.

(jan Barwegen, Ada de Beer, Ruud de Block, Lejo Buning, ineke de Groot,
Ans Hilberink, Ab Renssen, Hens Stegeman en Regien Vocks).

Hans Stegeman.
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Soort ‘98 ‘99 '00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 
Fazant 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
Meerkoet 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 
Scholekster           2 2 2 
Stadsduif 2 2 2 3 2 3 4 1 2 4 5 2 9 
Houtduif 14 16 19 19 20 21 29 34 33 40 42 48 43 
Turkse Tortel 12 17 21 23 32 26 22 16 14 28 24 21 24 
Holenduif 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 
Steenuil 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 
Bosuil 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gr. Bonte Specht 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
Groene Specht 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 
Witte kwikstaart 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Winterkoning 12 20 20 13 23 17 23 24 12 20 15 17 14 
Kneu 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Spreeuw 26 50 59 71 60 52 60 61 48 67 72 59 48 
Heggenmus 16 21 16 17 13 29 31 16 20 21 25 19 19 
Roodborst 6 7 4 3 8 2 4 7 6 6 9 3 3 
Merel 94 88 106 89 107 119 132 134 131 128 95 126 130 
Zanglijster 2 3 5 5 5 8 7 7 3 2 4 1 2 
Grote Lijster 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 
Bosrietzanger 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 
Spotvogel 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Braamsluiper 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 
Tuinfluiter 0 2 0 1 0 0 1 2 1 2 3 1 2 
Kwartelkoning 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
Zwartkop 6 8 6 5 3 6 6 12 5 7 9 9 13 
Tjiftjaf 11 10 8 11 10 11 19 15 8 9 9 11 9 
Fitis 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 
Huismus 96 232 206 195 181 195 216 235 230 235 294 226 216 
Ringmus 2 4 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 
Gierzwaluw 0 0 0 2 3 2 3 1 1 1 2 4 5 
Grasmus 1 2 0 2 1 2 2 1 0 1 2 2 1 
B.vliegenvanger 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Staartmees 1 1 1 4 2 5 2 2 2 0 5 0 2 
Pimpelmees 15 17 18 18 29 35 42 47 50 40 33 44 37 
Koolmees 26 31 33 41 52 40 61 57 50 53 45 46 57 
Matkop 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 
Boomklever 3 3 6 2 4 5 6 6 9 8 8 8 8 
Boomkruiper 4 4 6 6 6 7 9 6 7 7 8 6 9 
Gaai 3 2 2 3 2 5 6 7 5 4 5 8 8 
Ekster 4 5 4 4 4 5 7 7 7 8 15 11 15 
Kauwtje 13 18 23 27 37 37 39 41 32 33 46 56 53 
Zwarte Kraai 3 2 1 4 4 4 5 6 4 5 7 6 6 
Vink 10 19 24 24 13 18 18 19 8 19 15 18 24 
Groenling 3 2 2 2 2 12 12 7 8 14 5 3 5 
Putter 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 3 1 1 
Rietgors          1 1 0 0 1 0 
Wilde eend             1 
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SPAR `DE WORP`  
SPAARPOTSTRAAT 14-16 TEL: 0570-619761 
7419  AZ  DEVENTER Fax:0570- 641396 
 
SPAR `DE WORP`  
 

• 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 8:30- 20:00 uur 
Zaterdag 8:00- 18:00 uur 

 
 
SPAR, WAT JE DICHTBIJ HAALT IS LEKKER……. 


