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’t Hovenhuus         Leliestraat 27 www.wsvdehoven.nl 615010

BESTUUR WSV DE HOVEN:
Voorzitter  Marten Groen 06-47155937
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

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
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

Colofon Uitgave van WSV De Hoven, 
Leliestraat 27

Redactie:
Annie van Tricht 
(contactpersoon redactie), 
tel. 621345

Natascha Hanegraaf
Ingeborg Paimans
Albert Pieters

E-mailadres: 
redactie@wsvdehoven.nl

Opmaak: Rob Wippert

Drukker:
Stichting Offset Deventer

Verschijningsfrequentie: 
4 x per jaar + 
activiteitenboekje

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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Van de bestuurstafel
Het nieuwe seizoen is alweer even bezig en ook al onze activiteiten zijn weer begon-

nen. De Noppieclub, de werkgroep Jeugd, de koersbal, de judo en de jazz, het klaver-

jassen, etc. Maar ook zijn we bijvoorbeeld weer met de muzieklessen gestart. U ziet, 

volop bedrijvigheid in ons Hovenhuus. Daarnaast hebben we ook deze zomer weer 

een fantastisch Huttenkamp kunnen organiseren voor 120 kinderen uit de wijk.

Afgelopen maand hebben we als bestuur ook weer ons activiteitenverslag gemaakt. 

Dit 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 su-

pertrots 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 . 

Vanuit het bestuur kunnen we melden dat we een zeer geschikte kandidaat heb-

ben gevonden voor de functie van penningmeester. Deze zal bij de volgende ALV 

gekozen worden. Maar een nieuwe voorzitter is er nog niet. Vaak wordt er aan mij 

gevraagd of ik al een nieuwe voorzitter heb gevonden. Ik meld dan meestal dat het 

geen taak is van de huidige voorzitter om zijn opvolger te vinden. Statutair is dat 

ook zo. Wij zijn een vereniging met bijna 500 leden (gezinnen). De leden dragen 

de bestuursleden voor en verkiezen deze vervolgens in de ALV. Het bestuur kiest 

vervolgens uit haar midden een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Ik be-

grijp dat het zo niet zal gaan, maar toch wil ik bij deze een beroep doen op iedereen 

om vrienden en bekenden te polsen voor een bestuursfunctie in onze levendige en 

mooie vereniging. Uiteraard ben ik altijd bereid om informatie te geven over de in-

houd van de functie(s).

Tenslotte wensen wij alle Worpbewoners weer een mooi en actief seizoen bij de 

Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven.

Namens het bestuur,

Marten Groen
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Hallo allemaal!
Ik ben Nyncke Bergman en geef van september jl. PUUR les!
 
Ik ben zelf als 5 jarig meisje begonnen bij de Eskape, naar de selectie doorgestroomd 
toen deze werd opgezet en uiteindelijk bij PUUR beland. Toen werd ik aangenomen 
bij de destijds Frank Sanders Musical Academie in Nijmegen. Na een jaar werd dit 
de Willem Nijholt Academie. Deze opleiding heb ik mei jl. met succes afgerond en 
mij is toen gevraagd om PUUR les te komen geven. Hoe gek kan het lopen? De groep 
waarin ik zelf begon, geef ik nu les. Ik was dan ook meteen enthousiast. Na wat ze-
nuwen voor de eerste les is er nu alleen nu maar plezier en heel veel drive in mij om 
te knallen en nog verder te groeien samen met deze meiden!

Liefs Nyncke
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Noppieclub 
IEDERE kEER WEER EEN NIEUW AVONTUUR.

De Noppieclub is op woensdagmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 4.
Ook kinderen van groep 5 zijn nog welkom.
De middag begint om 14.00 uur tot 15.30 uur.

Op 12 oktober zijn we zijn weer gestart met het nieuwe seizoen.

Met als thema: spelletjes.
Ruim 60 kinderen kwamen deze middag. 
En met de hulp van oudere kinderen konden we groepjes maken. Zodat we elk spel-
letje konden doen. In de sportzaal werd er estafette gedaan. Zaklopen, skippy bal 
over banken en door tunnels. Verder was er haaien happen, wat een feest. Sjoelen, 
knikkerbaan, ringgooien en nog veel meer. Al met al een leuke middag. 

We konden helaas niet buiten spelen vanwege de regen maar er was binnen genoeg 
te doen.

Voorlopige agenda:

2 november
16 november
30 november
14 december
11 januari

Verder zijn er drie 
nieuwe leden bij 
onze werkgroep ge-
komen.

Van harte welkom: 
Laura, Wendy en In-
geborg.

Werkgroep 
Noppies 
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Actief en creatief met Judo 
bij WSV de Hoven
Judo biedt, evenals papier, ontspanning voor jong en oud door de vele sport- en 

spelmogelijkheden. Judo heeft een veelvormig karakter. Judo is er als demonstratie-, 

recreatie- en wedstrijdsport.

MAAR WAAROM NU JUDO?
Papier kan stug of buigzaam, hard of zacht zijn en men kan papier met behulp van 

diverse technieken vormgeven. Papier kan men als hobbyist of beroepsmatig (pro-

fessioneel) gebruiken.

Al deze eigenschappen zijn ook van toepassing op het hedendaagse judo. 

In het moderne judo wordt aandacht geschonken aan de bewegings- en de stoei-

drang van kinderen en volwassenen

JUDO.
Stoeien zonder elkaar (met opzet) pijn te doen, bewegen, actie en reactie,

technieken leren en toepassen, evenals het aanleren van sociaal gedrag zoals res-

pect voor elkaar, elkaar helpen en ondersteunen.

Door het stoei-element, lichamelijk contact en de bewegingsdrang van de mens le-

ren kinderen en volwassenen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Het judo 

bevorderd de motorische ontwikkeling van het kind door oefeningen staande en op 

de grond, vooruit en achteruit, stilstaand en in beweging uit te voeren.

Hiervoor wordt tijdens het judo veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse spelmo-

gelijkheden die het judo de kinderen biedt, waarbij zowel het spel-,

bewegings-, competitie- en socialenelement worden gebruikt.

Door de eenvoudige (regel)structuur van het judo maken kinderen en volwassenen 

op hun eigen manier kennis met (specifieke) gedragsregels en diverse socialenas-

pecten.

Kortom, judo is voor zowel kinderen als volwassenen een ideale manier om op een 

veilige en actieve manier te bewegen, te spelen en te stoeien.
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Judo, in je witte tuniek,
judo, in de sport uniek.
Door het samenwerken,

wordt je ook (sociaal) sterker.
Ook voor kinderen onder de zes,

is er al een judoles.
Dank voor het lezen van het blad,

misschien tot ziens bij ons op de judomat.

Wij trainen op donderdagavond van 17.00 tot 19.45 uur in ’t Hovenhuus.

Leliestraat 27, 7417 CS Deventer. 
Website: www.wsvdehoven.nl

E-mail:judodehoven@gmail.com
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Huttenkamp 2011 weer 
een groot succes! 
Het huttenkamp vond plaats van woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september.  
Dit jaar was het thema HET DORP. In totaal deden maar liefst 120 basisschoolkin-
deren mee!!  De hutten werden gebouwd rondom een heus dorpsplein. Elke hut had 
een eigen thema, bv een bakkerij, een kerk, een bank, etc.. Naast het bouwen aan de 
hutten werden ook dit jaar weer diverse spel- en knutselactiviteiten georganiseerd.
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Burgemeesters gezocht!!!!
Volgend jaar weer zo’n spectaculair en gezellig huttenkamp??? De drie burgemees-
ters zijn nog steeds op zoek naar opvolgers, want zonder een nieuwe organisatie-
commissie geen huttenkamp in 2012. Dat kan toch niet waar zijn?! Wie hebben er 
zin om deze leuke activiteit met elkaar op zich te nemen? Er ligt een draaiboek, er 
zijn inmiddels zeer ervaren commissieleden, wij bieden nog ondersteuning, wat 
willen jullie nog meer.
Je kunt voor vragen contact opnemen met Carolien van Traa (c.vantraa@vodafo-
nevast.nl). Bij haar kun je je ook aanmelden als je belangstelling hebt.

Werkgroep Huttenkamp
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Ik geef de pen door
Ik ben Hannah, ik ben 12 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en mijn broertje op 
de Worp en ik vind het een hele leuke wijk, met aardige mensen. Ik zit nu op het 
Veluws College in Twello, maar ik zat op de Hovenschool.

Mijn hobby’s zijn tekenen, dansen en scouting. Verder hou ik van lol maken met 
mijn vriendinnen of om naar de stad te gaan. Op woensdag ga ik altijd naar scouting. 
Het is daar heel gezellig en heel leuk met alle meiden in mijn groep. We doen alle-
maal leuke dingen, zoals kampvuur maken en spellen doen in het bos. Kom gerust 
eens kijken op scouting, het is heel leuk en gezellig. 

Groetjes Hannah.
Ik heb de pen doorgekregen van Jet en ik geef hem aan Judith Bosch
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Activiteitenverslag 
werkgroep jeugd/jongeren 
vrijdag 23 september 2011
De aftrap van het nieuwe seizoen was deze ene keer niet op de 3e vrijdag van de 
maand, maar 1 weekje later in verband met het Jazzdans kamp van de Eskape. 

2 stagiaires van Raster hadden de organisatie van deze activiteit op zich genomen. 
Er was een spellen circuit met 

1. Rokkenvoetbal, 
2. Touwtrekken 
3. Een Stormbaan. 

De eerste groep kwam met 26 man sterk op dagen zodat we 4 teams konden maken. 
Elk team kon zo meerdere keren tegen elkaar strijden bij de verschillende spellen. 

Bij de stormbaan was het de bedoeling om in een estafette vorm te strijden, 2 teams 
tegen elkaar. Ook bij het touwtrekken werd door 2 teams tegen elkaar gestreden. 

Bij het rokken voetbal was het de bedoeling om met een grote blauwe of rode rok aan 
te voetballen. Door de rok was het bijna niet mogelijk de bal te zien zodra deze bij je 
voeten in de buurt kwam, dit zorgde voor een heleboel hilariteit! Met een kleine pau-
ze tussen door, voor wat drinken en wat lekkers, was het een leuke eerste activiteit. 

Ook de oudste groep was goed vertegenwoordigd. Met wel 24 jongeren hadden we 
genoeg om ook 4 teams te kunnen maken. We speelden het zelfde circuit als bij de 
eerste groep alleen lieten het touwtrekken weg. Vooral de estafette op de stormbaan 
was een groot succes aangezien het al wat donker werd en  de baan wat aan de voch-
tige kant was. Het werd steeds lastiger om tegen de helling op te komen. Al met al 
weer een super avond voor onze jeugdige leden.

kijk voor alle volgende activiteiten op onze website en op Hyves!



12

Jazzkamp 16/17 en 18 
september..

WOUDEGGE IN OTTERLO

Al 15 jaar gaan we op kamp en gelukkig weten we altijd weer een thema te vinden en 
in te vullen. Dit jaar waanden wij ons in Mexico.
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Vrijdagavond rond 18.30 uur werden we door een paar Mexicanen met een heel 
bijzonder Mexicaans dansje verwelkomd. We waren met ongeveer 70 dansers, incl. 
leiding, dus dat gaf wel wat geschuifel. Maar gelukkig wist juf Karin alles goed te re-
gelen. De meiden van de oudste groep sliepen in een tent op het speelveld. Volgens 
mij hebben zij het lekkerste geslapen... heerlijk rustig!

Vrijdagavond was er een avondspel en konden we ons warmen aan het kampvuur. 
Terwijl iedereen thuis in bed lag zaten wij nog achter een groot scherm een Mexi-
caanse film te kijken. Of heerlijk een kleurplaat te kleuren. 

De volgende dag na een korte nacht... (lees; een hele korte nacht)  moest ieder-
een eerst bijkomen tijdens het ontbijt.  Gelukkig lukte het om wakker te worden en 
zelfs om nog wat kleren aan te trekken. De ene helft van de groep moest zelfs wat 

meer aan trekken.. 
een groot schort. 
Voor sommigen was 
deze zo groot, dat ze 
er bijna in verdwe-
nen.. best lekker om 
nog even verder te 
slapen. De groep in 
de schorten gingen 
flesjes schilderen die 
op stokjes werden 
bevestigd. Tinie had 
allemaal stokjes ge-
zaagd en aan de dop-
pen bevestigd. Res-
pect voor Tinie. Niet 
alleen handig achter 
de naaimachine, ook 

nog met de zaag. De andere groep ging op Mexicanenjacht in het bos. Het leek zo 
makkelijk met de felgekleurde poncho’s, maar dat bleek dus niet het geval.

Na hard werken was het tijd voor de lunch. Deze kregen ze niet zomaar. De lunch 
werd in manden geladen die aan vier ezels werden bevestigd. Samen met de ezels 
liepen we naar een grote picknickplaats om te lunchen, ezels borstelen, ezels aaien, 
bomentikkertje, etc. Toen we terug waren werden de groepen van activiteit gewis-
seld. Zo had iedereen uiteindelijk een mooi setje sambaballen. 

Na een heerlijke tacomaaltijd (niet al te scherp), werd de karaoke-apparatuur aan-
gezet en konden we los. Wat een zangtalent en schreeuwtalent hebben we toch op 
de Worp.
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Toen was het tijd voor de beruchte.....spooktochten. De kleintjes mochten eerst. 
Twee kansen om toch niet mee te gaan, want het was wel erg donker hoor....!
We gingen op zoek naar de lichtfeeën. Het was heel spannend maar ook heel mooi, 
want er waren heel veel lichtjes en die mochten de kinderen allemaal meenemen 
uit het bos. Daarna was het tijd voor de spooktocht voor de ouderen.... vooraf al veel 
afhakers. Wie zullen er toch in dat bos zitten, alle juffen en werkgroepleden waren 
gewoon nog binnen. Op zoek naar een kruis dat een aantal banditos had gestolen. 
Zo hadden ze een vloek over zichzelf en het omliggende dorp afgeroepen.

Onderweg zouden we veilig zijn, wanneer we van vogelzand een cirkel om de groep 
heen strooiden. En geloof me, het bos ligt nu nog vol vogelzand.... oooooh wat wa-
ren ze bang. Wel acht banditos in zwarte gewaden achtervolgden ons en ook met 
motorzaag... Een van de leerlingen zei; “ is dat een echte scooter die ze hebben mee-
genomen”. 
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Toen de laatste meiden en banditos binnenwaren begon het heel hard te regenen. 
Wat hadden we een geluk gehad die dag, dank u weergoden.
Na een iets langere nacht en weer een goed ontbijt was het tijd voor Zuid-Ameri-
kaanse dans. Een gastdocent kwam de leerlingen een salsa les geven. En de laatste 
energie konden ze kwijt op echte pinyata’s met heel veel snoep als beloning. 
Een geslaagd Mexicaans weekend.

Wilt u de foto’s bestellen dan kan dat door een mail te sturen naar vanzweden@
home.nl met uw naam, adres en de groep waar uw dochter in danst.
De kosten zijn €7,00 met leuke hoes.
Van de voorstelling van 26 juni in de jachtlust zijn ook de foto’s en de film te bestel-
len. Ook €7,00 per stuk of foto en film samen voor €10,00.

Swingende en Mexicaanse groet van Esther van Zweden
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  Herfst en Winterarrangementen 
 Pizza bakken in de leemoven. Gezellig met collega’s, vrienden of familie rond 

de hout leemoven. Je maakt de pizza’s zelf, naar eigen keuze, met uitleg over 
de ingrediënten. Je ziet hoe we onze tarwe malen. Inclusief salades, meerdere 
soorten (eigen) brood en een glas lekkere Hofwijn. € 37,50 pp. Vanaf 8 
personen.  

 Zondagochtend brunch. Elke 2e zondag van de maand. Met vers gebakken 
brood uit de leemoven. Inclusief een eitje, soep, heerlijk boerenbeleg, eigen 
jams, salades, kweepeer en druivengelei en een uitgebreid (kruiden)thee 
buffet. € 15,00 per persoon. Opgeven via de mail. Vanaf 10 personen ook op 
andere dagen mogelijk. De eerste keer dus op 13 november, daarna 11 
december. 

 GPS Wandeltochten. Een boeiende wandeling dwars door de velden van het 
Stadsland en de Ossenwaarden, waarin je leert het landschap te lezen. Je kunt 
vogel‐ en plantenkaarten meekrijgen. Neem zelf een verrekijker mee of huur 
er één bij ons. Deze educatieve tocht kost € 4,50 per person met een 
minimum van € 15,00 per groep.  Goed te combineren met een brunch of een 
heerlijke maaltijd op de Hof! 

 Proeverijen. Wijn, vergeten groenten, eetbare wilde planten, gezonde 
streekproducten. Wordt aangevuld tot een volledige maaltijd incl. diverse 
soorten eigen brood, salades en tapas. € 29,50 per persoon, v.a. 8 personen. 

En verder: 

Vrijdag 11 november, 10.00 uur. Kookworkshop Eetbare Wilde Planten 

Zondag 13 november, 14.00 uur.  GPS wandeltocht met snert‐ of       
stamppotbuffet 

Zaterdag 26 november, 11.00 uur. Workshop Groene sappen en Smoothies 

Zondag 11 december, 11.00 uur. Winterse eetbare wilde planten wandeling met 
wilde plantenlunch 

Voor info en opgeven mail naar: laurette@hofvantwello.nl 
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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

Atelier Puy
Ontwerpt en 

maakt kleding

speciaal op maat
en naar jouw wensen

mail@puy.nl of bel
Bregje Deering
06-34 19 79 99
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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

Rabobank. 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

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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Ben Verhaard
TEGELS - SANITAIR - VLOERVERWARMING

Uitgebreide collectie tegels

Geopend:
Dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 17.30 uur
Vrijdag van 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.
Maandags gesloten

Worp 10, 7419 AD  Deventer
(naast Camping De Worp)
Tel. 0570-619462, Fax 0570-619468

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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Per 1 oktober 
jl. geopend:

Zowel 2ehandskleding als 
nieuwe (merk)kleding!

Kledingoutlet

cool 4 kids

Ter kennismaking:

10% korting
op al uw aankopen tegen 
inlevering van deze bon!

Cool4kids kledingoutlet
Spaarpotstraat 23, 7419 AX Deventer

Openingstijden:
Di     9.30-14.30 uur Vrij 13.00-18.00 / 20.00 uur
Wo   9.30-16.30 uur Zat   9.30-14.30 uur
Do   13.00-17.00 uur  

Deze bon is geldig t/m jan. 2012, 
1 bon per aankoop.
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Dansimprovisatie voor 
volwassenen 2011-2012

GROTE ZAAL ‘T HOVENHUUS 
Eenmaal per 2 weken voor iedereen van 18 tot 80! 

Op donderdagavond van 20.30 tot 22.00 u.     
29 sept., 13 en 27 okt., 10 en 24 nov., 8 en 22 dec., start 2012: 12 januari  

Het is mogelijk om tussentijds te starten.
Informatie www.lotzdans-en-yoga.nl.

Ingrid Baart 06 20617187 

UIT JE HOOfD! IN JE LIJf!
Ervaringen van dansers:
Een mooie en creatieve manier om naar je lichaam te luisteren en je te uiten, geeft 
positieve energie en dansplezier, durf me vrijer te bewegen, super, spannend en in-
spirerend, ik verwonder me iedere keer weer en voel me na afloop ontspannen, 1,5 
uur is te kort, zet me aan het denken op een nieuwe speelse manier, expressief, van-
uit het hart, intens.

DANSExpRESSIE VOOR kINDEREN
Verschillende ouders hebben gevraagd naar dansexpressie voor kinderen.
Soms willen kinderen geen pasjes instuderen of toewerken naar een voorstelling 

maar hebben toch de behoefte zich dan-
sant te uiten. De verbeelding aan de hand 
van (eigen) verhalen en thema’s op een vrije 
manier in beweging zetten. Samen dansen 
en naar elkaar kijken. Dansplezier en zelf-
expressie op muziek dus
Bij voldoende deelname wil ik kijken of er 
een groep van 6 t/m 8 jaar eenmaal per twee 
weken op de woensdagmiddag kan starten.

Heb je interesse voor je zoon of dochter? 
Bel mij dan op 06 20617187 of 
e-mail ingridbaart@planet.nl
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Muziekkoepel centraal bij 
SteenWorp festival
Zaterdag 10 september werd het jaarlijkse wijkfestival voor Steenenkamer en Worp 
gehouden in het Worpplantsoen. Twaalf uur lang stonden muziekoptredens cen-
traal op het Open Podium van de nieuwe muziekkoepel in het plantsoen. 

Daarom heen waren er allerlei activiteiten op het gebied van kunst en spel en was 
er volop gelegenheid om te zien wat er allemaal in onze buurt gaande is. Het fes-
tival heeft een patent op ‘mooi weer’. Duizenden bezoekers genoten ook nu weer 
van een zonovergoten festival en heel wat contacten zijn aangehaald en versterkt. 
De organiserende vrijwilligers toonden met hun vele werk overduidelijk aan dat we 
wat voor elkaar over hebben; het noaberschap bestaat nog en dat is een belangrijke 
factor voor het succes van het festival. 

Daags voor het festival is het muziekpodium in het Worpplantsoen geopend door 
burgemeester Andries Heidema en Deventers jongste popband DOLEN was de eer-
ste groep die er gebruik van maakte. Het podium was fraai ingericht met een stretch-
doek als dak want de muziekkoepel zelf is pas eind van dit jaar gereed. 

Volgend seizoen staat er dan de echte muziekkoepel met de naam Nering Bögel. Een 
plek waar menigeen terecht kan voor allerlei soorten kunstuitingen. 
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STICHTING MUZIEKKOEPEL
W O R P P L A N T S O E N

D E V E N T E R  

Ontwerpwedstrijd  
muziekkoepel
De jury van de Ontwerpwedstrijd Muziekkoepel Worpplantsoen heeft tijdens het 
wijkfestival op 10 september de volgende deelnemers geselecteerd tot prijswin-
naars.

1e prijs:  Muziekkoepel uit tin gegoten en in een wit vitrinelijstje aangeboden. Ge-
maakt door Kevin Wolters en Joost Leeftink, Hovenierstraat 42. Omdat 
Nering-Bogel een metaalgieterij is, is deze gegoten uitvoering extra aan-
trekkelijk.

2e prijs:  Lisa Pouwel, Worp 29 (van 5 jaar?), met een papieren muziekkoepel, ge-
koppeld aan een versnaperingstentje “IJscoman”. Een mooie combinatie.

3e prijs:  Thomas Pouwel, Worp 29, met een prachtige en ook stevige stormvaste 
uitvoering van de koepel.

Jammer genoeg kan niet iedereen ‘prijswinnaar’ zijn, maar de jury is echt tevreden 
over alle inzendingen en wij bedanken alle Worp kinderen voor hun fantastische 
inzet! Hulde!

De jury is van mening dat de drie prijswinnaars een fijne cadeaubon (BartSmit of 
Intertoys) moeten krijgen ter waarde van 15,- euro. 
Deze wordt naar jullie huis gestuurd. 

Dank jullie wel, 
Hetty Rolloos, secretaris Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen
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ZWERfVUIL
WORpWEGWERpVRIJ

Uit meerdere enquêtes blijkt zwerfvuil een van de grootste ergernissen te zijn van 
de bewoners van Deventer. Wij zijn dan ook blij met de navolging die onze aanpak 
heeft gekregen. Aan de Kapjeswelle heeft een aantal bewoners en bakkencontract 
met Cambio. Wanneer er veel zwerfvuil ligt waarschuwen de bewoners Cambio, zij 
komen het dan opruimen.

Op zaterdag 2 september heeft Deventer een start proberen te maken met een acti-
veringsbeleid om meer bewonersgroepen te betrekken bij de aanpak van zwerfvuil. 
Na contacten van ons in 2009 om ook de Hengelsportfederatie voor onze plannen 
warm te maken, heeft Cambio dit contact weer opgepakt, met als uiteindelijk resul-
taat dat het hoofdbestuur heeft besloten om aan te haken. Zij zullen proberen hun 
leden, de individuele sportvissers, langs o.a. de IJssel, te motiveren minstens hun 
eigen troep mee te nemen.

We hopen dat ze ook zwerfvuil van anderen langs de oever zullen willen meepakken. 
Met een presentatie door Cambio, ondersteund door onze wethouder Margriet de 
Jager, is de start van deze samenwerking gevierd aan de strandjes van de IJssel onder 
het genot van een lunch, aangeboden door de Hengelsportvereniging.

Op 1 oktober hebben we alweer de laatste gezamenlijke opruimactie gehouden. 
Dankzij ondersteuning van onze sponsoren, Stichting IJssellandschap, onze Spar en 
het IJsselhotel, kunnen we terug zien op een geslaagd en gezellig seizoen. 

We gaan de komende maanden individueel verder met, waar nodig, het zwerfvuil 
aan te pakken.
Hiervoor heeft Cambio ons allen een zakhouder en grijper aangeboden.

Wilt u mee doen, dan kunt u ook gebruik maken van dit aanbod. 
Meldt u aan via onze site www.worpwegwerpvrij.nl, u krijgt dan vlot bericht.

Om af te sluiten willen we graag ook jongeren uitnodigen mee te doen met het leef-
baar houden van onze leefomgeving:

Kom op jongens en meiden en laat van je horen!! 

Namens de werkgroep WorpWegWerpvrij
Anneke fort, Harry Joling, Ietje van der Ven, Jan Barwegen, patrick Bauwens
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SPAR `DE WORP`  
SPAARPOTSTRAAT 14‐16  TEL: 0570‐619761 
7419  AZ  DEVENTER  Fax:  0570‐64 13 96 
 
SPAR `DE WORP`  
 

 Voor uw dagelijkse boodschappen; 
 Kopieerservice, leuke spaaracties; 
 TNT Servicepunt; 
 Bio assortiment en uit de streek; 
 Stomerij; 
 Gratis bezorgservice op De Worp; 
 Gratis parkeerplaats; 
 Brood van de  Warme Bakker Sellink. 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m/ Vrijdag  8:30‐20:00 uur. 
Zaterdag  8:00‐18:00 uur 

 
 
 


