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25-jarig jubileum dansgroep de Eskape
De Eskape is eigenlijk al ouder dan 25 jaar,
maar in 1990 kreeg de toenmalige werkgroep
Dans de naam “de Eskape” Sinds die tijd is de

Sinds een paar jaar zijn er streetdance/hiphop lessen. Dit seizoen is moderne dans toegevoegd aan het aanbod.

Eskape gegroeid van een klein groepje tot een
bloeiende dansgroep, die bijna iedere avond
van de week lessen geeft in het Hovenhuus. In
juni van dit jaar wordt het 25-jarig jubileum gevierd met allerlei activiteiten en natuurlijk de
jubileumvoorstelling in het Hovenhuus.

Verschillende dansgroepen
Op dit moment zijn er 8 recreatiegroepen
met dansers in de leeftijd van 4 tot 50 jaar.
Daarnaast zijn er enkele selectiegroepen. De
eerste selectiegroep die nu nog bestaat is in
1999 gestart door Esther van Zweden. Bij een
selectiegroep hoort natuurlijk ook een pakkende naam en dankzij Jaap van Zweden is
deze groep gedoopt tot PUUR. Naast PUUR
is er nog de selectiegroep POINT en sinds
2012 is er PRIL, een jonge talentengroep
voor meisjes vanaf 7 jaar. Alle selectiegroepen hebben elke week een extra training en
treden gemiddeld iets meer op dan de recreatiegroepen. POINT en PUUR hebben allebei
meegedaan met wedstrijden. PUUR is zelfs
een keer 4e van Nederland geworden met
hun dans ‘Tarzan’.

Docenten uit eigen “stal”
De Eskape heeft zich aangesloten bij de
KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Bond). Dit geeft de mogelijkheid om mee
te doen met dansvoorstellingen. Door deze
voorstellingen zijn enkele groepen in een
theaterdemo terecht gekomen. Dit is voor
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dansers natuurlijk een hele belevenis.
De KNGU leidt ook dansdocenten op.
Omdat het voor de Eskape lastig was om
docenten te vinden is er aan dansers uit
PUUR gevraagd of zij bereid waren een opleiding te volgen bij de KNGU. Een aantal
dansers had deze ambitie en zij konden
hun stage bij dansgroep “de Eskape” doen
en waren gegarandeerd van een vaste
groep. Hierdoor zijn er nu aardig wat docenten die elkaar kunnen vervangen.

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

Worp 10 Deventer
Telefoon: 0570-61 9 462

www.ben-verhaard.nl
tegels - badkamers - vloerverwarming
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SPAR DEVENTER
SPAARPOTSTRAAT 14‐16
7419 AZ DEVENTER

Kopieerservice; Gratis parkeergelegenheid;
Bezorgservice; Leuke spaaracties;
Post NL Service
Stomerij
Bloemenhoek
Openingstijden:
Ma. t/m Donderd.
Vrijdag
Zaterdag

8:30‐19:00
8:30‐20:00
8:00‐18:00

SPAR, VOOR UW DAGELIJKS GEMAK…..

8

Keuringen aan huis

E‐MAIL: spardeventer@despar.info
TEL: 0570‐619761
Fax: 0570‐64 13 96

Paul

SPAR DEVENTER.






Landelijke boomfeestdag

Rijbewijs

Shell
“IJsselbrug”
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25 jarig jubileum de

Nieuwe ontwikkelingen

Omdat de Eskape de wens had om ook
jongens enthousiast te maken voor dans
is in 2006 gestart met breakdance-lessen
voor kinderen vanaf 8 jaar. De breakdance
selectiegroep heet PRESSURE.

Uw tankstation

april 2015

van Dormolen

gecertiﬁceerd bedrijfsarts
Op zoek naar woon- of werkruimte?
Of juist naar een betrouwbare huurder
voor bepaalde of onbepaalde tijd?
Kom eens langs bij IJssel Wonen!

www.ijsselwonen.nl

T
M
E

0570 - 615012
06 - 41158140
paulvandormolen@hotmail.com

Ten Kate b(l)oeit nog altijd!
In een overzicht van bedrijven en bedrijvigheid op de Worp mag ten Kate flowers &
decorations in geen geval ontbreken: al meer
dan 120 jaar is dit bedrijf actief in groen en
bloemen. Daarmee is het waarschijnlijk het
oudste nog bestaande bedrijf dat in de wijk
aanwezig is. “Niet voor niets is het motto van
de winkel ¨Semperflorens¨, altijd bloeiend”,
zegt Tom Hutten, die samen met zijn vrouw
eigenaar is van ten Kate.
Tom heeft het vak van bloemist, en de winkel
afgelopen jaren behoorlijk zien veranderen.
¨Eerst was het vooral ambachtelijk, het gaat
nu steeds meer de richting van de kunst op.
De nadruk ligt sterk op presentatie en aankleding. Door de opkomst van de tuincentra moeten we ons hier als winkel sterk op
concentreren. Het is lifestyle, beleving¨ Met
bijna 1000 vierkante meter winkelruimte
en buitenpresentatie heeft ten Kate aan de
Twelloseweg een groot aanbod aan bloemen, planten vazen en geschenken.
Kwekerijen
Voordat er in de jaren twintig en dertig veel
huizen werden gebouwd op de Hoven waren
er in de wijk een aantal tuinders en kwekerijen gevestigd, met plaatselijk bekende namen
als Roskam en Rensen. Een van deze kwekerijen behoorde aan de heer H. Ten Kate
en was gelegen aan de Twelloseweg. Een
plek met mogelijkheden, niet alleen voor een
kwekerij. Tot vlak na de tweede wereldoorlog
was dit een doorgaande weg naar de brug
over de IJssel en hierdoor een belangrijke
verkeersader. Een logische, goed bereikbare
plek voor een winkel met een regionale functie. De kwekerij wordt dan ook al spoedig uit-

gebreid met een winkel, waar naast de eigen
gekweekte planten en bloemen, ook vanuit
de veiling aangevoerde producten worden
verkocht. De kwekerij en de winkel leveren in
de wijde regio, ook al in de tijd dat gemotoriseerd vervoer nog nauwelijks beschikbaar
was: voor sommige bestellingen was de bezorger wel een dag per bakfiets onderweg.
Verse bloemen waren toen, veel meer dan
nu, een luxe product dat lang niet iedereen
zich kon veroorloven, maar dat was voorbehouden aan de notabelen.
De meeste inwoners van de Worp kennen
ten Kate als de bloemenwinkel aan de Twelloseweg. Maar vrijwel vanaf het begin heeft
het bedrijf bestaan uit verschillende bedrijfsonderdelen die elkaar deels aanvulden: een
kwekerij, een winkel, een hoveniersbedrijf.
Ook groenverhuur speelde al vroeg een rol,
later kwam ook het onderhoud van planten
in kantoren. De ouderen uit de buurt zullen zich de namen en gezichten nog kunnen
herinneren van de mensen die er een rol in
speelden: ¨Zoals meneer Hietbrink¨ zegt
Tom Hutten, ¨Iedereen kende hem als de
man met het hoedje. Hij nam het bedrijf over
toen de heer ten Kate in 1955 kinderloos
stierf. En Piet Groters, de man die hem in
1966 de opvolgde, en eind jaren zestig stopte
met de kwekerij.¨
In 1978 komt het bedrijf ten Kate in handen
van Tom Hutten en zijn vrouw Suzan. In die
tijd gaat het economisch goed met Nederland, en dat heeft zo zijn weerslag op het bedrijf. De aankleding en inrichting van beurzen
wordt in de loop van de jaren tachtig steeds
belangrijker en lucratiever. De ruimte die de

Nieuwe Markt 10, 7411 PA Deventer
Tel. 0570 - 600 611
info@wierdamakelaars.nl

GrAtis WAArDebePAliNG
Wierda Woont Makelaars
Nieuwe Markt 10
7411 PA Deventer

Mondhygiëne Praktijk Deventer

Je mondhygiënist
kies je toch zelf!

Of neem contact met ons op via de website,
e-mail of telefoon.
Ja, ik wens een gratis waardebepaling van mijn woning.



De hr/mevr: ................................................................
Adres:

................................................................

Postcode:

................................................................

Woonplaats: ................................................................
Tel:



................................................................

Facebook en website
WSV de Hoven heeft (sinds kort) een eigen
Facebookpagina. Wordt ‘vriend’ en blijf zo
op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen van de WSV, het Hovenhuus en de
speeltuin.
Kijk ook op de website voor nieuws vanuit
de WSV: www.wsvdehoven.nl
kwekerij inneemt wordt bebouwd om aan
de vraag naar opslag- en werkruimte te kunnen voldoen. Door de sterke toename van de
groenverhuur en decoratie groeit ten Kate
uit zijn jasje aan de Twelloseweg. De afdeling
groenverhuur verhuist daarom in 1989 naar
een groot nieuw gebouw aan de Meester van
Marlestraat te Steenenkamer. In 1997 werd
de winkel grondig verbouwd, daarbij werd
een groot deel van de nieuwbouw uit 1978
weer afgebroken. De oude, oorspronkelijke
winkel is altijd blijven bestaan en is nu de
etalage.
Tefaf
Veel activiteit van ten Kate onttrekt zich aan
de ogen van de bewoners van de Hoven:
aan de van Marlestraat worden de voorbereidingen getroffen voor het aankleden van
belangrijke beurzen als de kunstbeurs TEFAF
in Maastricht. Voor deze tiendaagse beurs
moesten ‘s avonds en ‘s nachts vaak de bloemen worden ververst, met alle gevolgen voor
de inzet van personeel. Ten Kate werkte,
naast veel andere evenementen, ook mee
aan de aankleding van het huwelijk van Willem Alexander en Maxima in 2002.
Hoewel het bedrijf diverse keren is overgenomen, en het geen echt famliebedrijf is, heet
het nog altijd ten Kate, weliswaar met de
meer eigentijdse toevoeging ‘’flowers & decorations”. Dat is logisch, vindt Hutten.”waarom
zou je een goed bekend staande naam veranderen”. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor
de gebouwen aan de Twelloseweg: gemoderniseerd, maar nog steeds zeer herkenbaar.
Net zo herkenbaar als de laurierboom, die al
heel lang deel uitmaakt van het bedrijfslogo.

Heeft u een mooi idee
voor de buurt?

www.wierdamakelaars.nl

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

KORT NIEUWS

Spaarpotstraat 12a Deventer
0570-612797 info@mpdeventer.nl
www.mpdeventer.nl

Ga voor meer informatie
naar www.wijdeventer.nl

Wijkwinkel, Servicepunt
Bibliotheek en Boekspot vanaf
15 oktober in De Hoven
Vanaf 15 oktober zijn in het Hovenhuus een
Wijkwinkel, Servicepunt van de Bibliotheek
én Boekspot gevestigd. In de Wijkwinkel
kunnen wijkbewoners terecht voor informatie over wonen, welzijn en zorg. Bij het
Servicepunt Bibliotheek kunnen inwoners
van De Hoven hun bibliotheekmaterialen
afhalen en terugbrengen. Thuis maar ook
in het Hovenhuus is via de website van de
bibliotheek uit de enorme collectie te reserveren. Bij Boekspot kunnen inwoners hun
eigen boeken neerzetten en andere boeken
weer meenemen. Tijdens de openingstijden
van het Hovenhuus kunt u voor al deze
nieuwe diensten rondom lezen en informatie terecht.
U kunt in het Hovenhuus van maandag
tot en met donderdag tussen 10.00 en
17.00 uur gegarandeerd terecht. En vaak is
ook na 17.00 uur en in de weekenden het
Hovenhuus geopend. In principe kunnen
bewoners zelfstandig hun weg vinden in
de Wijkwinkel en het Servicepunt. Zo nodig
helpt de beheerder u op weg.

25-jarig jubileum dansgroep de Nieuwe ontwikkelingen in ‘t
Hovenhuus
Eskape
Jaarlijkse voorstelling
Ieder jaar wordt het seizoen afgesloten met
een dansvoorstelling. Deze voorstellingen
waren in eerste instantie in het Hovenhuus,
maar de Eskape heeft ambitie en de volgende
stap was Jachtlust Twello. De grote droom
om een voorstelling te geven in de Deventer
Schouwburg ging in 2010 in vervulling via het
project On Stage. Het hele seizoen stond in
het teken van de musical The Magic Flight!
Het publiek, de dansers, de docenten en de
werkgroep waren zo enthousiast dat in 2013
de tweede musical, In the PIGture, ten tonele
werd gebracht.
In 2014 werd onderdak gevonden in het Cultuurhuus in Bathmen.
Op zondag 25 januari van dit jaar hadden de

Tieners 1991
selectiegroepen het geluk om weer een keer
in de schouwburg te staan met een nieuw On
Stage project: ‘De Stadsborrel’, een project
van Dansgroep de Eskape in samenwerking
met de Musical en Theaterschool La TalenTia, Studio DanZo en de Notru Damus.
Inzamelingsacties
Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen
heeft de Eskape veel inzamelingsacties gehouden. Een kleine greep: worsten verkocht
aan de deuren, gecollecteerd, cakes verkocht, auto’s gewassen etc. Daarnaast zijn
er in de afgelopen jaren drie dansmarathons
georganiseerd, daarvan was er één voor het
inzamelen van geld voor de huidige spiegel-

den bij elkaar gedanst voor de watersnood
in Limburg waar een sporthal helemaal ondergelopen was en is er gedanst voor Afrika,
waar één van de docenten vrijwilligerswerk
heeft gedaan.
Al met al is het kleine dansgroepje van de

Heksenweekend kamp
Worp uitgegroeid tot een grote en gezellige
vereniging, waar veel meiden, en tegenwoordig ook jongens, van de Worp elke week komen dansen. Dit had natuurlijk niet kunnen
gebeuren zonder de vele vrijwilligers die zich
de afgelopen jaren hebben ingezet om de
Eskape te maken tot wat het nu is.
Terugkijkend op deze jaren waren er veel
hoogtepunten en wensen wij de Eskape veel
nieuwe hoogtepunten toe in de komende 25
jaar.
Programma jubileumweek:
7 juni
Dansdag, lessen worden gegeven door ouddocenten. Een geheel verzorgde dag met
lunch.
Opgeven via Loes Velner
11 juni
Fototentoonstelling en een filmcompilatie
van afgelopen jaren.
13 juni
Speciale ochtend/middag voor de kinderen.
13 juni
Reünie met buffet, muziek en een gastoptreden van ons varkentje.
14 juni
Voorstelling van al onze dansgroepen, dansen van 1990 tot 2015

Een korte terugblik op 2014 brengt ons
naar zaterdag 1 november. De dag waarop
’t Hovenhuus feestelijk heropend werd. Na
maanden hard werken door alle mensen van
de bouw en een aantal vrijwilligers was het
eindelijk zo ver. Dat de opening werd verricht
door burgemeester Heidema maakte het ook
echt een ‘officiële’ opening. Na de toespraak
van het bestuur en de burgemeester genoten we binnen van het spetterend optreden
van de dansers van Eskape. Daarna werd het
glas geheven en waren er heerlijke hapjes,
gemaakt door de Kleine Sjefs. ’s Avonds was
er een groot feest met een swingend optreden van The Bridge, waarbij iedereen uit z’n
dak ging. Na afloop werd er al gevraagd om
voortaan rond 1 november zo’n groot feest
te organiseren! Op de website staan veel foto’s van deze feestelijke dag.
Maandag 3 november; een gewone dag
met vaste activiteiten die altijd op maandag
plaatsvinden in ’t Hovenhuus. De dagelijkse
activiteiten werden weer opgepakt. Ondertussen was de inrichtingscommissie nog
bezig om de laatste hand te leggen aan de
verlichting en het meubilair. Zij blijven actief
om te zorgen voor sfeervolle ruimtes. Ook de
klussengroep was elke dinsdagavond aanwezig omdat er nog een aantal aansluitingen
voor geluid, licht en andere technische zaken
geregeld moesten worden.
Met de nieuwe inrichting zijn ook nieuwe
doelgroepen aangeboord. De eerste zzp-ers
zijn geweest om in de ontmoetingsruimte
aan de slag te gaan. Eigen laptop mee, kop
koffie erbij en aan het werk. Ook hebben zij
soms afspraken met een klant of collega die
zij in ’t Hovenhuus ontvangen. Hopelijk gaan
zzp-ers vanuit de wijk elkaar meer ontmoeten op deze plek. Zzp-ers, wie neemt het ini-

Verdere info voor het programma, passepartout kaarten, programmaboekjes en aanmelden voor de activiteiten: let op de site
van WSV de Hoven
www.wsvdehoven.nl en onze
facebookpagina: www.facebook.com/
groups/25jaardeEskape/
wand. De Eskape wacht vol spanning op hun
barre. De andere twee marathons waren
voor een goed doel. Er is ongeveer 1.000 gul-

ten kate

flowers &
decorations

Cambi� �etswerkplaat�
2e hands ﬁetsen
betaalbare reparaties
Nieuwe Recycle bikes
Verhip mijn ﬁets!

verhipmijnﬁets.nl

tiatief?!
Naast deze ontmoetingen binnen komt er
ook meer mogelijkheid om elkaar als wijkbewoners te treffen op het ‘terras’ van ’t Hovenhuus. Als de lente aanbreekt zal er bij de
grote picknicktafel een mini-terras gemaakt
worden waar naast een kop koffie, ranja of ijs
ook af en toe kleine hapjes te verkrijgen zijn.
Nieuwe activiteiten
Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het tijd
om ook andere activiteiten te ontwikkelen!
Tijdens de vrijwilligersavond op 3 januari jl.
werd er door de aanwezigen al enthousiast
gereageerd op een aantal suggesties. Vanuit
het bestuur doen we aan alle wijkbewoners
een oproep om ideeën aan te dragen zodat
we het met elkaar als wijk op kunnen pakken.
Wat staat er te gebeuren de komende
maanden?
Er zullen nieuwe workshops aangeboden
worden: Tuinieren op de Hoven (‘niet pitten
maar spitten’), schilderles voor volwassenen,
tekenen voor kinderen, zelf kaarten maken
en diverse andere creatieve workshops. Ook
wordt een avond georganiseerd waarop
een filmhuisfilm vertoond wordt en komt er
een interessante lezing over de IJssellinie. In
maart wordt er een bierproefavond gehouden en ook een wijnproeverij staat op het
verlanglijstje. En wellicht zelfs een Worpse
smartlappenavond!
Uiteraard gaan ook de andere topactiviteiten
door zoals iedereen gewend is. Happen op
de Hoven, de Noppieclub, koersballen, klaverjassen, de Worpkidz, Kleine Sjef, biljarten
en noem maar op. Vrijwilligers gaan weer
aan de slag om het stratenvolleybaltoernooi
te organiseren en ook de Huttenkampvrijwil-
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VOLWASSENEN

Noppieclub

Kookles “De Kleine Sjef”

Klaverjassen

Happen in de Hoven

Iedere keer weer een nieuw avontuur. Kinde-

In het derde seizoen van “De Kleine Sjef”

Volwassenen - Iedere 2e en 4e maandag van

ren van groep 1 t/m 4.

kunnen we gebruik maken van de prachtige

de maand van 20.00 - 22.30 in het Hovenhuus.

Eens per 14 dagen op Woensdagmiddag van
14.00 - 15.30 uur.
15 april, 29 april, 20 mei afsluiting.
Kosten: leden WSV de Hoven gratis, anders
e 1,00.

nieuwe keuken van het Hovenhuus! Dan ko-

Een leuke en gezellige competitie waaraan
iedereen kan deelnemen. Iedere avond zijn
er leuke prijzen te winnen.

Ook in 2015 staan wij weer klaar voor u, een
maandelijks etentje om gezellig bij te kletsen
met de buurt. Het concept blijft hetzelfde,
een driegangenmenu voor 7,50 euro.
Vrijdag 10 april
Opgeven kan via happen@wsvdehoven.nl of
loop binnen bij het Hovenhuus

Contactpersoon:

kind koken. Dan geeft je je op met je vader,

Wendy Vriezekolk 754439

moeder, opa of oma.

Wendyvriezekolk@hotmail.com

Voor data en vrije plaatsen check regelmatig
de website van de WSV en / of Facebook.
Leeftijd: 8 jaar bij Kids Only en 7 jaar bij
ouder/kind koken. Geef je op via
anneliewesterveld@gmail.com.

Worpkidz

ken we in een echte keuken, op een gasfornuis
en hebben we o.a. een hele grote oven en een
vaatwasser! Geweldig!!
Naast de kids only kookles is er ook ouder/

Kaarten maken
onder begeleiding van Inge Karssemakers

28 april van 13.30 tot 16.00 uur
kosten 2,50 euro inclusief materiaal en koffie/thee
opgeven via workshop@wsvdehoven.nl of
lever een briefje in bij de beheerder van ‘t
Hovenhuus

Judo
Voor kinderen van de basisschool. Iedere
woensdag 13.30 tot 14.30 uur.
Voor informatie: Sportschool Tijssen
www.tijssen-sport.nl Tel. 0571-274843 of
Aderie Schoep beheer@wsvdehoven.nl,
Tel. 615010.

Huttenkamp editie 2015
Maandelijks een leuke activiteit voor kidz van
groep 5 tot en met 2e klas voortgezet
onderwijs.

Afhankelijk van de activititeit wordt de groep
gesplitst. Tijden wisselen dus per keer. Kijk op
de website van de WSV, Facebook of flyers
voor de actuele tijden.
Kosten: e 1,00, Inclusief drinken en iets
lekkers.
Data: 17 april, 22 mei en 26 juni (afsluiting
van het seizoen)
Kosten: 1,00 euro, inclusief drinken en iets
lekkers.

Donderdag 13 tot en met zaterdag 15 augustus.
Voor kinderen van groep 1 tot en met 8.
Donderdag t/m vrijdagochtend wordt gebouwd, vrijdagmiddag spelletjes / activiteit,
vrijdagavond eten, feest, kampvuur en blijven slapen (vanaf groep 4), zaterdagochtend
gezond weer op en naar huis. De aanmelding is nog niet gestart.

Biljart
Dinsdag (om de 2 weken)- en woensdagavond
(iedere week)

vanaf 19.30 in het Hovenhuus.
Speelt mee in de regionale competitie van
de biljartbond (KNBB)
Voor info: Bertus de Brouwer, tel. 619030
ahm.brouwer@home.nl

Koersbal
Iedere dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 rollen de koersballen over de groene mat in het
Hovenhuus.

Kosten e 2,50 per maand.
Voor informatie:

Gymnastiek voor Senioren
In de sportzaal van het Hovenhuus o.l.v. Rick
Toorneman.

Donderdag 09.15 - 10.00 uur: senioren

Activiteiten voor kinderen van groep 5 t/m

Voor informatie SVOD, tel. 611247.

groep 8, georganiseerd door Raster Kinderwerk.

(Senioren)biljart

Donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur

Maandag- en donderdagmiddag vanaf 13.30

(start 15 januari).

Voor info: Ab Renssen, tel. 613064;
a.renssen1@kpnplanet.nl

Dansgroep “De Eskape”
Sinds 1990 is dansgroep de Eskape een actieve
werkgroep. De Eskape bestaat inmiddels uit 17

Op 20 juni is het jaarlijkse stratenvolleybal in
de speeltuin.
Wanneer het je leuk lijkt om te organiseren neem contact op met Josien Wolterink
josienkuipers@gmail.com

Mw. Adrie van Dijk, tel. 617061.

Fun4All

Iedere 4 weken een ander thema: sport, koken, knutselen. Je hoeft je niet op te geven.
Kom gewoon langs en doe mee! Deelname
is gratis.

Stratenvolleybal:

Avondvierdaagse
De jaarlijkse avondvierdaagse is dit jaar van
maandag 18 mei tot en met donderdag 21
mei. Ook vanuit de WSV zal er weer met een
groep kinderen gelopen worden.
Informatie volgt, houdt de website in de
gaten.

Vinylavondje
Vrijdag 24 april is er vanaf 21 uur het jaarlijkse vinylavondje. Neem je eigen favoriete
plaatjes mee en Mark en Erik zorgen voor
de rest. Aanmelden is niet nodig.

dansgroepen groepen waarvan 8 Jazzgroepen
met 3 selectiegroepen, 3 Breakdancegroepen
met 1 selectiegroep en 2 Streetdance/HipHopgroepen. Komend seizoen gaat Jara proefdraaien met 1 groep Modern, voor de leeftijd
15+.

Lessen zijn op verschillende tijdstippen van
maandag t/m vrijdag. Voor de tijdstippen
van de verschillende dansgroepen kun je
kijken op de site van WSV De Hoven.
Kom lekker een keer meedoen!
Contactpersoon:
Esther van Zweden vanzweden@home.nl

Kookworkshops voor
volwassenen – de Grote Sjef
17 april 17.30 uur: Aan tafel in Toscane
21 mei 18.15 uur: Vergeten groente
Kosten ongeveer 10 euro p.p., afhankelijk
van aantal deelnemers
opgeven via workshop@wsvdehoven.nl
o.v.v. Grote Sjef en datum workshop

Lezing IJssellinie
Datum volgt nog op website, Facebook en
posters Spar en ‘t Hovenhuus

Filmmiddag voor volwassenen
Datum volgt nog op website, Facebook en
posters Spar en ‘t Hovenhuus

TOBER 2015 VAN WSV DE HOVEN
SPORTEN IN DE SPORTZAAL VAN DE HOVENSCHOOL
Badminton / volwassenen
Woensdag 		
			

19.30 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur

ALGEMEEN
Werkgroep Speeltuin

Worp weg werp vrij

Muziekkoepel Worpplantsoen

De werkgroep Speeltuin regelt het onderhoud en de vervanging van de toestellen en
het groen in de speeltuin aan de Leliestraat.
Vrijwilligers zijn de spil waarom de werkgroep draait. Als je in het bezit bent van een
spade en gevoel voor humor, meldt je dan
aan bij de werkgroep. Je kunt dan meewerken en meedenken aan de speeltuin van de
toekomst.

De maandelijkse opruimacties vinden plaats
op de eerste zaterdag van de maanden april
t/m oktober. Verzamelen vanaf 09.45 uur bij
het Hovenhuus, afsluiting rond 12.00 uur.
www.worpwegwerpvrij.nl

Contactpersoon: Jaap de Groot, tel.

Herman Stegeman en zijn collega Marjan Boks

In de maanden mei tot en met september
worden op zondagmiddag wekelijks gratis
toegankelijk open air concerten in allerlei
muziekstijlen georganiseerd. De optredens
zijn van 14.30-16.30 uur voor alle inwoners
en bezoekers van Deventer en omgeving
en vinden plaats in de Muziekkoepel Nering
Bögel.
Kijk voor het volledige programma op www.
muziekkoepelneringbogel.nl

0622932062; e-mail: jaapwg@gmail.com

van Team Toezicht.

Spreekuur wijkagent
Iedere donderdag in de even weken van 14.30
tot 15.30 uur is er spreekuur van wijkagent

Volleybal
Volwassenen, gemengd/recreatief.

Maandag 		

20.30 - 22.00 uur

Zaalvoetbal / volwassenen
Vrijdag 			

18.30 - 19.30 uur

			

20.00 - 21.00 uur

Oud papier

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE VINDEN OP WWW.

Data waarop het oud papier wordt opgehaald

WSVDEHOVEN.NL / FACEBOOK

zijn:
18 april, 20 juni, 11 juli,
29 augustus, 3 oktober, 21 november
19 december

maandag 19.00 tot 20.00 uur.
Voor informatie SOD, tel. 611247

Zet ook uw papier aan de weg voor de wijk
en speeltuinvereniging!
Let op, het oud papier werd altijd opgehaald
op de zaterdag voordat de Sallcon langs komt,
helaas is dat dit jaar niet altijd gelukt en vallen
sommige ophaaldata de zaterdag na de inzameling van de Sallcon.

Voor alle sporten in de sportzaal geldt:

BESTUUR

Gymnastiek voor dames.

Leden WSV de Hoven: € 52,50 per seizoen, niet
leden betalen €10,00 extra.

Yoga in het Hovenhuus

Algemene Ledenvergadering
woensdag 22 april van 20.00 uur tot 21.30
uu

Iedere woensdag om 19.00 en om 20.15 uur in
het Hovenhuus, de lessen duren 60 minuten.

Voor meer informatie:
Berry Steenbruggen info@yogaberry.nl ,
tel. 06-18735591 of kijk op de site voor alle
informatie: www.yogaberry.nl

Zie voor meer informatie de website van WSV de Hoven

In het zonnetje

KORT NIEUWS

Deze keer in het zonnetje: Houkje Hiddema.
Houkje had in eerste instantie twijfels of zij wel

Servicepunt Bibliotheek

een echte Worpenaar is, omdat ze hier niet is

De Bibliotheek wil inwoners van De Hoven
een extra service bieden door bibliotheekmaterialen dicht bij huis af te halen en terug te kunnen brengen. Daarnaast is via de
website van de bibliotheek een enorme collectie te reserveren. Er is een computer in
het Hovenhuus beschikbaar om direct daar
uw bibliotheekzaken te regelen.

geboren. Na wat navraag hier en daar kwam
ze gelukkig tot de conclusie dat het er om gaat
hoe je de Worp ervaart en of je meedoet. Ze is
van mening dat iedereen een talent heeft dat
ingezet kan worden en hecht aan gemeenschapszin.

Hoe ben je op de Worp terechtgekomen?
“Wij woonden in Groningen en mijn vriend
Theo kreeg een baan in Utrecht en ik in
Amersfoort. Toen dachten we “waar zullen we eens gaan wonen”. We dachten aan
Zwolle, Apeldoorn, Zutphen of Deventer. We
zijn in Deventer gaan kijken en kwamen bij
café Bruintje Beer terecht en zijn gaan eten
bij de Brave Broeder. We waren meteen verkocht. Dit is zo’n leuke stad, daar wilden we
wel wonen. Toen zijn we gaan zoeken naar
een huis. We hebben de kaart van Deventer
gepakt en bedacht dat het graag bij de IJssel
wilden wonen. De makelaar had een huis
dat nog niet in verkoop was en hij bracht ons
hier heen. Het huis was prachtig verbouwd,
we konden er zo in. Dat is inmiddels ruim 20
jaar geleden.”

Wijkwinkel
Voor vragen over wonen, welzijn en zorg
kunt u terecht in de Wijkwinkel. Of het nu
gaat om plastic zakken voor luiers/kunststof
inzameling, of omdat u zoekt naar leuke activiteiten in de wijk, of omdat u zich zorgen
maakt om een buurtbewoner. Naast een
basiscollectie folders kunt u via de website
www.wijkwinkeldeventer.nl een antwoord
vinden op uw vraag. Komt u er niet helemaal uit? Dan helpt de beheerder van het
Hovenhuus u verder op weg.

BoekStart inloopochtenden

Hoe kom je er tussen als je van “buiten”
komt?
“Op de dag van onze verhuizing liep ik naar
bakkerij IJsseldijk, daar zit nu de kapper,
werd ik twee keer gegroet. Toen dacht ik
“wat is het leuk hier”. Vanaf die tijd groet ik
ook Jan en alleman. Ik wist niet hoe groot
de buurt was, dat moesten wel allemaal nog
ontdekken maar de sfeer stond me direct
aan. Een paar maanden na dat ik hier ben
komen wonen ben ik secretaris geworden
van het bestuur van de speeltuinvereniging.
Ik kan niet veel met mijn handen, maar dat
kan ik wel. Daarna ben ik lid geworden van
de werkgroep A&F en dat doe ik nog steeds.
Deze werkgroep is een steungroep voor de
penningmeester.“
Hoe zou het komen dat er zoveel vrijwilligers zijn die betrokken zijn bij de Worp?
“Misschien komt dat omdat een groot aantal
mensen hier lang woont en vroeger kwam iedereen elkaar tegen bij de winkels. De kerk,
de school en de vereniging zijn bindend en
dat kweekt een gemeenschap. Als je hier
omvalt op straat dan wordt je zeker geholpen. Ik vind dat mensen op elkaar moeten
blijven passen. Ik denk dat de Spar ook heel

belangrijk is. Ik vind het zo fijn dat die er nog
steeds is. We moeten niet uitvlakken wat het
zou betekenen als die er niet meer is. Moet je
je voorstellen. Hij sponsort de wijk. Mensen
onderschatten het belang van zo’n winkel. Ik
vind het ook jammer dat de kerk zal worden
gesloten.
Ik kan het niet laten om me met sommige
dingen te bemoeien. We hoorden dat er
steeds minder leerlingen waren voor de judolessen waardoor het financieel niet meer
uit kon voor de vereniging. Ik vond het jammer dat de judo zou stoppen omdat het al zo
lang in de wijk is. Ik heb eerst contact gezocht
met de werkgroep en daarna met sportschool Tijssen. Deze verzorgt nu de lessen en
ik hoop dat het weer goed gaat lopen.”
Zijn er ook tijden geweest dat het veel
moeilijker was om vrijwilligers te vinden?
“In 2001 lag het bestuur op zijn gat, we konden geen nieuwe bestuursleden en vrijwilligers vinden. Daar moest wat aan gebeuren
want zonder bestuur en vrijwilligers is er

geen Hovenhuus. Er is toen een heel programma bedacht om mensen enthousiast
te maken voor het vrijwilligerswerk in onze
wijk. We hebben onder andere een krantje
gemaakt waarin mensen vertellen waarom
het leuk is om betrokken te zijn bij de speeltuinvereniging en zijn langs de huizen gegaan om mensen te vragen of ze mee wilden
doen. Gelukkig is daar een nieuw bestuur uit
voort gekomen.”
Wat is het verschil tussen toen en nu?
“Het is nu veel professioneler dan het toen
was. Het nieuwe Hovenhuus is mooi en ik
hoop dat het mensen gaat lokken. Bij A en F
zien we ook dat de baromzet stijgt en dat is
mooi voor de vereniging. Een levende vereniging heeft behalve geld natuurlijk ook mankracht nodig. Het is belangrijk dat mensen
hun tijd willen inzetten, al is het maar voor
een paar uurtjes. We hebben het zo goed
hier, dan mag je ook wel wat terug doen.

garage wilp
Lesse n • T h e ra p i e • Tra i n i n g

“Gun uzelf ontspanning!”

L e v e n s k u n s t vo o r j o n g & o u d d o o r
bewustzijn, beweging en spel

Wij werken met

PASSIE & VAKMANSCHAP
Christaan
Cents

Robert
Jutten

06-345 150 75

Kijk voor het actuele aanbod op
www.zonzijn.nl
s 2000
sind

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

ZONZIJN Bloemstraat 58 7419 BX Deventer
0570-640882
06-26844383
info@zonzijn.nl

w w w.
wit te rook .
nl graf isch
ont we rpers

Vanaf januari 2015 zullen ook BoekStart Inloopochtenden starten. Iedere donderdagochtend wordt er van 10.00-11.00 uur voorgelezen en gezongen voor ouders met hun
jonge kinderen (0-4 jaar). Ook krijgen ouders tips over het voorlezen aan kinderen.
Deze Boekstart Inloopochtenden komen tot
stand in samenwerking met de peuterspeelzaal Sam&Max en kinderdagverblijf Tante
Kaat.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over De Wijkwinkel
en het Servicepunt van de Bibliotheek in De
Hoven? Neem dan contact op met Maddi
de Munnik, tel. 0570-675704 of kijk op
www.obdeventer.nl of
www.wijkwinkeldeventer.nl

Op de Worp:

J.v.d.Vondellaan 70 - 7412 MS Deventer - Tel. 0570 - 644770
info@yogaberry.nl- www.yogaberry.nl

Hovenierstraat 91 • 0570-619085
www.tantekaatkinderopvang.nl

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

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

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

COLUMN
Voorjaarskriebels in de tuin
Door Esther van “Estherstuin”

Ondanks een zachte winter komen toch al
voorjaarskriebels. De krokussen bloeien
weer en na de eerste warme dagen beginnen er al planten, struiken en bomen fris
groen uit te lopen. Wat mij betreft is het
tuinseizoen weer geopend!
Er is genoeg te doen om de tuin “lenteklaar” te maken. Maar pas nog wel op met
de vorst!
Zomerbloeiende struiken, rozen en dergelijke, mogen nu gesnoeid worden. Bij voorjaarsbloeiende struiken is het echter beter
te wachten tot na de bloei. Afgestorven
plantenresten, siergrassen en oud blad
mag worden opgeruimd. Verder is het tijd
voor scheuren, verplanten en eventueel
aanvullen van vaste planten.
De tuin mag voorzien worden van een
laagje compost, koemestkorrels of ander
bodem-verbeterend materiaal.
Het gazon kan gemaaid, belucht of geverticuteerd worden, waarna deze bemest en
zo nodig bijgezaaid kan worden.
De vijver kan schoongemaakt worden,
denk hierbij aan het verwijderen van oude
plantenresten en blad.
Eventueel kan er gestart worden met het
aanleggen van een moestuin, omdat er
tenslotte niets lekkerder is dan groenten
uit eigen tuin!
Een idee is om een regenwater op te vangen in een regenton. Planten hebben dit
liever dan kraanwater!
Terras en meubels kunnen schoongemaakt worden, om daarna te genieten in
de eerste voorjaarszon.
En tenslotte is het dé tijd om plannen te
maken voor het herinrichten van de tuin!

Wie Weet Wie Willem Waanders Was?
Erfenis voor verfraaiing Worpplantsoen
Willem
Waanders
was
een
medeWorpbewoner. Hij leidde een teruggetrokken leven in de Rozenstraat en overleed op
18 januari 2013. Tot ieders verrassing liet hij
een erfenis na aan de gemeente Deventer
van € 120.425,30 onder de voorwaarden dat
het geld besteed zal worden aan de verfraaiing van het Worpplantsoen.
De gemeente heeft de regie voor die ver-

de geselecteerde ideeën gepresenteerd worden tijdens het Wervelend Worpfestival.

fraaiing in handen gelegd bij een aantal omwonenden en betrokkenen van het Worpplantsoen: de Werkgroep Waanders.
De werkgroep is de afgelopen maanden bezig geweest met een plan van aanpak. De
presentatie van het plan heeft op 24 maart jl.
in het Hovenhuus plaatsgevonden. Het was
een druk bezochte bijeenkomst waar al veel
ideeën naar voren werden gebracht. Tot en
met 30 april is het mogelijk om via de website
van de werkgroep een idee aan te melden.
Een onafhankelijke commissie zal de inzendingen beoordelen en in september zullen

Kom met ideeën!!
In principe kan iedereen ideeën voor verfraaiing aandragen bij de werkgroep. Niet
alleen bewoners van de Worp, maar alle gebruikers en belanghebbenden van dit mooie
en oudste wandelpark van Nederland. De
Werkgroep Waanders heeft de regie in de selectie van ideeën. Het beste idee wordt met
de bedenker uitgewerkt. Het is dus niet enkel
meedenken, maar ook meedoen!
Alle informatie en hoe je je idee kan aanmelden is te vinden op
www.waandersworplantsoen.nl

Zaterdag 18 april 2015
Willem Waanders Werkdag in het Worpplantsoen
Na de winter is het Worpplantsoen altijd
weer toe aan een fikse schoonmaakbeurt.
Er is genoeg te doen: het parkmeubilair soppen, schilderwerk bijwerken, zwerfafval en
groenafval ruimen, stukjes gazon opknappen e.d. De Muziekkoepel Worpplantsoen
organiseerde deze klussen de afgelopen jaren in het kader van NL- doet.
Als hommage aan weldoener Willem
Waanders willen we van deze werkdag een
traditie maken:
de Willem Waanders Werkdag.

Rommelmarkt / Veiling
Zaterdag 9 mei 2015: 10.00 – 13.00 uur
Hij komt er weer aan de welbekende
en oergezellige rommelmarkt rond de
Radboudkerk.
De rommelmarkt zal ook dit jaar wederom
op de 2e zaterdag in mei plaatsvinden. De organisatie is al weer volop bezig geweest om
diverse mooie spullen te verzamelen.
Heeft u nog goed verkoopbare spullen voor
de rommelmarkt, dan kunt u contact op nemen met een van onderstaand nummers.

Vragen of hulp nodig? info@estherstuin.nl
of 06-12117259

Indien u de spullen wel kunt bewaren dan
graag op vrijdag 8 mei overdag bij de Radboudkerk inleveren.
Leo Markink Tel. 0570 - 610447 of:
Ton Koers Tel. 06-54977376
e-mail: ttkoers@concepts.nl
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• Schoonheidsspecialiste
• Visagiste
• Massages

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

PUUR architectuur
ontwierp & begeleidde
de verbouwing van
‘t Hovenhuus!
Ik help u graag met
(ver)bouwplannen
van uw woonhuis!

• Pedicure
• Voetreflextherapeute
• Herbalife distributeur

Rolluiken
Screens
Overkappingen
Garagedeuren
Zonneschermen
Horren
Binnenzonwering

Gratis meten
Gratis montage
5 Jaar garantie

van Zuiden Zonwering

voor al uw binnen– en buitenzonweringen
055-5217592
www.vanzuidenzonwering.nl/www.vz-zonwering.nl

Een eigentijds architectenbureau met focus op
betaalbaar, milieubewust en gezond bouwen.
In te huren als ervaren BIM - Revit specialist.
Marc Harmsen, architect
06 50 23 70 04
marc@PUURarchitectuur.com
www.PUURarchitectuur.com
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KORT NIEUWS

vervolg Nieuwe ontwikkelingen in ‘t
Hovenhuus

Judo
Het is gelukt om de judo te behouden op De
Worp!
Op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 is
er al een mooi groepje dat leert om te vallen,
iemand in de houdgreep te nemen en over
de heup te zwaaien.
Onder leiding van Niels Tijssen gaat het er
vrolijk, maar ook heel serieus aan toe.
Kinderen van 4 tot 11 jaar zijn welkom, ook
samen met hun ouders/verzorgers.
Natuurlijk is een gratis proefles altijd mogelijk.
Meer informatie is te vinden op: www.
tijssen-sport.nl

Sluiting Radboudkerk
Op 27 juni sluit de Radboudkerk op de Twelloseweg voorgoed de deuren.
Deze kerk heeft sinds 31 januari 1961 een
plaats gegeven voor de parochianen van
de Hoven en de Steenenkamer. Tot aan de
sluiting zal er om de week op zaterdagavond
een gebedsdienst worden gehouden. Meer
informatie kunt u vinden op de website van
de HeiligeLebuïnusparochie:
www.heiligelebuinus.nl

Colofon

Redactie
Annie van Tricht,
Ingeborg Paimans,
Anne Marike Halma
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Kopij, leuke foto’s, advertenties
kun je sturen naar:
hovenhier@gmail.com
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Bestuur
Voor het bestuur wordt naast het vinden van
twee nieuwe bestuursleden, de bezuinigingen van de gemeente Deventer een grote
uitdaging. Voor 2015 is onze subsidie nog
veilig gesteld maar hoe dat na dit jaar er uit
gaat zien is nog onduidelijk. Om de noodzaak
van deze subsidie voor het functioneren van

ING

vergaderlocaties.
Tot slot is voor het bestuur het verder uitwerken van het vrijwilligersbeleid van de WSV
een belangrijk speerpunt voor de komende
periode. We zullen hiervoor bijgestaan worden door een medewerker van de Vrijwilligerscentrale Deventer.
Wie belangstelling heeft om met ons mee
te denken, kan altijd vrijblijvend aansluiten
bij een bestuursvergadering. Iedere tweede
dinsdagavond van de maand komen we bij
elkaar.

de wijk- en speeltuinvereniging onder de
aandacht te brengen bij de gemeente, voeren we gesprekken met diverse gemeenteambtenaren en maken we gebruik van ons
spreekrecht tijdens inspraakavonden van
de gemeenteraad. Ook zijn we met andere
buurthuizen in overleg om samen op te trekken richting gemeente. Met deze bezuinigingen wordt het voor de buurthuizen lastig om
kwaliteit te blijven bieden en tegelijkertijd te
voldoen aan de wensen van de gemeente.
Om naast ontmoetingsplek en activiteitenruimte de functie van wijkwinkel en bijvoorbeeld bibliotheekpunt te kunnen behouden,
zullen de ruime openingstijden met een beheerder van het wijkgebouw gewaarborgd
moeten blijven. Wij maken ons er als bestuur
van de WSV hard voor!
Naast het voeren van actie richting gemeente
zijn we ook druk bezig met andere zaken zoals het creëren van nieuwe inkomstenbronnen. Een voorbeeld hiervan is de verhuur van
ruimtes voor vergaderingen van organisaties
en bedrijven, eventueel inclusief lunch. Binnen Deventer is er behoefte aan dergelijke

Wij hopen jullie allemaal vaak te ontmoeten
in ’t Hovenhuus en in de speeltuin!
Namens het bestuur,
Carolien van Traa
(voorzitter)

Landelijke boomfeestdag bij Ruimte voor de
Rivierproject Deventer
Woensdag 18 maart plantte waterschapsbestuurder Jan Laarman samen met de wethouders Liesbeth
Grijsen en Frits Rorink van de gemeente Deventer en 50 schoolkinderen bomen in Deventer. Dit vond plaats vanwege de landelijke
boomfeestdag.
Vanaf 2012 is er binnen het programma
Ruimte voor de Rivier flink gegraven rond de
IJssel in Deventer. De werkzaamheden aan
de stadskant vanaf de watersportverenigingen (de jachthaven) naar Hengforderwaarden richting Olst zijn bijna afgerond. Aan de
Worpkant zijn de graafmachines nog wel bezig: bij de Bolwerksplas en ten noorden van
de spoorbrug richting het Diekhuus. Voor het
IJsselhotel krijgt het pontje over de IJssel een
nieuwe aanlegplaats in de vorm van een gedeelte van de historische schipbrug.
Om het graafwerk uit te kunnen voeren
was het nodig om de beplantingssingel bij
de stadscamping Deventer gedeeltelijk te
rooien, omdat de zogenoemde drempel met
de monumentale Bakenboom vrijgemaakt

De Hovenhier
Uitgave 2x per jaar
WSV De Hoven
Leliestraat 27, Deventer

Lay-out
Ilma Massink

ligers starten binnenkort al met de eerste
voorbereidingen.
Sommige data zijn reeds bekend. Ze zijn te
vinden in het activiteitenoverzicht in deze
Hovenhier. Maar uiteraard staat het actuele
overzicht ook op de website www.wsvdehoven.nl, in de nieuwsbrief die met regelmaat
gemaild wordt en sinds kort ook via onze
eigen Facebookpagina. Mocht je nog geen
vriend zijn, meld je aan!
Voor de grootste werkgroep van de WSV,
de dansgroep Eskape, is 2015 een bijzonder
jaar. Zij vieren hun 25-jarig jubileum! In de
zomer wordt dit groots gevierd, met heel veel
verschillende activiteiten voor jong en oud en
natuurlijk spectaculaire dansoptredens.

wordt een nieuwe gaag geplant om het zicht
op de geparkeerde auto’s achter het IJsselhotel te verminderen.

moest worden van beplanting. Een deel
van de beplanting wordt teruggebracht om
de camping opnieuw te camoufleren en er

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



 in een modern medisch centrum?
 betrokken?



Huisartspraktijk Sluimer

Huisartspraktijk Sluimer
Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten

Praktijk voor
Fysiotherapie
Wieffer en Koekoek

Er is nu ruimte voor nieuwe patiënten

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

Leliestraat 29/31
0570 - 61 98 80

Medisch Centrum Singel

Brinkgreverweg 89
0570 - 63 23 87

Medisch Centrum Singel



Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
Kom gerust kijken!
Bel ons 0570 - 85 71 00 of kijk op
www.samenko.nl
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Net dat
beetje extra!



Ennestraat 26

06-34111405

www.rbouw.nl

info@rbouw.nl
7439 AJ Steenenkamer

Sam&max is de nieuwe naam voor
peuteropvang De Tovertuin en BSO De Hoven.



Onderhoud - Verbouw - Dakwerk - Aanbouw

