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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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redactie@wsvdehoven.nl

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

Opmaak: Rob Wippert
Drukker:
Stichting Offset Deventer
Verschijningsfrequentie:
4 x per jaar +
activiteitenboekje

Van de bestuurstafel
De laatste Hovenhier van het seizoen. Een seizoen waarin we weer tal van activiteiten hebben georganiseerd en waarin volop gebruik is gemaakt van ons Hovenhuus.
Een aantal mooie voorstellingen van de De Eskape, een geslaagd Stratenvolleybaltoernooi, de verjaardag van de speelotheek, de feestavond met de Worportunities,
de deelname aan de judotoernooien, de vrijwilligersavonden en het Huttenkamp
om maar een paar van onze activiteiten te noemen.
Daarnaast de terugkerende activiteiten zoals de noppieclub, het klaverjassen, de
koersbal, het sporten in de sportzaal en ook het zomeravondvoetbal zijn activiteiten
die kunnen rekenen op een flink aantal loyale deelnemers.
Samenvattend kunnen we zeggen dat we met al onze vrijwilligers weer veel voor
elkaar hebben gekregen en dat we samen met tal van andere initiatieven in de wijk
bijdragen aan een prettige leefomgeving.
Dank aan iedereen voor zijn/haar inzet en op naar weer een actief en gezellig seizoen. We wensen jullie allemaal een fijne vakantie!

Dan een stukje van persoonlijke aard.
Ik ben sinds april 2007 voorzitter van de WSV De Hoven en heb dit altijd met veel
plezier en enthousiasme gedaan. Het heeft mij de mogelijkheid geboden om veel
mensen te leren kennen en mijn sterke punten in te zetten voor een prachtige vereniging. Een vereniging die draait op al zijn vrijwilligers en financieel gezond is.
Mede hierdoor hebben we veel kunnen organiseren en bijgedragen aan de unieke
sfeer in onze wijk.
Ik heb besloten om bij de volgende ledenvergadering (november 2011) mijn functie
als voorzitter neer te leggen. Wel wil ik mijn functie op een goede en zorgvuldige
manier overdragen. Daarom zou ik nu alvast in contact komen met mensen die het
zien zitten om voor de komende jaren het voorzitterschap van de WSV van mij over
te nemen. Neem gerust eens contact met mij op voor meer informatie.
Namens het bestuur,
Marten Groen
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Ons bereikte het droevige bericht dat op 28 april jl.

Sem de Rooij
plotseling is overleden.
Sem hielp als vrijwilliger bij het ophalen van oud papier in
de wijk.
Wij danken hem voor zijn hulp.
Wij wensen zijn vrouw Nienke en de kinderen
Lukas en Fiene alle sterkte toe.
Bestuur Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van onze vrijwilligster

Dinie Grootoonk-Broekhuizen
Zij is op 10 juli jl. overleden.
Dinie behoorde al jaren tot het hart van onze vereniging.
Een prachtige vrouw die altijd en overal bereid was om te
helpen.
Wij zullen haar vrolijkheid, haar energie, maar vooral
haar aanwezigheid enorm missen.
Wij wensen Bertus, de kinderen en andere familieleden
alle sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur, vrijwilligers en alle kinderen van
Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven
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Vrijwilligersavond 2011.
Vorig jaar zijn we begonnen met een afsluiting voor alle vrijwilligers van onze bijzondere WSV de Hoven. Dit jaar was de opkomst iets minder, maar dat had vast te
maken met de reeds begonnen vakantie en natuurlijk het geweldige Deventer op
Stelten.
Op vrijdag 1 juli verzamelde ongeveer 30 personen zich voor het Hovenhuus met de
fiets aan de hand.
Omdat de organisatie zich vorig jaar iets had verkeken met de routebeschrijvingen,
koos de organisatie er dit jaar voor om in 1 stoet naar de bestemming te fietsen.
Dit jaar was de keuze gevallen op De kribbe, het museum café tegenover het
fietspontje naar Gorssel. We kwamen daar ongeveer om 19.00 uur aan na een lekkere fietstocht van een halfuur.
Een aantal mensen was ook met de auto gekomen.
Na een eerste drankje hield onze fijne voorzitter een openingswoordje, daarna konden we rond half acht lekker aanschuiven bij een tapasbuffet.
Het was een geslaagde avond waarbij we dit drukke jaar hebben kunnen afsluiten en
wat een goede start was voor een welverdiende vakantie.
Vrijwilligers bedankt
voor jullie inzet het
afgelopen jaar.
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Dansgroep de “Eskape”
Uitvoering 26 juni in de Jachtlust
Op zondag 26 juni was het zover. Alle dansgroepen van de Eskape mochten die middag laten zien wat ze afgelopen dansseizoen hadden geleerd. De zes recreatiegroepen, twee gevorderde groepen, twee breakdancegroepen en de twee streetdance
groepen hebben allemaal twee dansen laten zien.
Daarnaast werd op de beamer getoond hoe het varkentje van het oude logo een metamorfose kreeg. Want deze was aan vervanging toe. Maar het varkentje moest er
blijven. Want deze staat voor het feit dat het niet uit maakt wie je bent of hoe je er uit
ziet, als je wil dansen dan kan dat bij onze dansgroep.
Er was heerlijk veel publiek gekomen, wat voor de dansers natuurlijk geweldig was.
De dansers dansten allemaal geweldig, volgens mij zijn ze nog niet aan vakantie
toe als ze nog zo kunnen dansen. De juffen hadden voor elke groep weer erg leuke
dansen gemaakt en ook goed nagedacht over de kleding. We hebben onderhand heel veel kleding
verzameld, maar ook deze keer
was TinieVelner weer druk geweest om voor een aantal groepen
nieuwe kledingstukken te maken.
De bijenpakjes voor groep 1 waren
helemaal geweldig. En wat vonden
ze het geweldig om op het podium
te staan.
Dankzij de juffen en leraren, werkgroep, beeld en geluid en alle dansers was het weer een supergezellige en geslaagde dag.
Een aantal foto’s is te vinden op
onze website www.dansgroepeskape.nl . Mocht u alle foto’s willen
dan kunt u met het formulier van
de website deze bestellen.
Dat geldt voor alle foto’s die er op
staan. Van de uitvoeringen en het
kamp zijn niet alle foto’s op de
website gezet.
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Volgend seizoen wordt er een groep 7 gestart, voor dansers van 23 jaar en ouder. De
damesgroep wordt dan groep 8. Na de vakantie kan je een paar maal meedoen en
dan beslissen om lid te worden. Dat geldt natuurlijk voor alle groepen.
Allemaal een hele fijne zomer en we hopen dat iedereen volgend seizoen weer komt
mee swingen. De eerste week van september starten we weer.
Groetjes
Esther van Zweden
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Breakdancers
Breakdancers van Dansgroep
de “Eskape” gaan een dagje op stap....
In april hadden we het uitje van de breakdance. Alle B-boys en girls waren van de
partij. Eerst gingen met z`n allen in het Hovenhuus patat eten: lekker! Daarna vertrokken we naar het zwembad de Scheg. Onze leraren, Roy en Jeroen, waren er ook,
met hun hadden we de grootste lol. We zwommen tot ongeveer negen uur.
Een uitje is erg leuk, maar de Breakdanceles op vrijdagavond is net zo leuk! Heb je
zin om een keer te komen kijken of zelfs mee te doen, kom dan op vrijdagavond naar
het Hovenhuus.
Tot dan!
Bram
Irma en Inge hadden voor de breakdance boys & girls weer een leuk uitje georganiseerd. Super bedankt dames!
In september gaan de Jazzdansers weer op kamp, de reis gaat geloof ik naar Mexico.

IK GEEF DE PEN DOOR
Hoi, ik ben Jet Nijman ik ben 12 jaar oud en ik woon op de Worp natuurlijk: P.
Ik zit op hockey in Twello. Dat is erg leuk. Ik zit nu in de D maar ga volgend seizoen
naar de C.
Ik zit nu in groep 8 maar ga volgend jaar naar de brugklas. Naar het Stormink havo/
vwo doen. Ik heb er echt zin in, ik ga heel veel nieuwe vrienden maken en afspreken
met oude vrienden.
Ik spreek vaak met Fleury af om wat leuks te gaan doen, alleen Fleury gaat naar een
andere school:(
Groetjes Jet
Ik geef de pen door aan: Hannah de Groot
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Fluiten is leuk!!!
Je krijgt les van Maite Roest.
Maite is een hele aardige juf.
Maar je krijgt wel huiswerk.
Je leert ook noten lezen.
Je leert ook liedjes spelen op de blokfluit.
En je zingt soms ook liedjes.
We hebben 16 lessen gehad en aan het einde was er een kleine presentatie voor vader en moeders en broertjes en zusjes en kinderen van de BSO.
We zaten in een groepje met zeven kinderen uit groep 4. Dat waren Fleur, Daan,
Sam, Guus, Juul, Roos en Luka.
Door:
Luka Egbring en Roos Goorman
over het Klein Fluitorkest
in het Hovenhuus.
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De Noppieclub
Iedere keer weer een nieuw avontuur
De Noppieclub is op woensdagmiddag van mei tot oktober
voor kinderen van groep 1 t/m 4.
.
Ook kinderen van groep 5 zijn nog van harte welkom.

27 april: Vrij spelen. 30 kinderen.
We hebben voor Koninginnedag een stok met linten gemaakt van rood/wit/blauw/
oranje en een vlaggetjes slinger. Er kon natuurlijk ook en kleurplaat worden gemaakt
voor de koningin.

11 mei: koeken versieren en strijkkralen. 40 kinderen
Binnen met strijkkralen gewerkt en buiten hebben we koeken versierd

25 mei: Afsluiting. Heel veel kinderen
Het was de laatste Noppieclub van dit seizoen. En dan maken we er altijd iets bijzonders van.
En dankzij 2 sponsoren: Nieuwenhuis Montage en Voor de Poorte konden we de
“ijscoman” deze keer inhuren. Deze heeft natuurlijk ijs, maar ook een draaimolen
en een springkussen.
Van 13.00 tot 16.30 waren de kinderen constant aan het draaien en springen. Niet
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moe te krijgen!!! Het was ook nog
eens prachtig weer dus wat een
geluk.
Om 16.00 uur ging de ijswagen
open en er stond in een mum van
tijd een lange rij wachtende kinderen voor een heerlijk schepijsje. 103 ijsjes zijn er geschept in
allerlei smaken en kleuren.
We willen Nieuwenhuis Montage en Voor de Poorte hartelijk
bedanken voor de financiële
ondersteuning. Mede hierdoor
hebben we met veel kinderen een prachtig afsluitfeest gehad.
Ook de hulpmeiden die weer geschminkt hebben en nog veel meer, bedankt hoor.
Iedereen prettige vakantie gewenst.
Wgr. Noppieclub
Wendy, Bianca, Marlies, Astrid, Sonja, Natasja, Rolanda, Annelies en Ada
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Judo
In de vorige hovenhier heeft u kunnen lezen over de geschiedenis van judo en over
wedstrijdpunten. De judoka’s van de WSV de Hoven zijn naar judotoernooien in
Terwolde en Winterswijk geweest. Aan het einde van het judoseizoen, voor de zomervakantie zijn er weer judo examens. De Judoka’s kunnen dan laten zien welke
werptechnieken en houdgrepen ze hebben geleerd. De judoka’s kunnen dan een
hogere band (of slip) krijgen. Dit hangt af van welke technieken de judoka al kent.
In dit artikel daarom informatie over de volgorde van de banden. Maar eerst nog
wat algemene informatie over groeten, judoworpen, valbreken en de judoregels.
De onderstaande informatie is van internet afkomstig (zie bronvermelding). Wilt u
meer weten over Judo op de Worp, kijk dan op de website www.wsvdehoven.nl
(/activiteiten/jeug of volwassenen)

Hoe moet je groeten ?
Als je klaar bent met omkleden ga je naar de judozaal (Dojo). Daar gaat iedereen in
de juiste volgorde van band zitten. De hoogste banden zitten vooraan en de witte
banden achteraan. De judoleraar zit tegenover je. Als iedereen klaar is met groeten
sta je op en groet je nog een keer naar de meester.

Judoworpen:
Iedere judoactie begint ermee dat de tegenstander met de gezichten naar elkaar toe
staan. De twee judoka’s pakken elkaars ‘Judogi’ stevig vast. Vervolgens gebruiken zij
hun armen, benen en lichamen en proberen elkaar uit balans te krijgen.

Waarom moet je valbreken?
Om veilig te judo’en leer je eerst op een goede manier te valbreken. Valbreektechnieken zijn maniertjes om te vallen zonder dat het pijn doet of dat je iets kan breken. De
volgende technieken leer je op judo:
• zijwaartse val (links en rechts)
• de achterwaartse val
• de voorwaartse val
• Judorol (links en rechts)

Wat zijn de belangrijkste judoregels?
• Pijn (Alles wat pijn kan doen, is verboden).
• Afkloppen (Je moet direct stoppen als er wordt afgeklopt).
• Gezicht (Je mag niet met je handen of voeten in het gezicht van de andere
judoka komen).
• Hoofd (Je mag nooit alleen maar het hoofd vasthouden van de ander).
• Gevaarlijke grepen - 12 jaar (De grepen en worpen die het minst veilig zijn,
mag je alleen leren gebruiken als je al lang op Judo zit of al 12 jaar bent. Daar
zijn speciale reglementen voor).
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• Judomat / niet op straat (Judo doe je alleen op de judomat, niet op straat
dus!).
• Schoon en gevaarlijk (Je moet schoon zijn, niets dragen of doen wat gevaarlijk kan zijn voor jezelf of voor anderen het is niet toegestaan om tijdens de
training/les horloges, oorbellen, piercings, ringen enz. te dragen..).

Judoexamens en judobanden.
Hoe meer je vooruit gaat met judo des te donkerder gekleurd je band als het ware
wordt. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Je moet daarvoor trainen en EXAMENS
afleggen. Tot de zwarte band kun je examens bij je eigen vereniging of sportschool
afleggen. Je kunt ook kleine stukjes judoband behalen op een examen tot de bruine
band. Dat zijn Judo -slippen. Een Judo -slip is een tussenstapje tussen twee opeenvolgende judobanden. Voor de kleuren geldt hetzelfde als bij een band:

De kleuren zijn:
judo banden

witte band
6e kyu

gele band
5e kyu

bruine band

zwarte band

1e kyu

oranje band
4e kyu

roodwit geblokte
band
1e t/m 5e danan> 6e en 7e danan>

groene band
3e kyu

blauwe band
2e kyu

rode band

brede witte band

8e en 9e dan

10e dan

De rode banden (9e en 10e dan) De meest bekende Nederlandse Judoleraar, Anton
Geesink, droeg de 10e dan. Anton Geesink was de eerste Nederlander die goud veroverde op de Olympische spelen van 1964 in Tokio

wordt vervolgd op blz.16
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Stratenvolleybal
zaterdag 18 juni 2011
“Het is wisselend bewolkt en er komen buien voor, in de loop van de dag mogelijk ook
met onweer en windstoten tot circa 60 km/u, aan de kust tot 70 km/u. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden Celsius. Verder staat er een stevige, vlagerige wind
uit het zuidwesten. Boven land is de wind vrij krachtig, 5 Bft, aan de kust krachtig tot
hard, 6-7 Bft. Het weercijfer komt tot een 2. ” (meteoactueel.nl)
Dat weersbericht beloofde wat voor 18 juni 2011, de dag dat het jaarlijkse Stratenvolleybaltoernooi weer zou plaatsvinden. Gelukkig viel het allemaal reuze mee; op een
enkel buitje overdag na bleef het droog en hebben de sportievelingen zelfs nog van
het zonnetje kunnen genieten.
Dit jaar namen 15 teams (volwassenen) en 2 jeugdteams deel aan de wedstrijd,
aangemoedigd door de toeschouwers die wel een regenbuitje trotseerden. Het was
een sportieve en gezellige dag. Het winnende team dat dit jaar De Cup in ontvangst
mocht nemen was: De Hillbillies. Gefeliciteerd!!!
Natuurlijk volgde op deze sportieve middag weer de barbecue, als altijd goed verzorgd door de Spar.
’s Avonds gingen de voetjes van de vloer op de muziek van de band Straight Alive.
Wij kijken terug op een geslaagde dag!
Sportieve groet van de Stratenvolleybalcommissie
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Flyeractie Stratenvolleybal
Ook dit jaar hebben we weer een flyeractie gehouden; degene die de flyer van het
Stratenvolleybal zichtbaar achter het raam had opgehangen, maakte kans op een
bloemetje.
De winnares van de flyeractie 2011 is mevrouw Hagen van de Rozenstraat 92.
Zij heeft uit handen van de voorzitter van de Stratenvolleybalcommissie een mooie
plant ontvangen
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vervolgd van blz.13

Boeken:
Wil je meer weten over judo dan kun je de volgende boeken lezen.
Titel:
Auteur:
ISBN nummer:
Judo geheimen
Yos Lotens
90 90087508
Judo veiligheid door perfectie
Anton Geesink
90 27458731
Judo de nieuwe basis leermethode Anton Geesink
90 10060772
Oosterse vecht kunst
Peter Lewis
90 65901175
Judo in beweging
Douwe Boersma
90 38904258
Jiu jitsu do
Wim Boersma/Mario den Edel 90 61205697

Bronvermelding:
http://www.kiaijudo.nl

Filmpjes op internet over judo:
Op internet zijn meerdere filmpjes te vinden over judo. Via de volgende link kunt u
een filmpje vinden dat een leuke indruk geeft van een judoles van oudere judoka’s
(Bij jongere judoka’s is de les speelser dan van het filmpje)
www.youtube.com/watch?v=yBa3rPI6GHE

Oproep: wie komt ons helpen bij de speelo-theek?
De zomer is begonnen! Dat betekent op vakantie gaan, lekker lang buiten spelen
en als het regent binnen een spelletje doen. Kom nog snel even langs om leuke buitenspelletjes te lenen voor die lange zomer, of die Nintendo voor op de achterbank
tijdens die lange autorit... 21 juli is de speel-o-theek voor het laatst geopend.
We kijken terug op een gezellig speeljaar, met prachtig nieuw speelgoed en een geslaagd “verjaardagsfeestje” op 16 maart. Maar liefst 100 kinderen kwamen langs om
te knutselen. We hopen volgend schooljaar gewoon zo door te gaan. Daar hebben
we wel uw hulp bij nodig! We hebben het al vaker gevraagd, maar dit keer is het meer
dringend. Een aantal vrijwilligers stopt ermee na vele jaren trouwe dienst, waarvoor
hartelijk dank! Maar dat betekent dat we nieuwe helpende handen nodig hebben op
de dinsdagmiddag. En breng gerust je kinderen mee! Het kost je relatief weinig tijd:
e e n uurtje om de 14 dagen en brengt je nieuwe contacten, gezelligheid en een goed
gevoel! Alleen op deze manier kunnen we deze prachtige voorziening in de wijk in
stand houden. Dus, als je interesse hebt, kom eens langs of neem contact op met de
werkgroep. We sluiten nu even onze deuren, maar vanaf dinsdag 6 september kun je
weer bij ons terecht! We wensen iedereen een vrolijke zomer met veel speelplezier!
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De werkgroep SOT

Onze adverteerders

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
7391 MH Twello

Tel. 0571-270014
www.hofvantwello.nl

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

L’AMIQUE
Marieke Vegter-de Looze

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

Medische keuring
voor uw rijbewijs
Voor een rijbewijskeuring voor
auto of voor vrachtwagen hoeft
u niet meer naar de stad,
het kan nu ook in onze wijk.
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
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Hier had uw
advertentie
kunnen staan
Laat er een maken door
Rob Wippert voor wat
dan ook.
wippert4@home.nl
robwippert@concepts.nl
06-22410281
06-13362169


• 
• 
• 
• 














Onze adverteerders

CAFETARIA

“DE HOVEN”

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



ZIT
POUTQBO

zit-ontspan.nl

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

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

IE

ACT

Brigitte Linthorst

06-10 41 6886
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Onze adverteerders

Zoekt u een goede autorijschool?
Wij geven u een perfecte rijopleiding van een vol uur per les.
Bel voor de mogelijkheden van onze praktijklessen en
spoedcursussen.
...of kijk op onze website:

www.hoogendekker.nl
Autorijschool van den Hoogen-Dekker
Achter de hoven 17
7419 AE Deventer
Tel: 0570-611860
06-53834193
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Veilig op weg...

Onze adverteerders
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

ROELOFS

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

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

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

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

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
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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)
22

ma t/m vrij. 09.00-17.00
zat.

08.30-12.30

Onze adverteerders

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

Geld sparen bij de Rabobank Gemeente 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

Stort je zakgeld
en krijg een kado!
Een bank met ideeën.
* vraag naar de voorwaarden

www.rabobank.nl/voorst
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Onze adverteerders
INSTALLATIEBEDRIJF
J. STEENBRUGGEN
GAS

WATER

ELEKTRA

CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING

SANITAIR
installatiebedrijf:
j. steenbruggen

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

VV

isage
isage

&
&

isie
isie

natuursteenhandel - aanrechtbladen
nieuw en bestaand grafwerk
natuurstenen vloeren - open haarden
vensterbanken - marmeren vloeren
wandtegels - restauratie

Schoonheidsspecialiste
Pedicure
Visagiste
Voetreflextherapeute
Acrylnagels
Herbalife distributeur

Tanja Westendorp
Rozenstraat 89
7419 BC Deventer
Tel.: (0570)-60 13 55
bgg.: 06-55960356
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ma. t/m vr.
08.00 - 12.30 uur

13.30 - 17.00 uur

zaterdag
10.00 - 13.00 uur

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

www.hafkampnatuursteen.nl

Wierda:Opmaak 1 30-3-09 11:04 Pagina 1

Onze adverteerders

Nieuwe Markt 10, 7411 PA DEVENTER

&
Gratis waardebepaling
huis kan opbrengen? Vul dan

Ja, ik wens een gratis waardebepaling van mijn woning.

gefrankeerde envelop naar:

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

Wilt u eens weten wat uw eigen
deze bon in en stuur hem in een

Wierda Woont Makelaars
Nieuwe Markt 10

7411 PA DEVENTER
Of neem contact met ons op via

de website, e-mail of telefoon.

Adres:........................................
Postcode: ..................................
Woonplaats: ..............................
Telefoonnummer: ......................

&
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.
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Onze adverteerders

Voor al uw Schilderwerk (zowel binnen als buiten)

Muurschilderingen (binnen en buiten)
Vraag vrijblijvend een offerte aan

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

Maak de Hoven
nog leuker met
de Deventer
Wijkaanpak.
Meer weten?
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Surf naar www.deventer.nl, wijken, wijk 1
Of bel uw wijkambtenaar of wijkopbouwwerker
(zie binnenomslag van de Hovenhier)

Onze adverteerders

Massagestudio
Schoonheidssalon
Hotstonemassage
Aromatherapie
Nagelstudio

Bessenstraat 16
7419 CP Deventer
Nailstyling opleiding
06-28910266
www.beautysaloon.nl
Groothandel
info@beautysaloon.nl
Uitsluitend volgens afspraak
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Onze adverteerders
Twelloseweg 8
7419 BJ Deventer
telefoon 0570 - 612273
fax 0570 - 618025
www.tenkate-deventer.nl
info@tenkate-deventer.nl

inkoop - verkoop
taxaties - adviezen
MUNTEN
POSTZEGELS

- ELBO GOUD - ZILVER
DIAMANT

Brinkgreverweg 106-108
7413 AD Deventer
Tel: 0570 - 63 06 00
Dir.: L. Elst
www.juwelier-Elbo.nl
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Onze adverteerders

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

Fysiotherapiepraktijk Wieffer en Koekoek
Leliestraat 29/31,
7419 CT Deventer
Tel. 0570-619980
Tweede locatie op de Brinkgreverweg 89,
7415 CE Deventer
Tel. 0570-632387
Fysiotherapie, oefentherapie, medisch fitness.
Tevens doen we aan voorlichting en preventie, ook voor bedrijven!
www.fysiotherapiepraktijkwiefferkoekoek.nl
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Onze adverteerders

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
7439 AD Deventer
0570 - 61 37 48
30

Ma. t/m Vr.
Zaterdag
Zondag

06.30-22.00
07.30-22.00
08.30-22.00

Onze adverteerders

binnenzonweringen en horren

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

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

www.vanzuidenzonwering.nl
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Onze adverteerders
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WORD DONATEUR
van het jaarlijkse wijkfestival
Het jaarlijkse festival is inmiddels een traditie in
onze bijzondere wijk. Een traditie die we nog jarenlang
in stand willen houden.

U kunt daarbij helpen!

Voor 10 euro of meer per jaar ondersteunt u
Stichting SteenWorp Contact en kunnen we SAMEN
nog jaren genieten van dit prachtige evenement.
Alle donateurs ontvangen een leuke verrassing!

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als
donateur, kijk dan op www.steenworp.org of neem contact
op met Sylvia Otten op telefoonnummer 649757.
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Onthuld!
Nou we weten er wel raad mee hier op de Worp.
Naast al die prachtige straatnamen hebben we onze pleinen en paden ook vernoemd.
We hebben het meester Heidsmaplein, bij de school.
Het Naoberpad ergens in de Rozenstraat.
Het Wijkaanpakpad in het park
En natuurlijk het Bert van Marwijkplein, onlangs geopend bij het Hovenhuus.
Wat schetst onze verbazing dat bij het Bert van Marwijkplein nu ook het aangrenzende plantsoen is vernoemd!!! En wel naar Mark Mulder en Marcel Janssen.
Allebei zijn ze trainer-coaches van Activia D3 Meiden.
Heren van harte gefeliciteerd met dit fraaie plantsoen. Hier kun je trots op zijn.
We begrepen dat jullie dit plantsoen ook zelf gaan onderhouden! Hulde.
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Cactus- en Vetplantenbeurs van het Oosten
Succulenta afd. IJsselstreek–Twente houdt ook dit jaar weer op 28Aug. 2011 de 43e
keer de “Cactus- en Vetplantenbeurs van het Oosten”.
Succulenten is de verzamelnaam voor planten die vocht opslaan voor droge tijden
en kunnen dus langere tijd zonder water dan andere planten. Vele soorten Succulenten kunnen in de zomer in de tuin staan en sommige soorten zijn zelfs winterhard, maar stellen dan wel eisen aan de standplaats ten aanzien van; niet te vochtige
grond, bescherming tegen regen en te veel zon. De kennis hierover kunt u juist bij de
Succulenta afdelingen vergaren
We houden deze beurs al vele jaren met succes en vele liefhebbers en belangstellenden hebben ieder jaar een bezoek gebracht en denken met plezier terug aan de
gezellige sfeer en mooie planten.
De één komt voor een mooie plant voor op de vensterbank en een ander komt voor
het zoeken naar een speciale plant om aan zijn verzameling toe te voegen. Maar ook
mensen die iets meer willen weten over succulenten kunnen bij ons terecht en wij
beantwoorden alle vragen met plezier..
Bij Cactussen denkt men te vaak aan planten met dorens maar dat vele soorten kunnen fantastisch bloeien en dan soms ook een aangename geur. Verspreiden wordt
dan vergeten.
Ook zijn er vele soorten vetplanten ( welke ook stekels kunnen hebben ) welke veelal
gehouden worden om hun fraaie vormen en uiterlijk. Maar ook onder deze succulenten zijn er met een aangename bloeivormen.
De Cactus en Vetplantenbeurs wordt gehouden op Zondag 28 Augustus 2011
in het Wijkgebouw ’t Hovenhuus , Leliestraat 27 te Deventer en is geopend van
9.30 tot 16.00 uur, de entreeprijs is € 1,50.
Komt genieten van deze gezellige beurs en verrijk
uw kennis over deze planten.
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4 juli 2011
Peuterspeelzaal De Tovertuin
gaat verder als peuteropvang
Vanaf 5 september gaat peuterspeelzaal De Tovertuin verder als peuteropvang. De
nadruk in de peuteropvang blijft liggen op spelenderwijs leren en voorbereiding op
de basisschool. De peuteropvang is langer open dan de gesubsidieerde peuterspeelzaal, hierdoor is er dus ook meer tijd om de kinderen te begeleiden.
In juni is in De Hoven onderzocht hoeveel belangstelling er is voor peuteropvang en
BSO. Op basis van de uitkomst gaat de peuteropvang van start op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Peuters zijn van harte welkom van 8.00 tot 13.00 uur. U
kunt zelf aangeven op welke dagen u uw kind wilt opgeven. Per ochtend is er plaats
voor 14 kinderen.
De BSO was al geopend op deze maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag tot 18.00
uur. De behoeftepeiling wijst uit dat er weinig belangstelling is voor opvang voor
schooltijd en opvang op woensdag- en vrijdagmiddag.
Nu de peuterspeelzaal als peuteropvang verder gaat, valt het onder de Wet Kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders een deel van de kosten terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag en betalen zo een eigen bijdrage naar inkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raster Kinderopvang,
telefoon 0570-857100.
Op de website kunt u een folder en informatie over tarieven downloaden:
www.rastergroep.nl/kinderen
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Worp Weg Werp Vrij
Door het mooie weer van de laatste weken gaan we weer massaal naar buiten, lopend of op de fiets. Ook de rit naar en van school maakt dorstige kelen.
Voor de vrijwilligers die proberen het zwerfvuil uit de natuur te houden is weer een
drukke tijd aangebroken.
Ook de Hovenschool voelt zich bij dit probleem betrokken en probeert zijn leerlingen bewust te maken over hoe om te gaan met je afval.
Samen met Worpwegwerpvrij heeft groep 7 op donderdag 19 mei een opruimactie
gehouden op de Lage Worp, de weilanden onder de Wilhelminabrug en zo langs de
IJsseloever langs de strandjes.
Met 30 kinderen in gele hesjes lijkt een gele tornado langs de rivier te zijn getrokken.
Enthousiast rond rennend hebben ze tussen 13 en 15 uur 6 volle vuilcontainers verzameld.
En dat terwijl het al een aantal dagen geen uitnodigend weer is geweest.
Dat belooft wat als de zon weer gaat schijnen!
De bakken konden we weer bij de Worp-camping achterlaten, waar ze later door
Cambio werden opgehaald.
Tijdens de actie merkten we in enkele gesprekken met kinderen dat zij zich ook zorgen maken over de gevaren van het zwerafval.
Glasverwondingen door stuk gegooide drankflessen, of het verongelukken van dieren die in de plastic zakken verstrikt raken. Ze hebben het zelf gezien.
We hebben ze, terug op school, uitgenodigd eens op een zaterdagochtend mee te
komen doen.
Samen laten we toch het beste zien dat het anders kan!
Mocht u zich ook ergeren aan het zwerfvuil en hier actief af en toe mee bezig willen
zijn, kom dan gerust eens een keer meedoen.
Steeds elke eerste zaterdag van de maand, tegen 10 uur verzamelen we bij het Hovenhuus, om na een opwekkend kop koffie aan de slag te gaan.
De aankondiging staat ook steeds kort tevoren bij de Spar aangegeven.
Lees eventueel verder op onze website www.worpwegwerpvrij.nl
We zullen u graag ontvangen.
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LEUkSTE DORp VAN OVERijSSEL
DE LEUkSTE Wijk VAN NEDERLAND
De Deventer wijk De Worp/Hoven, landelijk bekend vanwege het jeugdleven van
voetbalcoach Bert van Marwijk, doet mee aan de verkiezing ‘Leukste Dorp van
Overijssel’.

Op 27 juni hebben we de halve finale bereikt en is de
stemmenteller weer op NUL gezet.
We hopen dat er nu weer veelvuldig op onze prachtwijk wordt gestemd.
De Worp/Hoven is de enige stadswijk die doorgedrongen is naar de halve finale van
de verkiezing. We zijn daarmee in ieder geval al de ‘Leukste WIJK van Overijssel’ en
wellicht de ‘Leukste WIJK van Nederland’. Onze website heet dus ook www.leukstewijk.nl Een vermeldenswaardig item en we onderscheiden ons daarmee van de
acht andere halve finalisten.
Op woensdag 3 augustus komt het radio en TV programma “Zet ‘m op 11” van RTVOost naar de wijk.
Dat vind ik LEUk.
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SPAR `DE WORP`
SPAARPOTSTRAAT 14‐16
7419 AZ DEVENTER

TEL: 0570‐619761
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
Zaterdag
40

8:30‐20:00 uur.
8:00‐18:00 uur

