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Penningmeester
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Vacant
Pania Walsh
Robert Nijman

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

Gustav Egbring
Saskia Klein Velderman
Vacant
Eddy/Raghild Grootjen

613880
615016

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

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

616736
619030
621345
613247
611734
06-12272562
615227
617061
615227
614543
612059
618493
617101
616736
600180
615016
06 - 22932062
613064

Wijkaanpak
Wijkopbouwwerker (Raster)
Wijkmanager (gemeente Deventer)

Harold van den Berg
Joris Hendriks

Colofon
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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06-51231531
615755

616736

611734
693185

Uitgave van WSV De Hoven,
Leliestraat 27

E-mailadres:
redactie@wsvdehoven.nl

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

Opmaak: Rob Wippert

Natascha Hanegraaf
Ingeborg Paimans

Verschijningsfrequentie:
4 x per jaar +
activiteitenboekje

Drukker:
Stichting Offset Deventer

Van de Bestuurstafel,
Dit maal een stukje van de bestuurstafel zonder voorzitter! Het bestuur van de WSV
wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar. Met onze vrijwilligers hebben we dit nieuwe
jaar zaterdag 7 januari al ingeluid met het inmiddels traditionele Boerenkoolbuffet.
Er was een gezellige opkomst en het buffet was weer goed gevuld met naast Boerenkool ook Hutspot, Snert en Zuurkool. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat alle
gezellige, leuke, spannende en minder leuke dingen rondom onze vereniging altijd
maar door blijven gaan. Helaas is dit niet het geval. De motor van onze vereniging
is en blijft een voltallig bestuur. Weet u eigenlijk hoe leuk een bestuursfunctie is?
Weet u eigenlijk wie er in het huidige bestuur zitten en wat ze doen? Hoeveel tijd
denkt u kwijt te zijn met bestuurlijke zaken? Zou het niet fijn zijn om misschien een
gedeelde bestuursfunctie op u te nemen? Hierbij roep ik iedereen op die zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor onze Wijk- en Speeltuinvereniging. Meld je
aan bij Robert Nijman, Carolien van Traa, Gustav Egbring, Pania Walsh of Saskia
Klein Velderman en kom kennis maken met een vorm van vrijwilligers werk waarbij
je uitgebreid de kans krijgt om kennis te maken met je eigen wijk en je mede wijkbewoners. We zien er naar uit om met u samen te werken!
Namens het (niet) voltallige bestuur
Saskia Klein Velderman
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Stamppot eten op de Worp
De traditie om het nieuwe jaar te starten met een stamppotbuffet voor alle vrijwilligers was ook dit jaar weer een groot succes. Op zaterdagavond 7 januari schoven
ongeveer 56 volwassenen en 44 kinderen aan tafel aan, om te genieten van heerlijke
boerenkool, ouderwetse snert, zuurkool en frisse salades. Het eten werd geleverd
door Passie voor Puur uit Twello. Onder het genot van een drankje werd er gezellig
gekletst door de ouders terwijl de kinderen zich uitstekend vermaakten in de sportzaal.
Een zeer geslaagde avond, waar het bestuur alle vrijwilligers een gezond en actief
2012 heeft toegewenst.
Namens het bestuur,
Carolien van Traa
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Werkgroep Jeugd
Activiteiten Verslag 16 december 2011.
Vrijdag 16 december kerstgala-disco
Voor deze laatste activiteit van het jaar, hadden de kids hun mooiste outfit aangetrokken. De zaal was mooi versierd en er was een echte coctailbar met lekkere hapjes en drankjes, iedereen was in kerststemming. Er werden vooraf consumptie en
hapjesbonnen uitgedeeld. Het plan was dat iedereen zelf hapjes en drankjes ging
maken. Maar door de grote opkomst en de tijdsplanning is besloten de hapjes in
eigen beheer te maken. Iedereen heeft uitbundig gedanst en meegezongen op Michael Jackson en Just Dance, er was namelijk een Wii geïnstalleerd. Aan het eind
van de avond is er “stopdance”gedaan, dit was erg leuk en er waren 2 winnaars. De
opkomst van de 2e groep was iets minder groot, maar wat zagen deze dames er ontzettend mooi uit en wat konden ze goed dansen. Het was een zeer geslaagde laatste
activiteit van het jaar 2011.
Werkgroep Jeugd wenst jullie allemaal een heel leuk en actief 2012.

Deventer Danst
In de week van 20 november stond Deventer weer een paar dagen volledig in het
teken van dans. De hele week konden dansers workshops volgen, waren er shows
te zien en op zaterdag 26 november stond Deventer Danst op het programma. Dit is
een show waar alle dansgroepen uit Deventer aan mee konden doen. Dansgroep de
Eskape was hier natuurlijk ook te vinden! Groep 7 en de Gevorderde B stonden voor
de taak om voor 26 november een dans aan te leren. Dit zorgde soms voor wat stress,
vooral voor de juf, maar het is gelukt. Beide groepen hebben er hard voor gewerkt
en het resultaat mocht er zijn! We hebben veel complimenten gekregen na afloop en
dat was het harde werken wel waard. Het was een gezellige avond, waar vooral de
jongens dansgroep Boys Action uit Arnhem veel indruk maakte. Zij combineren verschillende dansstijlen wat voor bijzondere choreografieën zorgt. Al met al was het
dus een geslaagde avond en een goede opening voor een spetterend dansseizoen!
Loes Velner
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IK GEEF DE PEN DOOR
Ik ben Judith Bosch, en ik woon in Deventer op de Worp. Het is echt een hele leuke
wijk, en je kunt er heel veel leuke dingen te doen.
Ik woon in Vonderstraat 80 en ik heb een konijn, die heet Diezel. En mijn broertje:
Eelco heeft een hamster, Knabbeltje. En mijn moeder heet Doreen.
Ik houd van dansen en tekenen.
Ik zat op de Wilpsedijk school in Twello, en nu zit ik op het AOC Oost, het is echt een
hele leuke school ook met heel veel dieren erbij.
Ik wil de pen graag doorgeven aan Larissa Wolters.
groetjes: Judith
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Bestuur WSV de Hoven zoekt leden!
Info-avond op dinsdag 7 februari
Daar ontmoet je gezellige mensen
Een vereniging om trots op te zijn
Hier wil je graag wat voor doen
Op zoek naar nieuwe bestuursleden
Vol is vol!!
Een uitdaging om samen met ons aan de slag te gaan
Nu je kans om kennis te komen maken
Het bestuur
Saskia Klein Velderman, Robert Nijman, Pania Walsch,
Gustav Egbring en Carolien van Traa
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Optreden Come Correct bij
breakdancers van De Eskape
Vrijdagavond 18 november gaf Come Correct een megacool optreden in het Hovenhuus, dat alles te danken aan Brenda van Tongeren. Zij had een huiskamerconcert
gewonnen en wilde dit met ons delen. Come Correct had er een superavond van
gemaakt, met een breakdanceshow en een battle en een fotoshoot.
Het was geweldig.
Dank je Brenda!!!
Groetjes Kelly – Lucy- Nadieh
Twee jongens van Come Correct, Leroy en Tommy, zijn begonnen met het geven
van breakdancelessen op de Worp. Leroy is nog steeds lid van Come Correct. Voor
iedereen dus ook weer leuk om hem te zien.
Come Correct is landelijk bekend geworden door Hollands got Talent.
Daarmee had Brenda ook het optreden gewonnen.

9

Alle dansjuffen van Dansgroep “de Eskape” in
het bezit van een lesgeef licentie!
Afgelopen jaar is ook de vierde juf, die met de opleiding bezig was, geslaagd.
Alle juffen hebben nu een diploma/ c-licentie voor dansdocent. Ze hebben het niet
voor niets gekregen. Regelmatig een zaterdag les. Daarnaast heel veel uren stage en
natuurlijk het huiswerk en de toetsen.
En tot slot moesten ze voor een examencommissie een les geven.
Gefeliciteerd!
Esther van Zweden
Namens de werkgroepleden, collega-docenten en alle leerlingen.

10

Dansgroep De Eskape
weer in de Schouwburg
Hoi allemaal!
Volgend jaar wordt een spannend jaar voor ons allemaal, want dan zullen wij weer
met een eigen show in de Deventer Schouwburg te zien zijn.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een leuk, muzikaal en swingend script,
zodat wij een ieder weer kunnen verbazen met ons talent.
Het moet een avond worden waarna mensen dansend de zaal zullen verlaten!
We houden jullie op de hoogte van dit avontuur en bij deze zijn jullie alvast van
harte uitgenodigd volgend jaar, al weten we nog geen datum!
Veel liefs,
juf Nyncke
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Vrijdagavonden in
het Hovenhuus.
Elke vrijdag staan er twee bijzondere wijkbewoners achter de bar in het Hovenhuus.
Ze zijn onderdeel van een groep van 17 enthousiastelingen die dit met veel plezier
doen.
Tot en met maart van dit jaar is er op elke 3e vrijdag een activiteit.
Op 17 februari is er het jaarlijkse Darttoernooi voor kinderen van groep 5 tot 14 jaar
en ’s avonds vanaf 14 jaar en volwassenen. Zie de flyer ergens in deze Hovenhier.
De 3e vrijdag van maart, de 16e is er een Swing night.
Vanaf april gaan we verhuizen van de 3e vrijdag naar de 2e vrijdag van elke maand.
Dit omdat werkgroep jeugd ook op diezelfde 3e vrijdag hun jeugdactiviteit organiseren en we hebben gemerkt dat dit niet altijd handig is om dit samen te doen.
En natuurlijk worden er in april, mei, juni en juli ook bijzondere activiteiten door
ons georganiseerd, info volgt.
Maar om dit te kunnen blijven doen, hebben we vrijwilligers nodig.
Dus als je het leuk vindt om per halfjaar 2 tot 3 keer achter de bar te staan, bel me ff
of kom een keertje langs op de vrijdag.
Albert Pieters
06-14494842
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16 Maart
in het Hovenhuus

ZWARTE VRIJDAG
dansen op soul en disco

Vanaf 21.00 uur Gratis
Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId8 is niet aangetroffen in het bestand.

!
13

Huttenkamp 2012
Datum Huttenkamp 2012 al bekend?

Woensdag 29 augustus tm zaterdag 1 september
Wij, Antonio Addis, Jos Lemmerman en Esther Soer, gaan dit jaar het Huttenkamp
organiseren. De “aftrap” is al geweest, de aanmeldingsformulieren zijn ondertussen
in de brievenbussen beland.
Hopelijk krijgen we weer veel aanmeldingen binnen vanaf 10 februari.
Wij hebben er al zin in. Jullie ook?
Groeten,
Antonio, Jos en Esther
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Muzikaal talent …..
dient zich aan!

Kinderen uit groep 2 en 3 hebben de afgelopen periode hun eerste muzieklessen gekregen. Ze maakten kennis met verschillende instrumenten, ritmes, de eerste noten
en er werd ook volop gezongen.
De ‘Primo’ groep heeft de basis gelegd voor een grote muzikale uitdaging.
Vol energie, gedreven en met veel aandacht werden de lessen bijgewoond. De één
ging thuis nog even door …de ander spaarde het op voor het afsluitende optreden.
De diversiteit en kwaliteitsniveau van het afsluitende optreden was voor vele een
verassing. Nog even en de Worpetunities krijgen een vernieuwde verjongende samenstelling!!
15

16

Zaterdag 23 juni
Stratenvolleybal

Alvast noteren in je agenda
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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. Leden gratis. Niet leden € 1,-.
De middag begint om 14.00uur tot 15.30uur.
Verslag eind 2011 / begin 2012 en nieuwe activiteiten.
23 nov. namen 60 kinderen hun schoentje mee naar de Noppieclub. Helaas kwam
zwarte Piet niet. Maar de volgende avond brachten de Pieten de schoentjes
thuis bij de kinderen met wat lekkers erin. Heeft iedereen zijn schoen weer
terug?
30 nov. V
 ol verwachting klopte ons hart want Sinterklaas kwam met 3 Pieten in het
Hovenhuus. De Sint had voor ieder even tijd en een kadootje op het eind.
Ook leerden we nieuwe liedjes en deden spelletjes met de Pieten.
14 dec. Kerstmiddag. Er werden groepjes van 8 kinderen gemaakt. En zo gingen we
allerlei activiteiten doen. Er was een Wensboom. Hierin kwamen kaartjes
met een wens die betrekking heeft op de Noppieclub. De winnaar wilde een
disco. ( zie 11 jan.). Er werd een kerstman gemaakt. En we hadden Kerstbingo. De winnaars kregen een medaille. En ieder kon grabbelen in de grabbelton.
11 jan. Nieuwjaarsdisco. 55 kinderen kwamen, sommige in discokleding, naar deze
middag. Eerst werd er stevig gedanst en gesprongen en daarna karaoke. Dit
werd een succes. Er werd door ieder goed meegedaan. En ook de stoelendans daarna. In de pauze kregen we kinderchampagne met een oliebol gemaakt door de vader van Annelies. Heerlijk.
8 febr. Voutveest
11 febr. Carnavalsoptocht
22 febr. Knutselmiddag
Tot ziens bij de Noppies
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De Seniorensoos

Na een mooie periode van 15 jaar hebben we wegens te weinig deelnemers helaas
moeten besluiten om de Seniorensoos te beëindigen.
Jammer het is niet anders.
De 4 Anny’s, Anny Renssen
Anny Jansen
Anny Roelvink
Anny Woker
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Worp Weg Werp-vrij

Op onze jaarafsluiting in oktober besloten we om, als er geen sneeuw zou liggen, op
7 januari 2012 bij elkaar te komen om in en om de wijk de laatste vuurwerkresten in
te zamelen.
Ondanks de dreigende regen hadden we toch de nodige voorbereidingen met Cambio getroffen om deze dag met elkaar aan het werk te kunnen. Laat de weergoden
ons nu gunstig gezind zijn geweest. De hele ochtend zijn we met 6 mensen druk
geweest. We zijn, na een kop koffie, om het Hovenhuus begonnen. In de wijk verder
was het al goed opgeruimd.
Het fietspad naar Twello en de omgeving van de crossbaan bleek de grootste uitdaging. In totaal hebben we 5 volle containers verzameld, die later door Cambio weer
bij het Hovenhuus zijn opgehaald.
Onze volgende actie is op de eerste zaterdag van april.
Meld je gerust aan om eens mee te doen of loop eens aan tegen 10 uur om de koffie
niet te missen!
Zie ook onze website: www.worpwegwerpvrij.nl
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Nieuwsbericht voor Hovenhier
Kom ook eens kijken bij Peuteropvang & BSO De Hoven!
Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op de peuteropvang in het Hovenhuus.
Hier kunnen kinderen spelenderwijs leren, ter voorbereiding op de basisschool. Dit
gebeurt aan de hand van thema’s en een vaste dagindeling. De peuteropvang is 3
ochtenden geopend. U kunt zelf aangeven op welke ochtend(en) u uw kind wilt opgeven. Kom gerust eens kijken hoe leuk en leerzaam spelen bij ons is!
Basisschoolkinderen kunnen na schooltijd komen spelen in de BSO. Jonge kinderen
worden bij de Hovenschool opgehaald. Oudere kinderen komen meestal zelf. Natuurlijk is er eerst wat te drinken met iets lekkers erbij. En dan: samen spelen, plezier
maken en meedoen aan leuke activiteiten. In de speeltuin ontmoeten de kinderen
natuurlijk ook weer hun vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Ook in de BSO
kunt u altijd even een kijkje komen nemen.
Openingstijden en plaatsingsmogelijkheden
Peuteropvang
Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.00 tot 13.00 uur
Op maandag en dinsdag kunnen wij nog enkele kinderen plaatsen, op donderdag is
er na de zomervakantie weer plaats.
Buitenschoolse opvang
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 18.30 uur
Op maandag kunnen wij per direct kinderen plaatsen. Voor dinsdag en donderdag
is er een wachtlijst.
Voor meer informatie en inschrijven
Raster Kinderopvang
Telefoon 0570-857100 (klantenservice)
kinderopvang@rastergroep.nl
www.rasterkinderopvang.nl
Peuteropvang & BSO De Hoven
Hovenierstraat 91
7419 CC DEVENTER
Telefoon: 0570-640852
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NIEUW:
SPREEKUUR WIJKAGENT
/ TEAM TOEZICHT IN
HOVENHUUS
Al is het nog zo fijn wonen in de Worp, soms loop je als bewoner tegen zaken aan
waar je last van hebt, variërend van rondslingerend vuilnis tot aan burengerucht en
auto’s de te hard door de smalle straten racen.
Dan is het goed om te
ari aanstaande iedere 2
politie in samenwerking
Hovenhuus plaats vindt.
weken zitten wijkagent
collega Marjan Boks van
15.30 uur daar klaar om
bewoners van de Worp
degenen die een melding
volg hierop is.

weten dat er vanaf 23 februweken een spreekuur van de
met Team Toezicht in het
Iedere donderdag in de even
Herman Stegeman en zijn
Team Toezicht van 14.30 tot
alle vragen en meldingen van
te verwerken en samen met
doen te bepalen wat het ver-

Meer weten over datgene waarmee je bij de wijkagent en Team Toezicht terecht
kunt? Kijk dan op www.deventer.nl
Herman Stegeman en Marjan Boks
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