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’t Hovenhuus         Leliestraat 27 www.wsvdehoven.nl 615010

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

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

Ledenadministratie Eddy/Raghild Grootjen 616736
Wijkmanager  Joris Hendriks 693185

Contactpersonen werkgroepen

Bar  Eddy Grootjen 616736

Biljart  Bertus de Brouwer  619030

Hovenhier  Annie van Tricht 621345

Jazz en Breakdance  Esther van Zweden  613247

Jilliebar (werkgroep Jongeren)  Hermen Keizer (Raster)  611734

Judo  Sander Lempers    06-12272562

Klaverjassen  Jan Oosterwegel  615227

Koersbal  Adrie van Dijk  617061

Oud papier  Jan Oosterwegel  615227

Noppieclub  Ada de Beer  614543

Sinterklaas  Anne Mulder   06-24697852

Speelotheek  Sylvia Wijers  612059

Sportzaal  Ben Hondelink  618493

Stratenvolleybal  Jet van den Beld  617101

Website Ton Geldermans 600180

Werkgroep Jeugd  Saskia Klein Velderman 615016

Werkgroep Speeltuin  Jaap de Groot  621345

Contactpersoon Seniorensooos:  Annie Renssen  613064

Wijkaanpak

Wijkopbouwwerker (Raster)  Harold van den Berg  611734

Wijkmanager (gemeente Deventer) Joris Hendriks 693185
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WIJK- EN SPEELTUINVERENIGING DE HOVEN

De vereniging
Binnen de wijk De Hoven neemt de Wijk- en speeltuinvereniging (WSV) een cen-
trale plaats in. De vereniging is opgebouwd uit een 3-tal clusters met daaronder 20 
werkgroepen. Elk cluster kent een zogenaamd clusterhoofd en deze vormen te sa-
men met het Dagelijks bestuur het Algemeen bestuur.  Daarnaast zijn er nog 6 werk-
groepen die het bestuur ondersteunen, zoals het secretariaat, de werkgroep Admi-
nistratie en Financiën en de ledenadministratie.

Het Hovenhuus.
De WSV beschikt over een eigen gebouw “’t Hovenhuus” gelegen aan de Leliestraat.  
Daarin bevinden zich o.a. een sportzaal, speel-o-theek, vergaderruimten, bar, grote 
zaal waar de aangrenzende sportzaal bijgetrokken kan worden, een vleugel waar o.a. 
het jeugdhonk is gevestigd.
.
Niet alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de WSV. De ruimten 
worden ook aan derden verhuurd voor allerlei activiteiten en vergaderingen. Hier 
geldt wel als voorwaarde dat het in eerste instantie op de wijk gericht moet zijn. 
Sinds dit seizoen is de buitenschoolse opvang van Raster gevestigd in ’t Hovenhuus. 
Daarnaast is er ook een gedeelte van het gebouw dat vast verhuurd wordt aan de 
peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Naast het Hovenhuus ligt een ruime, veili-
ge speeltuin bestemd voor de jeugd. De WSV maakt voor een aantal sportieve activi-
teiten ook gebruik van de sportzaal naast de openbare basisschool de Hovenschool. 
(Twelloseweg/Langestraat)

De Hovenhier
Vier maal per jaar komt het het vereningsblad  “de Hovenhier” uit. Dit is het infor-
matiemagazine van de WSV. Hierin vindt u een agenda , berichten uit de bestuurs-
kamer en van de verschillende werkgroepen, een column etc. Maar de Hovenhier 
is meer dan alleen een “clubblad” van de WSV. Achterin vindt u informatie die is 
aangeleverd door andere actieve groepen uit de wijk.

Waar doen we het van
De inkomsten van de WSV komen uit:
* Contributies van de leden
* Vrijwillige bijdragen
* Barinkomsten en verhuur
* Collectes en fondsenwerving
* Subsidies (gemeentelijk)
* Opbrengsten van de inzameling oud papier
* Adverteerders (Hovenhier en website)

Oproep
Zoals elke vrijwilligersorganisatie kan de WSV altijd enthousiaste mensen gebrui-
ken. Wat u ervoor terugkrijgt is een actieve, leefbare en gezellige wijk!
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OPROEP:
Zoals elke vrijwilligersorganisatie, heeft ook WSV de Hoven altijd enthousiaste men-
sen nodig. Word vrijwilliger! 
Wat u ervoor terug krijgt is een actieve, leefbare en gezellige wijk. 

GEZOCHT:
Wat we nu heel erg nodig hebben is een penningmeester.

Dus…
Wie wil penningmeester worden van een goed lopende zaak nl. WSV de Hoven.
Bel voor informatie: Marten Groen (voorzitter) tel. 617024.

Kasinfo:

Iedere 1e dinsdag van de maand van 20.00 uur – 20.30 uur.
De 1e keer van het nieuwe seizoen is dinsdag 5 oktober

Raghild Grootjen
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Wijk en speeltuinvereniging "de Hoven"
Wijkgebouw 't Hovenhuus
Leliestraat 27
7419 CT Deventer

tel: 0570 - 61 50 10 K.v.K. 40.65.03.43 Giro: 52.35.634 Rabo: 36.28.26.994

Activiteit : SOT/Jazz/Judo/Badminton/Volleybal/Zaalvoetbal/Breakdance/Streetdance

naam : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

voornaam : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

adres : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

postcode : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

plaats : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

geb. datum : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

telefoon : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

email : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

bank / gironummer ( belangrijk !!! ) :  .  .  .  .  .  .  
op naam van: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Lid van de wijk en speeltuinvereniging "de Hoven" ja nee

Datum Handtekening
.  .  .  -  .  .  .  -  20  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

In februari en oktober zal de activiteiten bijdrage worden geïncasseerd, m.u.v. de Speel‐o‐theek, 
deze wordt in september gïncasseerd R. Grootjen 19-07-2010

Judo volwassenen 62,50€                                               73,50€                                              
Judo jeugd 35,00€                                               42,00€                                              
Breakdance 52,50€                                               57,75€                                              

Badminton, Volleybal, Zaalvoetbal 26,25€                                               31,00€                                              
Badminton extra 39,50€                                               46,50€                                              

Streetdance t/m 11 jaar 42,00€                                               47,50€                                              
Streetdance vanaf 12 jaar 47,50€                                               52,50€                                              

Jazz gr. PUUR / gev. B in combinatie 32,00€                                               37,50€                                              
Jazz gr. PUUR / gev. B  79,50€                                               90,00€                                              

Jazz gr. 2 en 3 42,00€                                               47,50€                                              
Jazz gr. 4, 5 , 6 en volwassenen 47,50€                                               52,50€                                              

half jaar voor LEDEN half jaar voor NIET LEDEN
Jazz gr. 1 31,50€                                               36,75€                                              

Aanmeldingsformulier Activiteiten    2010 / 2011

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

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan W.S.V. de Hoven om van zijn /
haar hierboven vermelde bank-/girorekening de verschuldigde activiteiten bijdrage af te schrijven

Activiteit contributie per contributie per

Speel‐o‐theek 1 kind (per jaar)
Speel‐o‐theek 2 of meer  kinderen (per jaar)

12,00€                                              
16,00€                                              

16,00€                                              
20,00€                                              



6

BILJARTVERENIGING ‘T HOVENHUUS

De biljartvereniging heeft 2 teams die in competitieverband spelen.
De speelavond is op de woensdagavond vanaf 19.30 uur.
Aanvang competitie begin september tot begin april.
Mocht u interesse hebben kom gerust eens op bezoek bij ons in ‘t Hovenhuus.

Secr. B.de Brouwer 
Rozenstraat 31

619030.

HOVENHIER 

Wijkkrant de Hovenhier is van de WSV De Hoven en ver-
schijnt 4 x per jaar.
Deze wordt huis aan huis bezorgd door 15 vrijwilligers, op 
de Hoven, Steenenkamer, Vermeersweg en enkele gemeen-
telijke instanties. 
De oplage is ongeveer 1200 boekjes.

Ook verzorgt de redactie het activiteitenboekje van WSV de 
Hoven.

De werkgroepen van WSV zijn verdeeld over de redactieleden. 
Kopij kunt u inleveren in ‘t Hovenhuus t.a.v. redactie Hovenhier.
Maar het liefst mailen naar:
Redactie:
Albert Pieters abpieters@msn.com 
Annie van Tricht  annievantricht@gmail.com
Ada de Beer aadjebas@home.nl
Ingeborg Paimans ingeborg.paimans@gmail.com
Natascha Hanegraaf nhanegraaf@hotmail.com 

De opmaak en advertenties wordt gedaan door:
Rob Wippert robwippert@concepts.nl 
 
Bewaar! dit boekje voor informatie en adressen.   

Nieuwe redactieleden  zijn van harte welkom!
Contact persoon: 
Annie van Tricht annievantricht@gmail.com

DE HOVENHIER

Juli 2010
Leliestraat 27www.wsvdehoven.nl

33e jaargang nr.3
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WELKOM BIJ DANSGROEP “DE ESKAPE”

Onze dansgroep bestaat momenteel uit 11 dansgroepen, waarvan 2 breakdance 
groepen. De lessen worden gegeven in het Hovenhuus, de jazzdance-lessen door 6 
docentes die in het bezit zijn van een KNGU-licentie of in opleiding hiervoor.
De break-dance lessen worden gegeven door Roy een ervaren breakdance-docent, 
hij wordt hierbij geassisteerd door Jeroen.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.dansgroepeskape.nl,
U kunt ook kontakt opnemen met een van de werkgroepleden.

Werkgroep 
Jazz:
Karin te Riele 06-38047809
Brenda van Tongeren 06-38015278
Jolanda Top 655667
Tinie Velner 618270
Wendy Vriezekolk 600285
Bianca de Wilde  614911
Esther van Zweden 613247

Breakdance:
Irma Bakker 616388
Inge den Hartogh 612260

Docenten:
Jazz:
Chrissy Beunk 06-25258392
Larissa Hoppen                        06-45026561   
Karin te Riele 06-38047809
Loes Velner 06-23652138

Breakdance:
Roy Ordelman 06-42084733
Jeroen van de Ven 06-55994905

Streetdance:
Larissa Hoppen  06-45026561

Maandag
17.00 uur groep 2 Chrissy
18.00 uur  groep 3 Chrissy
19.30 uur PUUR  Jennifer (tot 

herfstvakan-
tie)

Dinsdag 
16.45 uur groep 1 Karin
17.30 uur groep 4 Karin
18.30 uur groep 5 Larissa
19.30 uur  groep 6  Chrissy
20.30 uur dames Loes

Woensdag
16.45  uur Streetdance 8+ Larissa
17.45  uur Streetdance 12+ Larissa

vrijdag 
17.00 uur  B Selectie Loes
18.30 uur  Breakdance Roy en Jeroen
19.30 uur Breakdance Roy en Jeroen

Indeling seizoen 2010 / 2011
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JILLIEBAR
Elke vrijdagavond is er in de vleugel van ’t Hovenhuus, ook wel 
bekend als “De Jilliebar” een inloop voor jongeren uit onze wijk.

Van 19.00u tot 21.00u kunnen jullie elkaar hier ontmoeten en samen leuke activit-
eiten bedenken en organiseren. 
Dit alles onder begeleiding van Hermen Keizer van Raster. 
Dus ben jij 11 jaar of ouder en ben je enthousiast en wil je mee doen en mee den-
ken? Kom dan gerust eens langs om te kijken.
De Jilliebar is pas helemaal opnieuw geschilderd en er zijn leuke hippe meubeltjes 
aangeschaft zodat het er extra gezellig is.
Een potje tafelvoetbalspelen, tafeltennissen, muziek luisteren of gewoon gezellig 
kletsen met elkaar……… het kan en mag allemaal!

Hermen Keizer van Raster.

JUDO 
In het Hovenhuus is er voor kinderen èn volwassenen de mogelijkkeid om  op speelse 
wijze kennis te maken met Judo. Judo is een verdedigings- en zelfbeheersingssport. 
Behalve dat Judo een leuke sport is die een veelzijdigheid van beweging vraagt, ver-
groot het je zelfvertrouwen en leert het je rekening te houden met anderen. Judo is 
een sport voor iedereen. Voor jong en oud en voor zowel meisjes als jongens.

De lessen worden verzorgd door Debby Lorenz.
De lessen worden gegeven in het Hovenhuus , Leliestraat 27  op donderdagen
16.15 - 17.00 uur: Kleuterjudo leeftijd 4 t/m 6 jaar
17.00 - 18.00 uur: Jeugdjudo leeftijd 7 t/m 9 jaar
18.00 - 19.00 uur: Junioren en senioren judo leeftijd vanaf 10 jaar.

Contributie:     leden WSV De Hoven
Kinderen  € 34,50 per half jaar
Volwassenen € 62,50 per half jaar

Niet leden
Kinderen € 41,50 per half jaar
Volwassenen € 73,50 per half jaar

Judo Kwai De Hoven beschikt over een aantal pakken in diverse maten. Deze wor-
den voor een kleine vergoeding in bruikleen gegeven.
  Werkgroep Judo:
 Ben van der Putten tel. 611207 
 Sander Lempers tel. 06-12272562
                                                                     Ons mailadres judodehoven@gmail.com
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KLAVERJASSEN  2010/2011

Hallo Klaverjasvrienden,

data zijn: 
2010 
13 en 27 september 
11 en 25 oktober
 8 en 22 november
13 en 20 december

2011
19 en 24 januari
14 en 28 februari
14 en 28 maart
11 april is de laatste avond met prijsuitreiking. 

We beginnen om 20.00uur tot ongeveer 22.30uur. Graag om 19.45 aanwezig.
Er worden 3 rondjes gespeeld van 16x delen.

Op zaterdag 11 december 2010 is er weer een halve klaverjasmarathon
van 10.00 tot 17.00 uur.  
Iedereen is van harte welkom. 

Jan Oosterwegel 615010 of 615227. 

KOERSBAL

Dames en heren, we zijn weer aan het koersen! 
Misschien denkt u wat is dat??
Kom dan gerust eens kijken. 
Het is een gezellige sport en we leren het u graag.

Iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur 
rollen de koersballen over de groene mat in ‘t Hovenhuus. 

U bent van harte welkom. 

De kosten zijn: € 2.50 per maand.       
 

Mw. Adrie van Dijk, tel. 617061.
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NOPPIE CLUB

Iedere keer weer een nieuw avontuur.

Gestart op 12 januari 2005 door enkele vrijwilligers van WSV de Hoven.

*  Het doel van de Noppieclub is dat jonge kinderen welkom zijn en kunnen spelen in 
het Hovenhuus en in de Speeltuin. Maar dat ook ouders betrokken raken bij WSV 
de Hoven.

*  Er is Noppieclub op woensdagmiddag om de 2weken van 13.30 tot 15.00uur. 
We starten in oktober en stoppen eind mei. 

*Kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen via de scholen een uitnodiging: 
start, activiteit enz.
Ook zijn kinderen van groep 5 welkom als hulpje maar ook om nog 
gewoon mee te doen.
Er komen gemiddeld 40 tot 60 kinderen op de middag.

We hebben altijd een thema bv: seizoenacti-
viteit, lampionnen maken/optocht,
Zw.Piet op bezoek of nieuwjaarsfeest, car-
naval, bioscoopmiddag en een eindfeest.
Ook is er een kleurplaat en limonade met 
een snoepje. 

De rode draad is dat we altijd lekker 
buiten gaan spelen in de speeltuin. 
Alleen bij slecht weer gaan we in 
sportzaal van het Hovenhuus.

* Bij lidmaatschap van WSV de Hoven is het 
gratis, anders € 1,-.

* In de werkgroep zitten meestal moeders van kinde-
ren die naar de Noppieclub komen. We hebben het 
liefst 8 of meer vrijwilligers. Dus meldt je aan, je bent 
welkom bij ons.

“ De Noppieclub ” 
Sonja Hekkert, Astrid Hogeboom, 

Marlies Oldenhof,Wendy Vriezekolk, 
Bianca de Wilde en Ada de Beer contactpersoon: 

614543.  
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OUD PAPIER 

Beste wijkbewoner

De meeste van u weten het wel dat de wgr. Oudpapier geregeld het oude papier bij 
u komt ophalen. Daarom deze vraag: wilt u zo vriendelijk zijn om al uw 
oude papier te bewaren voor de Wijk- en Speeltuinvereniging. 

Door de opbrengsten van dit oud papier kunnen wij verschil-
lende activiteiten financieren voor de Wijk- en Speeltuinvereni-
ging. 

U krijgt voor het nieuwe jaar een folder in de bus met de data. 

En we kunnen nog nieuwe vrijwilligers gebruiken om 1x in de 3 maanden een za-
terdagmorgen te helpen. Wilt u meehelpen een paar uurtjes als vrijwilliger, graag. 

We komen dit jaar op zaterdag 9 oktober, 20 november en 18 december bij u langs.

tel: 615010
Werkgroep Oudpapier 

J.Oosterwegel

SINT & ZIJN PIETEN KOMEN ERAAN………………..

Dit kinderfeest wordt ook jaarlijks gevierd bij de WSV De 
Hoven. Een feestelijke middag waarbij de enige echte 
Sinterklaas niet zal ontbreken.

Het feest is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen, te we-
ten:
GROEP 1: Kinderen uit groep 2 tot en met groep 
4;
GROEP 2: Kinderen van 0 jaar t/m groep 1 van de 
basisschool,
(bij deze groep is 1 ouder/verzorger welkom). 

Alle WSV leden krijgen vooraf een inschrijffor-
mulier thuisgestuurd.

Meer info bij hulppiet Anne Mulder, tel. 691163.
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VERVEELMENIETJE

SPEEL-O-THEEK “VERVEELMENIETJE”

“Mam, ik weet niet wat ik moet doen!”of:  

”Pap, ik heb niks leuks om mee te spelen”.

Klinkt dit als ouder je vertrouwd in de oren? 
Kom dan snel met je kind bij Speelotheek Verveelmenietje in ’t Hovenhuus.
We hebben een schat aan vrolijk spelmateriaal, dat je 4 weken kunt lenen.
Zeker weten dat er iets leuks voor ieder kind bijzit.

WAT IS ER ALLEMAAL:
- Voor de hele kleintjes: muziek, puzzles,vrolijk gekleurd materiaal
- Bewegen:skelter, traktor, step, skateboard, skates
- Bouwen: Duplo, Duplo-o-tool, Nopper, Construx
- Fantaseren: Sesamstraathuis, boerderij, keukentjes, Barbie, poppenwagen
- Voor de jonge kunstenaars: spirograaf, sjablonen, bakvormen
- En natuurlijk ook spelletjes: Rad van Fortuin, Risk, Monopoly enz.
- En uiteraard…computerspelletjes, Nintendo, Gameboy
-  Tot slot onze klassieker: ”het Verjaardagspakket”- deze koffervol gezellige spelle-

tjes maakt van elk feestje een succes( € 1,50 per week).

WAT KOST HET?
Lid van wijk en speeltuinvereniging de Hoven (WSV) Niet-leden WSV 
Gezin met 1 kind € 12,- per jaar  € 16,- per jaar
Gezin met 2 of meer kinderen € 16,- per jaar  € 20,- per jaar

WANNEER ZIJN WE OPEN:
Dinsdag 15.30-16.30uur
Donderdag 19.00-20.00uur
In de schoolvakanties zijn we gesloten.

Kom dus kijken in onze Speelotheek! 
We kopen regelmatig nieuw speelgoed, 
zodat het meest actuele aanwezig is. 
En misschien heb je wel zin om mee te 
werken als vrijwilliger of lid te worden 
van de werkgroep. Van harte welkom!

Graag tot ziens in de Speelotheek !
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SPORT IN DE SPORTZAAL  
BIJ DE HOVENSCHOOL

De sportzaal aan de Twelloseweg bij de Hovenschool - tot stand gekomen door ini-
tiatieven vanuit de wijk - wordt vier avonden in de week gehuurd door WSV De Ho-
ven. 
Alle sporters betalen een gelijk bedrag voor één uur sporten.
Voor de berekening van dit bedrag wordt het totale bedrag aan kosten (huur, EHBO, 
telefoon, sportattributen) gedeeld door het aantal deelnemers.

Leden van WSV de Hoven betalen € 50,- per seizoen.
Niet-leden betalen voor een heel seizoen € 10 extra.

BADMINTON

Woensdag Donderdag
19.30-21.00 uur 19.30-20.30 uur
21.00-22.00 uur

VOLLEYBAL (GEMENGD/RECREATIEf)

Maandag
20.30-22.00 uur

ZAALVOETBAL (HEREN)

Vrijdag
18.30-19.30 uur

Coördinator: 
B.Hondelink

618493
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STRATENVOLLEYBAL

Natuurlijk willen wij als organisatie 
van het jaarlijkse stratenvolleybal-
toernooi niet ontbreken in dit acti-

viteitenboekje. Ieder jaar spelen 
ongeveer 20 teams tegen elkaar 

op een zaterdag net voor de 
zomervakantie. Dat zijn 

al snel 150 wijkbewo-
ners die een sportieve 
strijd met elkaar aan-

gaan. Tel daarbij de 
vele toeschouwers en je 
kunt spreken van een 
gezellige dag waarop 

contacten worden ge-
legd en aangehaald.

Voor de een is win-
n e n belangrijk de ander 

kan dat niet zoveel schelen. 
Met zijn allen hebben we 

plezier.

’s Avonds barbe-
cuen en lekker 
borrelen. 

Kortom:
Stratenvolleybal,  elk jaar leuk,  

elk jaar gezellig,  
elk jaar voor jou.

Jet van de Beld
617101
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WERKGROEP JEUGD EN JONGEREN

1 keer per maand organiseren wij: Marian van Ommen,  
Anita Stockschen en Saskia Klein Velderman ( wgr. jeugd/jongeren) 
een gezamenlijke activiteit.

Elke 3e vrijdag van de maand is er voor groep 5,6 en 7 van de basisschool een activi-
teit van 18.30u tot 20.00u.

Voor groep 8 van de basisschool en de 1e en 2e klassers van het voortgezet onderwijs 
is er dan dezelfde avond een activiteit van 20.30u tot 22.00u.

We vragen per activiteit een eigen bijdrage van 1 euro. 
Wij zorgen dan voor wat drinken en iets lekkers.

VRIJDAG 15 OKTOBER:
Muziek Bingo

VRIJDAG 19 NOVEMBER:
Thema Spellen

VRIJDAG 17 DECEMBER:
Interactieve Kerst Disco
Wij zijn in ieder geval van de partij……… 
en jij ????

Namens de Werkgroep Jeugd/Jongeren: 
Marian, Anita en Saskia.
Heb je kinderen in deze doelgroep?
Wil je gezellig, betrokken zijn bij activiteiten in de wijk?
Mensen op een andere manier leren kennen?
Meld je aan voor onze vrijwilligers poule…..!
Mail gerust naar: glennanita@concepts.nl
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HUTTENKAMP
Dit jaarlijkse evenement  wordt georganiseerd in de speeltuin voor 
de basisschool jeugd van de WSV.  In de laatste week van de zomer-
vakantie van de Hovenschool worden van woensdag tot en met zaterdag hutten 
gebouwd. Daarnaast zijn er volop activiteiten, zoals kleding maken, sport en spel, 
schilderen en veel knutselen. Allemaal in het teken van een uniek thema. 

Op vrijdagavond wordt er gezamenlijk gegeten, gevolgd door een bonte avond vol 
met theater, kinderdisco en kampvuur. Daarna slapen de kinderen in hun eigen 
gebouwde hut.

Dit evenement staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Daarom is er gekozen om 
de deelname van kinderen te koppelen aan de bereidheid van ouders om minimaal 
3 dagdelen mee te helpen.

WERKGROEP HET BARTEAM

Deze groep vrijwilligers staan elke doordeweekse dag vanaf 19.00uur achter de bar 
van het Hovenhuus. En we zijn dringend opzoek naar meer vrijwilligers voor dit 
team.
De belangrijkste taak is dat je gastheer/gastvrouw bent voor alle bezoekers van het 
Hovenhuus. Je verzorgt de drankjes voor de werkgroepen die er vergaderen, voor 
activiteiten die er worden georganiseerd en je draagt zorg voor dat het Hovenhuus 
rond 23.00 uur weer netjes wordt achter gelaten.
Dus heb je altijd al eens achter de bar willen staan, of heb je tijd over om het barteam 
te komen versterken meld je aan.

Ook is het mogelijk, zo is de vrijdagavondbardienst ontstaan, dat je leuke activiteiten 
organiseert voor en door de bewoners van de Worp. Voorbeelden hiervan uit het 
verleden zijn: Worpse top 50 – darttoernooi – Beatles avond – foute vrijdag – blues 
avond etc. etc.

Meld je aan en je kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend een keertje komen meedraai-
en, reageer naar onderstaande personen.

Voor maandag tot en met donderdagavond neem contact op met:
E. Grootjen(egrootjen@concepts.nl)

Voor de vrijdagavond neem contact op met:
Albert Pieters( abpieters@msn.com)
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POMPEN Of….

De Werkgroep Speeltuin van de WSV de Hoven werkt aan het onderhoud en de ver-
nieuwing van de speeltuin bij het Hovenhuus. Door praktisch werk maar ook door 
nadenken over de toekomst willen we kinderen een leuke, uitdagende en veelzijdige 
speelgelegenheid bieden.

De steun van vrijwilligers is voor de speeltuin van levensbelang. Al het werk laten 
uitvoeren door professionele bedrijven zou zeer kostbaar worden. Het samenwer-
ken van buurtbewoners aan voorzieningen als een speeltuin kan de sfeer in de buurt 
verbeteren en de band tussen mensen versterken.
Het werk dat de vrijwilligers doen kan van alles zijn: het plaatsen en repareren van 
speeltoestellen, betonnen funderingen maken, grond-, schilder- en schoonmaak-
werk, maar ook het uitzoeken van nieuwe toestellen en het bijhouden van veilig-
heidslogboeken.

NIAGARA
Voor de werkgroep stond de afgelopen tijd in het teken van natuurlijk, of avontuur-

lijk spelen. De heuvels 
achterin de speeltuin, 
waar eerst een groot 
speeltoestel stond, zijn 
uitgebreid met ruim 80 
kubieke meter grond, er 
is een loopbrug gemaakt 
van een boomstam, en 
er staat een handwater-
pomp, watergoten en 
een zandspeeltafel. Een 
prima aanvulling op de 
al bestaande toestellen. 
Ook voor de komende 
jaren staan vernieuwin-
gen op stapel. 

Wil je ook meewerken aan een uitdagende en veilige speelgelegenheid? 
Hou dan de posters met aankondigingen in het Hovenhuus of de Spar in de 
gaten. 

Nog beter: geef je mailadres of telefoonnummer door aan: Jaap de Groot, 
621345 of 06-22932062, jaap@denkhuis.nl.

We houden je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen.
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ST. LEERGELD HEEfT GELD VOOR NIEUWE 
AANVRAGEN

De lange zomervakantie is voor de meeste kinderen weer voorbij. 
Het wordt weer tijd voor school maar zeker ook voor sport en muziek. Dat kost veel 
geld en veel ouders met een laag inkomen kunnen dat vaak niet betalen. 
Die ouders kunnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Deventer.

Inmiddels hebben al meer dan 500 kinderen uit Deventer een Leergeld Cheque ont-
vangen voor het nieuwe seizoen. Zij kunnen op kosten van de Stichting weer een 
jaar lang sporten of aan muziek, cultuur of dans doen. Maar nog lang niet alle ouders 
hebben een aanvraag gedaan.
Dit is jammer want het is erg belangrijk dat alle kinderen meedoen. Nu is er nog 
voldoende geld voor nieuwe aanvragen.

Mensen kunnen voor hun kinderen een aanvraag doen door een kort briefje, met 
de namen en de geboortedata van de kinderen, te sturen naar Stichting Leergeld 
Deventer, Postbus 295, 7400 AG Deventer, of een mailtje naar ikvraagaan@leergeld-
deventer.nl kan ook.

Heeft u de formulieren ontvangen, laat ze dan verder invullen door Raghild Grootjen 
van de ledenadministratie (tel: 616736). Zij zorgt dan voor de verdere afhandeling.

SENIOREN BILJART

Al ruim 15 jaar is deze groep heren op de maandagmiddag aan het biljarten.
Ze spelen als sterren op het groene laken. Soms is de aanzet te dik of soms te dun.
Maar bovenal is het de gezelligheid die deze middag zo leuk maakt.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom!
Iedere maandag van 13.30 tot 16.30 in het Hovenhuus.

De  biljarters
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Alle weken  

UITGENODIGD 
 
 

 Verse groenten en kruiden van eigen land 
 10 soorten aardappels: bloemig, vastkokend en saladekwaliteit 
 Versgebakken brood van eigen tarwe, verse salades en meeneem maaltijden 
 Honing, jam, mosterd, alle zuivel, wijnen, bieren, etc.  
 Alle groente- en bloemzaden. Grootste assortiment van de regio. 
 Groente- en kruidenplanten voor de moestuin. 
 Alle fruitbomen en kleinfruit. Oude rassen, hoogstam en alle overige typen 
 Natuur en Blote Voetenpad. Voor jong en oud, altijd gezellig. 
 Theetuin met uitzicht op de speeltuin 
 Kookworkshops, vergaderfaciliteiten, speciale arrangementen 
 Of gewoon lekker relaxen, boerenijsje in de hand en “een bietje rond stiefel’n”  

 

Wij staan voor u klaar 
 

Hof van Twello 
Rijksstraatweg 17a      Tel. 0571-270014 

7391 MH Twello           www.hofvantwello.nl 
 

Geopend: Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur 
Donderdag en Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag en Zondag van 10.00 tot 16.00 uur 

(Van 1 november tot 21 maart ’s zondags gesloten) 
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Voor een rijbewijskeuring voor 
auto of voor vrachtwagen hoeft 

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

In het Hovenhuus of gewoon 
bij u thuis! Wat u wilt.

Bel voor het maken van een afspraak:

Paul van Dormolen, bedrijfarts
Tel.06 - 41 15 81 40 of 

0570 - 61 50 12

Medische keuring 
voor uw rijbewijs

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

ontspannen manier 
zonder hoge kosten?

Neem dan contact met mij op: 

NEtty HEsEN
0570 - 619441

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan

Laat er een maken door
Rob Wippert voor wat

dan ook.

wippert4@home.nl
06-22410281

robwippert@concepts.nl

06-13362169
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Steengrill 
in de Bowling 
ja gezellig!!

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

eten.
De steengrill 

Reserveren gewenst.wordt geserveerd 
met een 

uitgebreid 
saladebuffet.

Twelloseweg 1 a Deventer
www.bowlingdeventer.nl

0570-612869

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

MILK SHAKE
SLUSH PUPPY

TOT ZIENS BIJ:

TOON HARTMAN
bloemstraat 62 - telefoon: 61 49 81

GEOPEND:
Dinsdag van 16.00 tot 22.00 uur

Woensdag t/m vrijdag van 16.00 tot 23.00 uur
Zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur

Zondag van 12.00 to 22.00 uur - Maandag gesloten

zit-ontspan.nl

ACTIEBrigitte Linthorst     06-10 41 6886

Even de boel de boel, neem een 
ontspannende massage op de stoel!
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  Zoekt u een goede autorijschool?
Wij geven u een perfecte rijopleiding van een vol uur per les.

Bel voor de mogelijkheden van onze praktijklessen en 
spoedcursussen.           ...of kijk op onze website:

www.hoogendekker.nl

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

folder,  beeldmerk, logo, boek, omslag,

nieuwsbrief,  aff iche, bewegwijzering,

jaarverslag of een geboortekaart…

roelie zanting & marcel laar akker s

bloemstr aat 12, 7419 bw deventer

rosendaalseweg 746, 6824 kw arnhem

0570 60 11 12 / 026 389 21 80

info@witterook.nl

www.witterook.nl

wit te rook
gr afisch ontwerper s 

ROELOFS

Uitvaartverzorging
Roelofs
Diepenveenseweg 76
7413 AS Deventer

Telefoon
0570 - 62 25 35
(dag en nacht bereikbaar)

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

Harry Oolman
Sportprijzen

Relatiegeschenken
Rijksstraatweg 36
7391 MR Twello
Tel.: 0571 - 27 21 76



Onze adverteerders

24

Verzorgt in Deventer (de Hoven)
· Cursussen (voor beginners en gevorderden)

· Coaching/begeleiding (o.a. voor fotoclubs en professionals)

· Cursussen en trainingen op maat

· Workshops

website: www.defotoschool.nl
E-mail: info@defotoschool.nl

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

BERT EVERS
TRANSPORT- EN CONTAINERBEDRIJF

Tevens ook verkoop van:
deuren en kozijnen (oud en nieuw)
dakpannen, dakplaten, dakleer

hout op maat gezaagd (balken, regels)
vloerdelen, tuinhout

radiatoren (Nieuw en 2de hands).

Verhuur van afvalcontainers (van 5m3 t/m 40m3), zeecontainers
en ook voor u verzorgen wij het transport.

St. Olafstraat 12002a - 7418 CG - Deventer
Tel: 0570-633655 Mobiel: 06-22247894(93)
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Stort je zakgeld
en krijg een kado!

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

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

* vraag naar de voorwaarden

Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/voorst
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INSTALLATIEBEDRIJF
J. STEENBRUGGEN

GAS WATER ELEKTRA

CENTRALE VERWARMING

DAKBEDEKKING SANITAIR

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

installatiebedrijf:
j. steenbruggen
Worp 67
7419 AC Deventer

Visage

&VisieVisage

&Visie

Schoonheidsspecialiste Pedicure
Visagiste Voetreflextherapeute
Acrylnagels Herbalife distributeur

Tanja Westendorp
Rozenstraat 89

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

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

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

natuursteenhandel - aanrechtbladen
nieuw en bestaand grafwerk

natuurstenen vloeren - open haarden
vensterbanken - marmeren vloeren

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

Wierda Woont Makelaars
Nieuwe Markt 10
7411 PA  DEVENTER

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

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

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

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

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

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

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

Gratis waardebepaling
&

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

De visie van Wierda woont is dat u zelf uitmaakt welke service u

wilt: u kunt kiezen uit een à la carte menu. Vanuit een persoonlijke

en deskundige begeleiding krijgt u eerlijke en reële adviezen. Wij

nodigen u geheel vrijblijvend uit op ons kantoor om uitgebreid te

onderzoeken wat uw wensen zijn en welke service u wenst van

Wierda Woont Makelaars.

Nieuwe Markt 10, 7411 PA  DEVENTER

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

nog leuker met

de Deventer

Wijkaanpak.

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

Voor al uw Schilderwerk (zowel binnen als buiten)

Muurschilderingen (binnen en buiten)
Vraag vrijblijvend een offerte aan

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

Schoonheidssalon

Hotstonemassage

Aromatherapie

Nagelstudio

Nailstyling opleiding

Groothandel

Bessenstraat 16
7419 CP  Deventer

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

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

MUNTEN
POSTZEGELS

- ELBO -
GOUD - ZILVER

DIAMANT

inkoop - verkoop
taxaties - adviezen

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

Dir.: L. Elst
www. j uwe l i e r - E l bo . n l
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L’AMIQUE 
Marieke Vegter-de Looze 

 

 
 

ONTSPANNINGSMASSAGES 

REIKI 

HOTSTONE MASSAGES 
 

 

Langestraat 8 

7419 AT  Deventer (De Worp) 

0570-853436   06-52416960 
  

Praktijkruimte aan huis  
 

 

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

vrijdag koopavond:
van 19 tot 21 uur

zaterdag:
van 9 tot 16 uur

U VINDT ONS NAAST CAMPING DE WORP

SHELL IJSSELBRUG
UW TANKSTATION

Rijksstraatweg 2 Ma. t/m Vr. 06.30-22.00
7439 AD Deventer Zaterdag 07.30-22.00
0570 - 61 37 48 Zondag 08.30-22.00
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Motto: Zorg dichtbij
Carinova staat voor goede zorg wanneer het er in een mensenleven op aankomt. Iedereen, jong of 
oud, alleenstaand of met een gezin, kan immers op een moment zorg nodig hebben. 
Dan is Carinova er voor u. En altijd dichtbij. Als Carinova-cliënt voelt u zich bovendien op-en-top klant. 
Want uw eigen wensen en behoeften staan centraal. Wij helpen u om zo lang en zelfstandig mogelijk 
uw dagelijkse leven voort te zetten. Carinova levert met persoonlijke en professionele zorg een 
bijdrage aan uw gezondheid, uw zelfredzaamheid en uw welzijn. En dat alles in uw eigen woon- en 
leefomgeving. 

Aandacht voor kwaliteit
Carinova staat voor kwalitatief goede zorg. Veel aandacht voor warmte en menselijkheid, maar 
evengoed voor deskundigheid en vakkundigheid. Dit controleren we voortdurend, met als resultaat dat 
Carinova HKZ-gekwalificeerd is. 

Cliëntenraad 
De Cliëntenraad behartigt uw belangen. Heeft u vragen aan of suggesties voor de Cliëntenraad, dan 
kunt u die per mail verzenden aan clientenraad@carinova.nl. 

Weer hoge cliëntwaardering: 8,5! 
Carinova scoort in een onafhankelijk onderzoek onder haar cliënten zeer hoge cijfers op 
punten als betrouwbaarheid, deskundigheid en bejegening. Bovendien: Carinova werkt 
dikwijls al jaren in uw gemeente en kent de lokale omstandigheden als geen ander. Een 
keuze voor Carinova is dus altijd een goede keuze. Kijk ook eens op www.kiesbeter.nl . 

Gewoon, bij u thuis! 
Wijkverpleegkundigen van Carinova kunnen Advies, Instructie en Voorlichting geven aan cliënten met 
een chronische of levensbedreigende ziekte. Hiervoor is geen indicatie van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. En deze dienst is gratis!

Veilig idee: zo herkent u een Carinova-medewerker 
Alle Carinova-medewerkers dragen een badge met een pasfoto. Op die manier kunt u onze 
medewerkers altijd herkennen. Elke Carinova-medewerker is verplicht deze badge zichtbaar te dragen 
en aan u te tonen. Krijgt u bijvoorbeeld iemand aan de deur die zegt namens  
Carinova te komen, vraag dan altijd om deze badge aan te tonen. Voor uw eigen veiligheid! Daarnaast 
komt een Carinova-medewerker altijd op afspraak. En een Carinova-medewerker zal ook nooit om uw 
bankgegevens, uw pinpas en/of uw pincode vragen. 

Carinova Beste Werkgever 2008 
In het jaarlijkse onderzoek van Volkskrant Banen en Effectory onder 150.000 medewerkers 
van bedrijven en organisaties is Carinova als een van de Beste Werkgevers van Nederland 
uit de bus gekomen. Medewerkers van Carinova gaven hun werkgever een algemeen 
gemiddelde van 7,4 (landelijk: 7,3). Carinova mag nu een jaar lang het predicaat Beste Werkgevers 
voeren. Kijk voor meer informatie op www.beste-werkgevers.nl. Wilt u werken bij zo’n Beste 
Werkgever? Kijk dan op www.carinova.nl >> Werken bij. 

Openingstijden
De Hoven Hovenhuus 
Consultatiebureau: dinsdag (oneven weken) van 8.30 – 12.00 uur (op afspraak!) 
Zwolseweg 180 
Algemeen Maatschappelijk Werk, spreekuur: maandag t/m vrijdag van 15.30 – 17.00 uur 
Sociaal Raadslieden, spreekuur: maandag + vrijdag 10.00 – 13.00 uur 
Hulpmiddelencentrum, openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.30 uur  

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u bellen met Carinova, tel. (0900) 8662 (lokaal tarief) 
 of mailen via info@carinova.nl.
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GYMNASTIEK VOOR SENIOREN                     

We nodigen u uit om onder leiding van Rick Toorneman met ons mee te komen 
gymmen. In de sportzaal van het Hovenhuus.

Op donderdagmorgen van 9.00uur tot 10.00uur voor de senioren
En het volgende uur van  10.00uur tot 11.00uur voor 55+ers.  

kosten: € 1,70 per keer
Informatie SOD, tel. 611247

We hopen op een sportieve en gezellige tijd samen.

GYMNASTIEK VOOR DAMES 

Ook geeft Rick Toorneman les in de sportzaal op de Twelloseweg.
Op maandagavond van 19.00 - 20.00uur 
In de sportzaal Twellloseweg bij de Hovenschool

Informatie SOD tel. 611247

YOGA
Yogadocent Berry Steenbruggen heeft afgelopen zomer een goede bijscholing ge-
had in Nepal. En is door de Himalaya getrokken. Daar heeft hij de geboorteplek op-
gezocht van de Boeddha.

Op zondag 26 september laat Berry foto’s zien van deze reis. 

In de eerste week van september starten de yogalessen weer.
In het Hovenhuus geeft Berry les op de woensdag om 19.00uur en om 20.15 uur.
Je kunt ook een les inhalen bij de yoga-
lessen in Deventer en omgeving. Want 
naast Deventer geeft Berry ook yogales-
sen in Gorssel, Twello en Terwolde,  

Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.yogaberry.nl,

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u 
Berry bellen telefoonnummer 0570-
644770 of mailen:  info@yogaberry.nl
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TANTE KAAT OP ROLLETJES!

Sinds twee en een half jaar is aan de Hovenierstraat 91 het Kinderdagverblijf “Tante 
Kaat” gevestigd. Voortgekomen uit de alom bekende ouderparticipatiecrèche Kris-
Kras, op dezelfde locatie, heeft Tante Kaat inmiddels naam voor zichzelf gemaakt.  
De ‘Kaatjes’, Anne, Frederiek en Hermine, werken alle drie twee dagen per week om 
op maandag, dinsdag en donderdag van acht tot zes uur dagopvang te bieden aan 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook is er nog ondersteuning van Alien, de vaste vrijwilliger, 
en stagiaires van ROC Aventus en AOC Oost. Op deze dagen is het gezellig druk! 

Op maandag en donderdag zijn er 12 kinderen en op dinsdag 11, en hiermee is de capa-
citeit van de ruimte ten volle benut. Aan reclame hoeft Tante Kaat vooralsnog niet te den-
ken: met momenteel drie volle dagen en verschillende jongere broertjes en zusjes van 
de huidige kindjes, pas geboren of op komst, is het rooster tot augustus 2011 goed gevuld. 

Iedere dag worden de kinderen tussen acht en negen uur gebracht, waarna er de 
gelegenheid is voor vrij spel. Puzzelen, spelen met de auto’s, een treinbaan aanleg-
gen of met de poppen spelen, alles kan. Om ongeveer half tien nemen alle kinderen 
plaats aan de tafel om fruit te eten. Na het fruit een schone luier of naar de wc, en als 
het weer het toelaat daarna naar buiten.

Tante Kaat heeft een eigen speelpleintje, waar zich ook een poort bevindt naar de 
‘grote’ speeltuin. Bij slecht weer wordt er geknutseld, maar ook dan wordt er ten-
minste even een frisse neus gehaald.

Om half twaalf wordt de van thuis meegebrachte boterham opgegeten, en daarna 
gaan de meeste kinderen (na een schone luier of toiletbezoek) naar bed in één van 
de twee slaapkamers. Alle kinderen die overdag nog slapen hebben hun eigen bedje 
bij Tante Kaat. De kinderen die niet meer slapen ’s middags kunnen zich bezighou-
den met vrij spel, kleien, kleuren of een knutselactiviteit. Ook samen een boekje le-
zen op de bank is favoriet: even een rustmoment halverwege de dag… 

Om half drie zijn de meeste slapers weer wakker, dan schuift iedereen aan voor een 
tweede fruitportie. Meteen na het fruit wordt er weer buiten gespeeld, het liefst zo 
lang mogelijk! Tussendoor nog weer een schone luier of even naar de wc, en dan is 
het al zo weer tijd: tussen half vijf en zes uur druppelen ouders weer binnen om hun 
kinderen op te halen.

Voor meer informatie: www.tantekaatkinderopvang.nl



PEUTERSPEELZAAL DE TOVERTUIN

Raster vindt u overal in Deventer.
Ook op de Worp is een vestiging en wel peuterspeelzaal “De 
Tovertuin”.

Spelen op een peuterspeelzaal is leuk voor kinderen én goed 
voor hun ontwikkeling. 
Spelen is van groot belang om sociaal vaardig te worden. We 
besteden veel aandacht aan voorlezen, creativiteit en om-
gaan met regeltjes. De peuterspeelzaal werkt met de metho-
de Piramide; dit is een educatieve methode wat zich richt op 
alle ontwikkelingsgebieden aan de hand van thema’s.

Kinderen kunnen geplaatst worden als ze twee jaar zijn.

De kinderen gaan 2 dagdelen per week. 
De volgende combinaties zijn hierin mogelijk:
maandagochtend + donderdagmiddag
maandagmiddag + donderdagochtend
dinsdagmiddag + vrijdagochtend

De openingstijden:
De ochtendgroep van    8.30 tot 11.15 
De middaggroep  van 13.00 tot 15.15.

Loopt u gerust eens de speelzaal binnen voor meer infor-
matie. We zitten in een zijvleugel van het Hovenhuus (Ho-
venierstraat 91) of kijk op de website www.rastergroep.nl 

De leidsters
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 P R O G R A M M A  S E N I O R E N S O O S  “DE HOVEN”

Van september tot en met december 2010.

Heeft U zin in een gezellig middagje komt dan naar de seniorensoos 
in het Hovenhuus. 

Elke donderdagmiddag van 14.00uur tot 16.00uur.

Op deze middagen worden allerlei activiteiten gedaan zoals:
Rummikub, klaverjassen, jokeren, sjoelen, biljarten enz. En onder het 
genot van een kopje thee of koffie kunt U even bijpraten. Ook zijn er 
bijzondere middagen met bv. een optreden. 

De contributie voor de seniorensoos bedraagt € 2,50 per maand.

16 september ........... eerste middag gewoon gezellig samenzijn
23 september ........... soosmiddag
30 september ........... bingo

 7 oktober .................. soosmiddag
14 oktober................. reisje, herfsttocht
21 oktober................. soosmiddag
28 oktober................. bingo

 4 november ............. soosmiddag
11 november ............ soosmiddag
18 november ............ voor alle senioren van de Hoven
25 november ............ bingo

 2 december  ............. sinterklaasmiddag
 9 december .............. soosmiddag
16 december ............ bingo
23 december ............ kerstviering

Komt U ook? Wij heten u van harte welkom.
De gastvrouwen:

Annie Jansen
Annie Rensen

Annie Roelvink
Annie Woker
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BUITEN SCHOOLSE OPVANG (BSO) DE HOVEN.

BSO de Hoven is een BSO voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er is plek voor 30 kinde-
ren op de maandag, dinsdag en donderdag middag. De woensdagmiddag willen we 
gaan starten met maximaal 10 kinderen.

BSO de Hoven verhuist 5 juli 2010 naar het Hovenhuus! Ons plekje wordt de “Jil-
libar”. We gaan veel gebruik maken van de grote speeltuin en de ruimte naast de 
Jillibar.

WAT DOEN WE NOU EIGENLIJK OP DE BSO? 
Om 15.00 uur halen wij de kinderen op van school, we lopen samen met de jongere 
kinderen naar de BSO, de oudere kinderen komen zelf. Op de BSO gaan we lekker 
ranja drinken en eten er een koekje bij. Dan is het tijd voor een kindgerichte activi-
teit. We werken het thema’s, het is niet verplicht om mee te toen maar we moedigen 
het natuurlijk wel aan. Rond 16.30 gaan we met z’n allen aan tafel, daar eten we fruit 
en drinken we ranja. De kinderen die dan nog trek hebben krijgen een cracker. Na 
het eetmoment is er de mogelijkheid om de activiteit af te maken of lekker vrij te 
gaan spelen (dit kan binnen of buiten). Om 18.00 uur is de middag alweer voorbij, 
en sluiten wij de deur.

In de schoolvakanties voegen 10 BSO’s zich samen, BSO de Hoven is dan gesloten. 
De kinderen die opvang nodig hebben gaan naar een andere BSO locatie op Zand-
weerd. 

Op schoolvrije dagen / middagen van de Hovenschool is de BSO wel geopend. Wij 
lunchen dan met z’n allen en maken er een extra leuke dag van. We gaan dan bij-
voorbeeld naar het Speelgoedmuseum of het vogeleiland. 

Mocht u vragen hebben of wilt u meer informatie kijk dan op de website www.ras-
tergroep.nl en kom gerust een kijkje nemen bij BSO de Hoven! 

Groetjes Mandy en Brenda van BSO de Hoven
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VERIEUWDE WEBSITE: HTTP://WWW.WSVDEHOVEN.NL/
Speeltuin

http://www.wsvdehoven.nl/[20-9-2010 22:11:01]

Jeugdactiviteit zeskamp 17 september
Op vrijdag 17 september om 18.30 uur hadden zich 17 kinderen verzameld in de speeltuin voor de survival 6-kamp.

Lees meer »

Feestelijke onthulling kinderkunst

Vrijdagmiddag 11 september 2010 om 15:30 uur werd het met moeite uiteindelijk stil in ‘t Hovenhuus op de Worp.
Zo’n veertig kinderen zaten op de grond in de grote zaal in afwachting van de onthulling van het kunstwerk, dat ze de
afgelopen tijd samen met grafisch ontwerper Judith Schmidt hebben gemaakt.

Judith: “Het moest toegankelijk zijn voor alle leeftijden, en fris en fruitig.” Ze zette kinderen van de Noppieclub en werkgroep
Jeugd aan het werk met kleurgerei. “Ik werk met echt materiaal en van daaruit bouw ik verder.” De boom symboliseert ‘t
Hovenhuus. De vier seizoenen en de skyline van Deventer zijn er ook in terug te vinden.

Nieuwe website WSV de Hoven!

De site is nog lang niet klaar maar er wordt hard
aan gewerkt. Wellicht is het toch de moeite waard
een kijkje te nemen vanwege de actuele berichten,
informatie over de diverse werkgroepen en foto's
van recente activiteiten.

Polls

Wat vindt u van deze site?

Uitstekend
Goed
Kan beter
Slecht
Geen mening

View Results

Polls Archive

Recente berichten

Home Wijkvereniging ‘t Hovenhuus Activiteiten De Wijk Fotoboek Contact

Zoeken

Vote

Speeltuin

http://www.wsvdehoven.nl/[20-9-2010 22:11:01]

Huttenkamp groot succes
Van woensdag 18 t/m zaterdag 21 augustus  hebben basisschoolkinderen van de wijk de Worp getimmerd,
geknutseld en veel gespeeld. Het huttenkamp met als thema Duizend-en-een-nacht was georganiseerd door Wijk- en
Speeltuinvereniging de Hoven. Met ruim 90 kinderen werd het huttenkamp zeer goed bezocht. In 3 dagen tijd hebben de
kinderen met meer dan 1000 pallets de mooiste hutten gebouwd. Daarnaast werd er volop kleding gemaakt, sabels en
kleedjes versierd en hebben de kinderen met mozaïek uithangborden voor de hutten gemaakt.
Op vrijdagavond hebben de kinderen gezamenlijk een Oosterse maaltijd gegeten, waarna er aansluitend volop activiteiten
waren, zoals een rondritje op een kameel, twee waarzegsters en een vuurspugende, slangenbezwerende buikdanseres. Als
klap op de vuurpijl  mochten de kinderen met een vier meter lange python op de foto. De kinderen hebben daarna overnacht
in hun eigen hut, al hebben er maar weinig echt geslapen.
Het huttenkamp van de Worp is al weer voor de derde opeenvolgende keer een doorslaand succes. Dit met dank aan de
vele ouders die als vrijwilliger hebben geholpen bij het hutten bouwen, sport en spel, catering en veiligheid. De kinderen zijn
zaterdagochtend moe maar voldaan naar huis gegaan en hebben nu al weer zin in het huttenkamp van 2011!

Klik op foto’s voor meer…

Deelauto op de Worp
Een groep bewoners in de wijk is bezig om te kijken welke mogelijkheden er
zijn om een (2e) auto te delen, of misschien wel een heel aantal in de wijk!
In januari dit jaar las u een oproep in de Hovenhier om voldoende mensen te
interesseren voor Greenwheels. Interesse bleek er wel degelijk, maar uiteindelijk
is Greenwheels voor de meeste geïnteresseerden te duur voor hetgeen ze de
auto willen gebruiken (erop uit in het weekend of 1-2 dagen werken).

Lees meer »

Bert van Marwijk in Deventer geëerd

Jeugdactiviteit zeskamp 17 september
Feestelijke onthulling kinderkunst
Huttenkamp groot succes
Deelauto op de Worp
Bert van Marwijk in Deventer geëerd

Evenementenkalender

Don 23/9/2010: Gratis judolessen
WPEC is proudly sponsored by 

True Media Concepts
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SPAR `DE WORP`  
SPAARPOTSTRAAT 14-16 TEL: 0570-619761 
7419  AZ  DEVENTER Fax:0570- 641396 
 
SPAR `DE WORP`  
 

• Voor uw dagelijkse boodschappen 
• Kopieerservice, leuke spaaracties 
• TNT Servicepunt 
• Bloemenhoek 
• Stomerij 
• Gratis bezorgservice op De Worp 
• Gratis parkeerplaats 
• Brood van de Warme Bakker Heinen 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m/ Vrijdag 8:30- 20:00 uur 
Zaterdag 8:00- 18:00 uur 

 
 
SPAR, WAT JE DICHTBIJ HAALT IS LEKKER……. 


