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Deze nieuwsbrief, met daarin nieuws over evenementen, activiteiten en andere zaken rond
WSV de Hoven, verschijnt 4x per jaar. Voor meer uitgebreide en actuele informatie
verwijzen wij u naar de website: www.wsvdehoven.nl en de Hovenhier. Veel leesplezier!
Feestelijke opening 't Hovenhuus 1 november
Op zaterdag 1 november wordt 't Hovenhuus om 16.00 uur officieel geopend door burgemeester
Andries Heidema waarna een spetterend optreden volgt van dansgroep Eskape. Daarna kan iedereen
met een hapje (bereid door de Kleine Sjefs) en een drankje rondkijken in het verbouwde Hovenhuus.
De middagactiviteiten duren tot ca. 17.30 uur. Vanaf 21.00 uur krijgt het feest een swingend vervolg
met een optreden van coverband The Bridge. De deuren gaan open om 20.30 uur.
Bewoners van de Hoven: hier moet je bij zijn!
Algemene ledenvergadering 19 november
Op woensdag 19 november wordt de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van WSV de Hoven gehouden. De
volledige agenda is vooraf te vinden op de website. De vergadering wordt gehouden in de grote zaal van 't
Hovenhuus en start om 20.30 uur. Alle leden zijn van harte welkom.
Happen in de Hoven
Op 23 mei jl. is er voor senioren van de Worp een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Een succesvol initiatief
wat inmiddels navolging heeft gekregen. Vanaf 3 oktober is er een start gemaakt met een maandelijkse activiteit:
een gezellig samenzijn van betrokken wijkbewoners van 40-plus. De deelnemers krijgen door de werkgroep een
heerlijk culinair 3-gangendiner voorgeschoteld met steeds een ander thema. Hierbij maken zij gebruik van de
geheel vernieuwde en professioneel ingerichte keuken van 't Hovenhuus. Kijk voor meer informatie en de agenda
op de website of mail naar happen@wsvdehoven.nl
Wijkwinkel, Servicepunt Bibliotheek en Boekspot vanaf 15 oktober in Hovenhuus
Vanaf 15 oktober zijn in de Hoven een Wijkwinkel, Servicepunt van de Bibliotheek én Boekspot gevestigd. Deze
zijn te vinden in het geheel vernieuwde Hovenhuus. In de Wijkwinkel kunnen wijkbewoners terecht voor
informatie over wonen, welzijn en zorg. Bij het Servicepunt Bibliotheek kunnen inwoners van de Hoven hun
bibliotheekmaterialen afhalen en terugbrengen. Thuis, maar ook in 't Hovenhuus is via de website van de
bibliotheek uit de enorme selectie te reserveren. Bij Boekspot kunnen bewoners hun eigen boeken neerzetten en
andere boeken weer meenemen. Tijdens de openingstijden van 't Hovenhuus kunt u voor deze diensten rondom
lezen en informatie terecht.
Wilt u meer informatie over de Wijkwinkel en het Servicepunt, neem dan contact op met Maddi de Munnik, tel.
0570-675704 of kijk op www.obdeventer.nl of www.wijkwinkeldeventer.nl.
Judo behouden voor de Worp
Het is gelukt om de judo te behouden voor de Worp. Op woensdagmiddag van 13.30
tot 14.30 uur is er al een mooi groepje dat leert om te vallen, iemand in de houdgreep
te nemen en over de heup te zwaaien. Onder leiding van Niels Tijssen gaat het er
vrolijk, maar ook heel serieus aan toe. Kinderen van 4 tot 11 jaar zijn welkom, ook
samen met hun ouders/verzorgers. Natuurlijk is een gratis proefles altijd mogelijk.
Meer informatie is te vinden op de website van WSV de Hoven of: www.tijssen-sport.nl
Nieuwe bestuursleden
Zo'n mooi Hovenhuus en heerlijke speeltuin moeten ook bestuurd worden. Wegens vertrek van de huidige
penningmeester is het bestuur van de WSV op korte termijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ook is er
nog plaats voor een algemeen bestuurslid. Wie heeft er zin om een club enthousiaste wijkbewoners te komen
versterken? Er is ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën, laat je horen!
Als je belangstelling hebt kun je contact opnemen met de voorzitter Carolien van Traa: c.vantraa@kpnmail.nl.
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