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april 2015 
Jaargang 2 nr. 2 

 Nieuwsbrief 
 

 
Deze nieuwsbrief, met daarin nieuws over evenementen, activiteiten en andere zaken rond 
WSV de Hoven, verschijnt 4 á 5x per jaar. Voor meer uitgebreide en actuele informatie 
verwijzen wij u naar de website: www.wsvdehoven.nl en de Hovenhier. Veel leesplezier!  
 

 
ACTIVITEITEN 
Woensdag 22 april is de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Hierbij nodigt het 
bestuur de leden van WSV de Hoven uit om aanwezig te zijn in 't Hovenhuus, inloop vanaf 20.15 
uur, start vergadering om 20.30 uur. 
Op vrijdag 24 april is er vanaf 21 uur het jaarlijkse vinylavondje. Neem je eigen favoriete plaatjes 
mee en Mark en Erik zorgen voor de rest. Aanmelden is niet nodig. 
Ook dit jaar is het weer mogelijk voor basisschoolkinderen om met WSV de Hoven mee te doen 
aan de Avondvierdaagse. Deze wordt gelopen van 18 t/m 21 mei. Aanmelding: 
avond4daagse@wsvdehoven.nl 
Noteer alvast in je agenda: het Stratenvolleybaltoernooi wordt dit jaar gehouden op zaterdag 
20 juni. 
 

 
WORKSHOPS 
Er worden in 2015 verschillende workshops georganiseerd. De  workshop 'Niet pitten maar 
spitten' (moestuinieren) is reeds gestart op 12 februari. Het is nog mogelijk om je 
hiervoor op te geven en in te stappen. Informatie is te vinden op de website. 
 
Op 28 april vanaf 13.30 uur is er een workshop kaarten maken onder begeleiding van 
Inge Karssemakers. De kosten zijn € 2,50 per persoon, inclusief materiaal. 
 
De Kleine Sjef heeft nog plaats voor ouder-kind koken op 12 april met thema Green Vega 
kitchen. Op 23 mei is nog plek voor Kids Only, koken met vis. 
De Grote Sjef (kookworkshop volwassenen) is inmiddels gestart en een groot succes. Op 21 mei 
is er nog plaats om te koken met vergeten groenten.  
Je kunt je voor alle workshops opgeven via de mail: workshop@wsvdehoven.nl. 
 

 
HAPPEN IN DE HOVEN 
Deze succesvolle activiteit staat inmiddels elke maand op de agenda. De eerstvolgende Happen 
in de Hoven is gepland op vrijdag 10 april. Daarna volgt nog 8 mei en 5 juni. Geniet tijdens een 
gezellig samenzijn met betrokken wijkbewoners, jong en oud, van een heerlijk culinair 3-
gangendiner. Kijk voor meer informatie op de website of mail naar happen@wsvdehoven.nl  
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor de Rommelmarkt van de Radboudkerk 
Dit jaar houdt de Radboudkerk op zaterdag 9 mei haar jaarlijkse rommelmarkt. Zoals het er nu 
uitziet, zal de rommelmarkt voor het laatst in deze setting worden uitgevoerd. Er wordt 
onderzocht hoe en waar de rommelmarkt in de komende jaren voortgezet kan worden. Mogelijk 
dat dit een gezamenlijke activiteit wordt van een aantal organisaties in de wijk. Het bestuur van 
WSV De Hoven heeft al aangegeven deze mogelijkheid te willen onderzoeken. 
 
De organisatie van de rommelmarkt heeft nog vrijwilligers nodig. Voor vrijdag 8 mei zoeken zij 
ook nog auto’s en aanhangers om de spullen op te halen. Tijden waarop de activiteiten 
plaatsvinden: 
Vrijdag 8 mei:     Ophalen, verdelen en inrichten spullen / markt         9.00 uur - 21.00 uur 
Zaterdag 9 mei:  Helpende handen rond verkoop / opruimen               6.00 uur - 15.00 uur 
 
Indien je mee kunt helpen, meld je dan aan bij Ton Koers, tel: 06-54977376 of mail 
ttkoers@concepts.nl 
 

 
OP ZOEK naar brocante-servies 
 Om de eettafels bij Happen in de Hoven mooi aan te kleden, is de werkgroep 
op zoek naar serviesgoed in brocante-stijl. Heb je thuis nog schalen, borden of 
kopjes in deze stijl en je wilt er graag van af, neem dan contact op met 
happen@wsvdehoven.nl.  
 

 
GENIETEN OP HET TERRAS 
Vanaf 17 april elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur een gezellig terras bij 't Hovenhuus. Kinderen 
in de speeltuin en de (groot)ouders aan de koffie of een drankje. Uiteraard is er ook weer ijs te 
verkrijgen. Wij zoeken nog vrijwilligers die af en toe op vrijdagmiddag bardienst willen draaien. 
Aanmelden kan via de mail: info@wsvdehoven.nl 
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