
Wijk- en speeltuinvereniging de Hoven • Leliestraat 27 • 7419 CT Deventer • 0570-615010 • info@wsvdehoven.nl 

• www.wsvdehoven.nl • KvK 40650343 • NL49 RABO 0362826994 
 
 

 

Augustus 2014 
Jaargang 1 nr. 3 

 Nieuwsbrief 
 

 

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!  

Hovenhuus 2020 

De verbouwing van ’t Hovenhuus is inmiddels klaar en het schilderwerk 

afgerond. De vloer is gelegd en er wordt nu hard gewerkt aan de 

inrichting van de nieuwe keuken, de bar en de ‘huiskamer’. Het wordt 

een ruimte om trots op te zijn! Foto’s zijn te vinden op de website.  

Volgens planning zullen de activiteiten op maandag 1 september weer 

kunnen starten.  

 

Officiële opening ‘t Hovenhuus op zaterdag 1 november 

Op zaterdag 1 november zal er een feestelijke (her)opening zijn van ’t Hovenhuus met activiteiten 

voor jong en oud en ’s avonds een optreden van The Bridge. Nadere bijzonderheden worden nog 

bekendgemaakt, o.a. via de website en de Hovenhier. 

 

WSV de Hoven op Twitter 

Sinds kort is onze vereniging ook op Twitter te volgen! Twitter mee en volg 

ons op @WSVdeHoven 

 

Steenworpfestival 13 september 

Zaterdag 13 september is er weer veel te beleven in het Worpplantsoen. Voor de 

11e keer organiseert Stichting Steenworp het jaarlijkse wijkfestival voor De Worp 

en Steenenkamer. Het thema voor deze editie is: ‘Grensverleggend!’. Meer 

informatie is te vinden op de website: www.steenworpfestival.nl 

 

 

Versterking gezocht voor het barteam 

Het beheer van ons vernieuwde Hovenhuus is een taak die grotendeels ingevuld wordt door 

vrijwilligers. Elke avond zorgt deze groep ervoor dat ‘t Hovenhuus open kan zijn voor diverse 

activiteiten en bijeenkomsten. Er is een groep voor maandag t/m donderdag en een groep voor de 

vrijdagavond. Op de vrijdagen vinden er tevens met regelmaat activiteiten plaats die door deze zelfde 

groep worden georganiseerd. Voor beide groepen zijn we dringend op zoek naar mensen die zo’n twee 

keer per maand (ma t/m do) tot 3 keer per half jaar (vrijdags) als gastheer/-vrouw willen helpen. Het 

kost je maar een paar uur per maand en met z’n allen houden we ons prachtig verbouwde en nieuw 

ingerichte Hovenhuus voor iedereen open! 

Interesse? Bel of mail gerust naar Marten Groen (coördinator barteam): 06-4715 5937 of 

mgroen1969@gmail.com. ‘t Hovenhuus: voor en door ons… 

 

Kooklessen De Kleine Sjef 

De kooklessen van De Kleine Sjef gaan weer van start met de eerste cursus op zondag 5 oktober, 

thema SOUP (soep dus)! Er kan nu gebruik worden gemaakt van de prachtige nieuwe keuken, inclusief 

een 6-pits gasfornuis, een grote oven en…jawel, een vaatwasser. Nieuw is de variant ouder en kind 

koken. Voor informatie en aanmelden: zie website. 
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