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 Nieuwsbrief 
 

 

Alweer de tweede nieuwsbrief met daarin nieuws over evenementen, 

activiteiten en andere zaken rond WSV de Hoven. Voor meer uitgebreide en 

actuele informatie verwijzen wij u naar de website: www.wsvdehoven.nl en de 

Hovenhier. Veel leesplezier!  

 

Hovenhuus 2020 

Het ontwerp voor de verbouwing van ’t Hovenhuus is 

klaar en te vinden op de website. De inrichtingscommissie 

heeft de nieuwe vloer uitgezocht en is nu bezig geschikte 

keukenapparatuur aan te schaffen. De bouwcommissie 

heeft de planning rond waarbij alle werkzaamheden goed 

op elkaar afgestemd zijn. Alle geplande activiteiten in en 

rond ’t Hovenhuus kunnen gewoon doorgang vinden.  

 

 

Oproep i.v.m. verbouwing Hovenhuus  

Op maandag 16 juni zal de aannemer beginnen met de werkzaamheden. In het weekend 

van 14/15 juni zoekt de WSV vrijwilligers die mee willen helpen om ’t Hovenhuus 

‘verbouwrijp’ te maken. Dit betekent onder meer het leeghalen van diverse ruimtes. Op 

de website is nadere informatie te vinden. Aanmelden kan via info@wsvdehoven.nl.  

 

 

Happen in de Hoven voor senioren 

Een nieuw initiatief voor senioren in de Hoven: Happen in de Hoven. De initiatiefnemers 

verzorgen voor de senioren een warme maaltijd in ‘t Hovenhuus onder het motto van 

gezellig samen eten en nieuwe contacten opdoen in de wijk. De activiteit vindt plaats op 

vrijdag 23 mei, inloop vanaf 17.00 uur. De kosten zijn € 7,50 inclusief koffie en één 

consumptie. Inschrijfformulier verkrijgbaar in ’t Hovenhuus of op de website, inleveren 

vóór 16 mei in ‘t Hovenhuus. U kunt ook mailen naar info@wsvdehoven.nl. 

 

 

WorpKidz 

Op vrijdag 16 mei is de eerstvolgende jeugdactiviteit in ’t Hovenhuus met als thema 

‘Outdoor’. Het begint om 18.30 uur voor groep 5 t/m 7 en om 20.30 uur voor groep 8 en 

klas 1/2 (VO). De spectaculaire afsluitende jeugdactiviteit is op 13 juni. Entree: 1 euro. 

 

 

Stratenvolleybaltoernooi  

Op zaterdag 21 juni vindt het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi plaats in 

de speeltuin   van WSV de Hoven. Eind mei valt een aanmeldformulier bij 

u in de bus en deze zal ook binnenkort te downloaden zijn op de website. 

Voor contact en vragen, mail naar stratenvolleybal@wsvdehoven.nl.  

 

 

Contributie 2014-2015 

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt de contributie voor de leden van WSV de 

Hoven iets verhoogd. Alleenstaanden betalen € 8,50, 2-persoonshuishoudens € 11,00, 

eenoudergezinnen € 12,00 en gezinnen met kind(eren) € 16,00. 
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