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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 over WSV de Hoven verwijzen wij je naar de website:
www.wsvdehoven.nl en de Hovenhier. Volg ons ook op Facebook!
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op woensdag 18 november wordt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vindt plaats in 't Hovenhuus
en begint om 20.30 uur. Op de agenda staat o.a. de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Oproep aan alle leden: wees welkom
en laat je stem horen!
WORPSE TOP 50
Op vrijdag 18 december wordt voor de 2e keer de enige echte Worpse top-50 georganiseerd in 't
Hovenhuus. Het wordt weer een mooi feest met diverse optredens en na afloop swingen op te gekke muziek. Mail je favoriete
top-5 naar worpsetop50@wsvdehoven.nl. Aanvang 21 uur.
WORKSHOPS
Tekenen en schilderen voor kleine kunstenaars in het Hovenhuus!
Op woensdagmiddag van 13.45 -15.00 uur kun je weer meedoen met teken- en schilderlessen onder leiding van Ineke. Zij is
kunstenaar, docent beeldende vorming en kindertekentherapeute.
Er worden 10 lessen ingepland waarbij je met allerlei materialen, technieken en verschillende beroemde kunstenaars kennismaakt. Vanaf 7 jaar kun je al meedoen! De kosten voor 10 lessen zijn € 75,00. We beginnen zodra er genoeg aanmeldingen zijn
dus geef je snel op! workshop@wsvdehoven.nl
Reanimatieworkshop Volwassenen of Kinderen
Dit najaar is een reanimatieworkshop gestart in 't Hovenhuus. Er is nog plek op donderdag 12/11 (reanimatie van kinderen) en
donderdag 3/12 (reanimatie van volwassenen). De kosten bedragen € 30 per deelnemer, inclusief certificaat en koffie/thee. De
cursussen worden gegeven door een erkend opleider. Opgeven op: http://reanimatieeducatiedeventer.nl/agenda/
Workshop 'Kaarten maken'
Op donderdag 26 november zal Inge Karssemakers een workshop 'Kaarten maken' geven met als thema 'Kerst'. Deze workshop
is ook geschikt voor beginners. Je kunt beginnen om 13.30 uur of 19.30 uur. De kosten zijn € 5,00 per persoon, inclusief materiaal. Je kunt je voor deze workshop opgeven in 't Hovenhuus of via de mail: workshop@wsvdehoven.nl
VRIJWILLIGERS gezocht
Voor het nieuwe seizoen is de WSV nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Heb je weinig of veel tijd, er is van alles te doen binnen
de vereniging. Op de website vind je hiervan een overzicht. Geef je op in 't Hovenhuus of mail naar info@wsvdehoven.nl.
De redactie van de Hovenhier is dringend op zoek naar nieuwe redactieleden. Vind je het leuk om over de wijk te schrijven waar
je woont, houd je van fotograferen, heb je leuke ideeën om onze wijkkrant mee te vullen, meld je dan aan! hovenhier@gmail.com of tel. 06-13200083 (Annie van Tricht).
Subsidie Afkoppelen regenwater op de Worp
De Gemeente Deventer heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van regenwater. Het
gaat om een bedrag van € 8,- per m2 dakoppervlak. Binnenkort zal op onze website de procedure voor de
aanvraag bekend worden gemaakt. Intussen hebben zich al meer dan 70 personen aangemeld die
geïnteresseerd zijn in het afkoppelen van regenwater bij hun huis.
De Groene Loper ondersteunt het project Afkoppelen Regenwater op de Worp met een bedrag van
€ 1000,-. IVN Overijssel en De Ulebelt verbinden in het project Groene Loper Deventer bestaande
buurtinitiatieven in het groen. Zij maken deze initiatieven zichtbaar zodat zoveel mogelijk mensen in
aanraking komen met de natuur dicht bij huis.
Zie website voor meer info of bezoek onze Facebookpagina 'afkoppelenregenwaterworp'.
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