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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!
Stichting SteenWorpcontact en WSV de Hoven slaan handen ineen voor Steenworpfestival
De stichting SteenWorpcontact organiseert al sinds 2004 in september het Wervelend Worp Festival. De
stichting probeert met feestelijke activiteiten en muziek de contacten tussen bewoners van de Worp en
Steenenkamer, verenigingen, bedrijven en organisaties in de wijk te verbeteren. Om overlap tussen de
activiteiten en belangen van de stichting SteenWorpcontact en WSV de Hoven te voorkomen, wordt het festival
vanaf 2016 georganiseerd door een zelfstandige werkgroep van de WSV en zal vanaf dat moment verder gaan
onder de naam 'Steenworpfestival'. De verwachting is dat deze samenwerking op verschillende vlakken
(sponsoring/ donateurs/ inzet vrijwilligers) voor beide partijen gunstig zal zijn. Ook dit jaar zal de werkgroep
zorgdragen voor een spetterend feest, met als thema 'Summersensation', dat op 10 september zal plaatsvinden
in het Worpplantsoen.
KIDS: Wie ontwerpt de nieuwe entreepoort in de speeltuin?
De houten entreepoort van de speeltuin is aan vervanging toe. We vragen kinderen uit de wijk om hiervoor
iets leuks / moois / gaafs te ontwerpen. Het beste plan of een combinatie ervan wordt dus echt gemaakt.
Op de website is een kleurplaat en voor de oudere kinderen een bouwkundige tekening te downloaden. Je
kunt je ontwerp tot 1 april 2016 inleveren bij 't Hovenhuus of mailen naar: marcharmsen@gmail.com.
WORKSHOPS in 't Hovenhuus
Muziekworkshop 15 en 16 februari voor kinderen en start PRIMO op 9 maart
Tijdens de schoolvrije dagen op maandag 15 en dinsdag 16 februari organiseert LIMAI (Maite Roest) een
muziekprogramma van 10 tot 12 uur. We gaan aan de slag met verschillende instrumenten en studeren een lied
in. Kosten zijn € 10,- p.p. Ook start LIMAI op 9 maart weer met PRIMO (muziekles voor kinderen van 6-8 jaar die
nog geen instrument bespelen). Kosten: € 8,- per les / 15 lessen.
Zie ook de website van WSV de Hoven. Aanmelding en info: www.limai.nl of in 't Hovenhuus.
Mozaïeken voor ouder en kind
Op woensdag 24 februari van 13 tot 15 uur wordt een workshop mozaïeken voor ouder en kind (vanaf 7 jaar)
gegeven. Kosten: € 15,- voor ouder + kind, incl. koffie/thee/limonade en alle materialen. Aanmelden in 't
Hovenhuus of via de mail: workshop@wsvdehoven.nl
Workshops 'Do-iT' voor 12+ en volwassenen
In januari is er gestart met creatieve workshops voor kinderen (12+). De data en meer informatie zijn te vinden op
de website. Do-iT voor volwassenen staat elke even week gepland. Aanmelding in 't Hovenhuus of via de mail:
workshop@wsvdehoven.nl
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ACTIVITEITEN VRIJDAGAVOND
Op vrijdag 18 maart wordt in 't Hovenhuus voor de 3e keer een bierproeverij georganiseerd. Ook dit keer weer
enkele bijzondere en verrassende bieren. Kosten zijn 10 euro p.p. inclusief hapjes. Aanmelden in 't Hovenhuus of
per mail: bierproeverij@wsvdehoven.nl. Mis het (dit keer) niet!
Op vrijdag 15 april een bijzondere muzikale avond: Woodstock on the Worp. Nadere bijzonderheden volgen nog
(op de website) maar schrijf de datum alvast in je agenda!
INLOOP 18 februari 'Afkoppelen regenwater op de Worp'
Eind december is de achterzijde van 't Hovenhuus met hulp van 30 wijkbewoners afgekoppeld. Deze klus is mede
mogelijk gemaakt door de afkoppelsubsidie van de Gemeente Deventer, firma Wildkamp en een mooie bijdrage van
Groene Loper Deventer. De werkgroep Afkoppelen gaat nu weer verder met het ondersteunen van wijkbewoners.
Op 18 februari organiseren zij tussen 19 en 21 uur een inloop- en informatieavond in 't Hovenhuus voor iedereen
die interesse heeft in het afkoppelen van de eigen woning. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan deskundigen.
Voor meer informatie zie website WSV of Facebook: 'afkoppelenregenwaterworp'. Hierop is ook een
promotiefilmpje van het waterschap te zien waar een aantal wijkbewoners aan mee heeft gewerkt.

Wijk- en speeltuinvereniging de Hoven • Leliestraat 27 • 7419 CT Deventer • 0570-615010 •
info@wsvdehoven.nl • www.wsvdehoven.nl • KvK 40650343 • NL49 RABO 0362826994

