Februari 2014

Nieuwsbrief

Jaargang 1 nr. 1
Op verzoek van veel wijkbewoners: de eerste nieuwsbrief van WSV de Hoven is
een feit! Vier keer per jaar wordt u via deze brief met korte berichten op de
hoogte gehouden van nieuws, evenementen, activiteiten en andere zaken rond
WSV de Hoven. Voor meer uitgebreide en actuele informatie over WSV de
Hoven verwijzen wij u naar de website: www.wsvdehoven.nl en de Hovenhier.
Veel leesplezier!
Huttenkamp 2014 gaat door!
Drie nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld, zij gaan dit jaar het
huttenkamp organiseren. Zij zullen zo snel mogelijk ingewerkt worden
zodat we er met z’n allen weer een mooi feest van maken. Er hebben
zich al ruim 100 kinderen aangemeld die weer graag willen timmeren.
Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!
Insturen foto Hovenhier
De redactie wil graag in elke editie van de Hovenhier een mooie seizoenfoto plaatsen
van de Worp en omgeving. Heb je een bijzondere winterfoto, mail deze dan naar
hovenhier@gmail.com. De foto wordt geplaatst in de uitgave van april. De winnaar
ontvangt een leuke attentie.
Hovenhuus 2020
De werkgroep die zich bezighoudt met de plannen rond de verbouwing en modernisering
van ’t Hovenhuus is volop aan de slag. De eerste subsidies zijn al binnen! Het ontwerp
begint langzaam vorm te krijgen en het bestuur hoopt rond de zomer te starten met de
realisering van de plannen.
WorpKidz
Op vrijdag 7 maart is de eerstvolgende jeugdactiviteit in ’t Hovenhuus met als thema
‘Carnaval’. 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 daaropvolgende jeugdactiviteit is op 11 april (‘Volg het spoor’).
Entree: 1 euro.
Bierproeverij
Op vrijdagavond 21 maart wordt in ’t Hovenhuus een
bierproeverij georganiseerd door leden van het vrijdag-barteam
van WSV de Hoven. De kosten zijn 10 euro per persoon (inclusief
hapjes). Meld je aan via: bierproeverij@wsvdehoven.nl
Teken- en schilderlessen voor kinderen
WSV de Hoven organiseert voor kinderen uit groep 4 t/m 8 teken- en schilderlessen. De
6 lessen worden gegeven in ’t Hovenhuus op woensdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur.
De eerste les is op 3 maart, de kosten zijn 45 euro. Aanmelden: b.metz@chello.nl
Algemene ledenvergadering 16 april
Op woensdag 16 april wordt in ’t Hovenhuus de Algemene Ledenvergadering van WSV
de Hoven gehouden. De agenda zal binnenkort op de website en op het
mededelingenbord bij de Spar te vinden zijn. Aanvang is om 20.30 uur.
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