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Nieuwsbrief wijkvereniging

Burendag  Hoep Zuid op zaterdag 28 september 
Dit jaar doet onze wijk mee met de "Burendag", een landelijk initiatief van het Oranje Fonds.  
De burendag zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 28 september in samenwerking met  
Groei en Bloei en de gemeente Schagen.  
Voor meer nieuws, zie de achterkant van deze nieuwsbrief. 

Activiteitenkalender 
 

vr   13 sep     klaverjassen 
di   24 sep     wandelen    
za  28 sep     burendag 
vr   11 okt      klaverjassen 
di   22 okt      apenkooien 
di   29 okt      wandelen 
vr    8 nov      klaverjassen 
za   9 nov      Marokkaans koken 
zo  17 nov     retrogame dag 

Kom klaverjassen ! 
In de maanden september t/m mei wordt 
elke 2e vrijdag van de maand  
in het Clusius College geklaverjast. 
Iedere deelnemer speelt individueel en 
er worden lekkere hapjes geserveerd. 
Inschrijven vanaf 19:30 uur, aanvang  
20:00 uur.   
 

Contact    www.hoepzuid.nl 
Ook voor nieuws en aanmeldingen voor activiteiten 
Postadres :  De Dreef 28 
Telefoon   :  0224 - 752 495 

Lidmaatschap 
Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen willen wij 
leden werven. Als lid krijgt u korting op activiteiten. De contributie 
voor 2019 bedraagt slechts € 5 per gezin. Wij vragen u ons te 
steunen en lid te worden! 
Bankrek.nr. NL49 RABO 0301 9834 53  
(met vermelding van adresgegevens) 

Wandelen, elke laatste dinsdagavond van de maand 
U houdt van wandelen, maar loopt liever niet alleen? Elke laatste dinsdag van de maand  
wandelen we 's avonds een uurtje (ca. 5 km) in de omgeving van Schagen.  
Wilt u meelopen? Dan bent u om 19:00 uur welkom op ons vaste vertrekpunt op het  
parkeerterrein van het Clusius College aan De Binnenhof. U hoeft zich niet aan te melden en deelname is gratis. 
Komende dinsdag 24 september is de eerstvolgende gezamenlijke wandeling. 

Retrogame dag 
Op 17 november organiseren we weer de retrogame  
dag. Zet de datum alvast in uw agenda !!! 

Apenkooien in de 
herfstvakantie !!! 
Samen met Sport Service Schagen 
organiseren wij in de herfstvakantie in 
het Clusius College: Apenkooien. Zet de 
datum 22 oktober in uw agenda en kom 
met de kinderen of kleinkinderen gezellig 
apenkooien. 
Misschien is er ook wel een groep 
volwassenen die de oude tijden wil laten 
herleven. Wie is er niet groot geworden 
met apenkooien tijdens de gymles? 
Binnenkort kunt u zich op de site van 
Sport Service Schagen opgeven. Kosten 
€ 1 per persoon. 

Oproep apenkooien 
In de herfstvakantie, dinsdag 22 oktober, organiseren wij samen met 
Sport Service Schagen apenkooien in de sportzalen en op het 
schoolplein van het Clusius College (10-12 uur en 13-15 uur). We 
zoeken hiervoor toezichthouders. Wilt u ons 's morgens en/of 's 
middags twee uurtjes helpen? Neem dan contact op met Karin van 
Lavieren, hoepzuidschagen@gmail.com of tel. 752 495. 

Workshop Marokkaans koken 
Op zaterdagmiddag 9 november gaan we onder leiding van mevrouw 
Khadija Jaffar 4 hoofdgerechten en 2 voorgerechten maken die we 
aansluitend gezellig samen opeten.  
Er is plek voor 16 personen en het kost € 22,50  
voor leden en € 25 voor niet-leden. 
Binnenkort kunt u zich hiervoor opgeven  
op onze website of bij onderstaand adres. 


