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Nieuwsbrief wijkvereniging

In de afgelopen maanden hebben we veel activiteiten georganiseerd. Dit jaar voor het eerst de 
burendag met een infomarkt van de gemeente Schagen en leuke workshops van Groei & Bloei. 
Het apenkooien in de herfstvakantie was heel erg leuk. Er zijn in 2 groepen 240 deelnemers  
geweest. Het was druk, maar gezellig. 
 
                         Het Marokkaans koken was zeer geslaagd maar al heel snel vol geboekt, dus we denken  
                         alweer na over een kookcursus voor komend jaar. Misschien weer een ander land? 
 
 
De retrogame dag was druk bezocht. Ondanks het mooie weer die zondag waren er veel  
bezoekers die zich uitleefden op de oude spelcomputers. Volgend jaar wordt alweer de 5e  
keer dat we de retrogame dag organiseren, we denken na over de invulling van dit 
jubileum. 

Activiteitenkalender 
 

za   4 jan       kinderbingo + 
                      nieuwjaarsborrel 
vr   10 jan      klaverjassen 
vr   14 feb      klaverjassen 
vr   13 mrt      klaverjassen 
ma 16 mrt      algemene leden- 
                      vergadering + lezing 
vr   10 apr      klaverjassen 
zo  12 apr      paaseieren zoeken 

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 2020 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) 

Kinderbingo zaterdag 4-1 
Op zaterdag 4 januari van 16:00 - 17:00 uur 
is weer de jaarlijkse kinderbingo. De kinderen van 
Hoep Zuid spelen in de kantine van het Clusius 
College gezellig een paar potjes bingo. 
Er zijn leuke prijzen te winnen.  
Leeftijd : t/m groep 8 basisschool. 

Wandelen gestopt 
I.v.m. afgenomen belangstelling zijn 
we gestopt met de maandelijkse 
wandeling. 

Nieuwjaarsborrel zaterdag 4-1 
Na de kinderbingo proosten we graag met  
u op het nieuwe jaar tijdens de  
nieuwjaarsborrel. 
De borrel is van 17:00 - 18:00 uur  
in de kantine van het  
Clusius College. 

Algemene ledenvergadering 16 maart 
Op maandag 16 maart om 19:30 uur is de algemene leden-
vergadering, we proberen aansluitend een  
leuke lezing of andere activiteit  
te organiseren. 

Wie komt ons helpen met de activiteiten? 
Wij gaan er komend jaar weer voor om leuke activiteiten te 
verzorgen. Wij kunnen daarbij nog wel wat hulp gebruiken.  
U kunt bijvoorbeeld helpen met het schenken van koffie, thee en 
limonade. U kunt ook helpen met het regelwerk of toezicht houden 
tijdens de activiteiten. Vele handen maken licht werk. 


