Wijkvereniging Hoep Zuid

Digitale nieuwsbrief activiteiten
Vele handen maken licht werk

AGENDA
Kijk op www.hoepzuid.nl voor
meer informatie en een volledig
overzicht van de agenda.
Deze wordt gedurende het jaar
steeds aangevuld met nieuwe
activiteiten.
Klaverjassen • VR 14-02
Klaverjassen • VR 13-03
Alg. ledenvergadering • MA 16-03
Lezing hovenier • MA 16-03
Workshop schilderen • ZA 21-03
Klaverjassen • VR 10-04
Paaseieren zoeken • ZO 12-04

LIDMAATSCHAP
Een wijk wordt leuker, socialer
en veiliger als buren elkaar
ontmoeten en leren kennen.
Steun ons bij het organiseren van
activiteiten voor jong en oud en
WORD LID voor 5 euro per jaar
(jan t/m dec). Leden ontvangen
korting op activiteiten.
NL49 RABO 0301 9834 53
Bewonersvereniging Hoep Zuid
o.v.v. uw adres + 2020

CONTACT
Nieuws, lidmaatschap en het
aanmelden voor activiteiten.
Postadres
De Dreef 28, 1741 MH
Telefoon
0224-752 495
E-mail
hoepzuidschagen@gmail.com
Website
www.hoepzuid.nl
Facebook & Instagram
hoepzuidschagen
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Ons ledenbestand groeit gestaag en ook het aantal activiteiten neemt ieder
jaar toe. Voor 2020 hebben we weer leuke plannen en bij de uitvoering
kunnen we wel wat extra hulp gebruiken. We roepen bewoners op om zich
op te geven voor de vrijwilligerspoule.
Deelnemers kunnen daarbij zelf aangeven wanneer
ze beschikbaar zijn om te helpen bij een activiteit
en hoelang. Geheel vrijblijvend dus. Vele handen
maken licht werk. Geeft u zich ook op?

Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats op maandag 16
maart om 19.30 uur in het Clusius College. De agenda zal begin maart op
de website geplaatst worden. De notulen van de ALV van 4 maart 2019
staan reeds op de website onder de kop “Over ons”. Zet deze datum alvast
in uw agenda, want aansluitend is er een leuke en interessante lezing!

Lezing hovenier Bram Engberts
Na afloop van de ALV op maandag 16 maart zal er een lezing gehouden
worden door Bram Engberts. Bram is een bevlogen hovenier en gek op de
natuur. In 2006 richtte hij het bedrijf Engberts Hoveniers op, waarin hij tot
op de dag van vandaag actief is.
Zijn passie voor een groene leefomgeving gebruikt hij om anderen te
enthousiasmeren en hij streeft naar een leef-/werkomgeving waar je echt
gelukkig van wordt. De lezing gaat over de levende tuin.
Wat doet een groene leefomgeving met ons als mens:






herstel van stress
het kan aanzetten tot sociaal contact
het kan bijdragen aan een optimale
ontwikkeling bij kinderen
het kan persoonlijke ontwikkeling en
zingeving bevorderen
en het kan stimuleren tot bewegen

Aanvang Algemene Ledenvergadering: 19.30 uur, kantine Clusius College,
De Binnenhof 22. Voor leden is de lezing gratis. Niet-leden die de lezing
willen bijwonen kunnen ter plekke lid worden. Het lidmaatschap bedraagt 5
euro per jaar en loopt van januari t/m december.
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Workshop schilderen
Nanda Drenth van Art-works/ArtNight geeft dit voorjaar twee schilderworkshops: op zaterdag 21 maart van 14.30-17.00 uur voor kinderen vanaf
8 jaar en op dinsdag 12 mei van 19.00-21.30 uur voor volwassenen.
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.
Bijschrift bij foto of afbeelding.

Meld je aan voor onze
vrijwilligerspoule.

• In slechts een paar uur maak jij je eigen kunstwerk.
• Je hebt geen kennis of ervaring nodig! Nanda laat je stap voor stap zien
hoe je het doet.
• Je hoeft niets mee te nemen! Alle materialen zijn bij de prijs inbegrepen.
• Aan het einde van de workshop neem je je kunstwerk mee naar huis.

Zaterdag 21 maart
Leeuw

Dinsdag 12 mei
Kustlijn

(kinderen vanaf 8 jaar)

(volwassenen)

We kunnen hulp gebruiken
bij de opbouw, in de
keuken, achter de bar, bij
het opruimen na afloop of
bij de activiteit zelf met een
extra paar helpende
handen. Leuk en gezellig
om te doen, waarbij je gelijk
andere wijkbewoners (beter)
leert kennen. Meer
informatie of aanmelden
kan via e-mail of het
contactformulier op onze
website www.hoepzuid.nl
Bijschrift bij foto of afbeelding.

Leeuw

Aanmelden schilderworkshop

Kustlijn

De bewoners van Hoep Zuid hebben deze week een aanmeldformulier in de
brievenbus gekregen. Deze staat tevens op de website onder activiteiten.
Aanmelden kan middels het inleveren van het antwoordstrookje en
contante betaling. De kosten voor leden zijn 20 euro. Niet-leden betalen
22,50 euro. (let op: u bent lid als u uw contributie voor 2020 heeft
voldaan)

Glazen potjes voor de lichtjesloop
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Sportservice Schagen organiseert vrijdag 28 februari 2020 een lichtjesloop
door Schagen. De route van deze wandeltocht voert ook door onze wijk. De
bewoners van de Oostersingel worden door de organisatie opgeroepen de
voortuin van gezellige verlichting te voorzien. De doos met kerstspullen kan
dus weer van zolder! De wijkvereniging plaatst lichtjes op de wandelroute
langs de geluidswal. Hiervoor kunnen we nog wel wat glazen potjes
gebruiken. Gooi ze dus niet in de glasbak, maar zet ze bij de voordeur op De
Dreef 28. Wij maken hiermee een leuke strook verlichting voor de
wandelaars. Alvast bedankt!

