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Nieuwsbrief wijkvereniging

Zondag 14 juni zouden we voor de 6e keer op rij ontbijten op De Dreef.  
Helaas kon dit door het coronavirus niet doorgaan.  
 

Ook het paaseieren zoeken op 1e paasdag kon niet doorgaan.  
De paashaas is toch de wijk in gegaan en heeft bij veel gezinnen met jonge kinderen 
paaseieren gebracht. Iedereen in de wijk heeft die dag paaseieren gekregen.  
In de meivakantie hebben we een woorden speurtocht georganiseerd voor de kinderen t/m 12 jaar. 

In deze bijzondere tijd is het belangrijk dat we verbonden blijven met elkaar ! 
 

We zijn voorzichtig weer plannen aan het maken voor na de zomervakantie. Uiteraard houden we daarvoor  
de komende maanden de coronamaatregelen in de gaten.  De agenda in deze nieuwsbrief is daarom ook nog 
onder voorbehoud. 

Activiteitenkalender 
(onder voorbehoud) 
 

vr   11 sep      Klaverjassen 
ma 14 sep      Algemene  
                       Ledenvergadering 
za  26 sep      Burendag 

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) 

Clusius College zoekt dierverzorgers voor in de schoolvakanties 
Het Clusius College is op zoek naar meerdere vrijwilligers om een "pool" van verzorgers te vormen. De verzorger 
werkt zelfstandig en zal naar verwachting jaarlijks voor minimaal een aangesloten periode van een  
week worden ingeroosterd. Uiteraard heeft de dierverzorger affiniteit met het verzorgen van dieren.  
Er worden mensen gezocht die zelfstandig kunnen werken, communicatief vaardig zijn en goed in een klein team 
samen kunnen werken. Voor meer informatie kunt u de advertentie op het wijkprikbord raadplegen. 
Voor aanmelding of het opvragen van informatie kan contact worden opgenomen met de heer W. Keppel 
(tel.: 0224-212725 of email: w.keppel@clusius.nl). 

Algemene Ledenvergadering 
De nieuwe datum voor de vergadering is 
maandag 14 september om 19:30 uur. Er 
is aansluitend géén lezing. 
Wij zijn nog op zoek naar een 
secretaris en een algemeen bestuurslid. 
Neem contact met ons op als u lid wilt 
worden van het bestuur. 

Wijkprikbord 
Wij hebben op onze website een wijkprikbord gerealiseerd. 
Heeft u een vraag of een mededeling, dan kunt u dat plaatsen op 
ons wijkprikbord. Plaatsing gaat via het contactformulier. 

                 Hondenpoepalarm ! 
                 We kregen uit de wijk het signaal 
dat er veel hondenpoep op straat ligt. Denk 
eraan de poep op te ruimen of spreek 
elkaar erop aan. 

Burendag Hoep Zuid zaterdag 26 september 
Ook dit jaar willen wij meedoen met de burendag van het Oranje 
Fonds. Wij zijn van plan om een kinderrommelmarkt te organiseren 
en willen oud-Hollandse spelletjes met elkaar spelen. Ook hebben 
wij een gezellige pubquiz op de planning 
 staan. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de  
                         burendag voldoet aan de coronarichtlijnen op  
                         dat moment. Meer informatie krijgt u na de 
                         zomervakantie, maar schrijf de datum alvast  
                         in uw agenda. 


