Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid

Activiteiten 2020
Het eerste half jaar van 2020 moesten veel van onze activiteiten helaas worden afgelast door de
Coronamaatregelen. Een aantal activiteiten hebben we in aangepaste vorm toch door kunnen laten gaan en
we sloten in juni af met een alternatief voor ons jaarlijks wijkontbijt: de in Hoep Zuid woonachtige leden
konden 28 juni versgebakken croissantjes afhalen bij De Backery. We kregen veel enthousiaste reacties! De
agenda voor de tweede helft van 2020 zag er veelbelovend uit, maar vanwege de huidige RIVM richtlijnen
hebben we moeten besluiten om in september en oktober de meeste activiteiten af te gelasten. Er is tot nader
bericht geen klaverjassen en ook burendag eind september kan jammer genoeg niet doorgaan. We proberen
wel steeds in te springen op actuele ontwikkelingen, dus houd onze website en pagina’s op
Facebook en Instagram in de gaten voor het laatste nieuws.
Gemeente Schagen
Guido Schipper, de gebiedscoördinator van de gemeente Schagen is regelmatig aanwezig bij onze
bestuursvergaderingen. Op onze website onder de pagina ‘Nieuwsbrief’ stelt Guido zich aan u voor. Hier kunt
u lezen wat zijn taken zijn en wat hij voor u als bewoner kan betekenen. Op ons verzoek heeft hij binnen de
gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheden om de speeleilanden bij de geluidswal aan de Oostersingel
opnieuw te voorzien van speeltoestellen. We hebben van de gemeente Schagen het bericht ontvangen dat het
huidige budget helaas ontoereikend is om nieuwe speeltoestellen te plaatsen en te onderhouden. De start van
de herinrichting van de Kaagweg, waarbij de indeling van de diverse verkeersstromen en
de groenvoorziening opnieuw worden bepaald, staat (onder voorbehoud van het budget)
gepland voor 2021.
Algemene Ledenvergadering 14 september
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt
plaats op maandag 14 september om 19.30 uur in
het Clusius College. De agendapunten en de notulen
van de ALV van 4 maart 2019 staan op de website
onder de pagina ‘Over ons’. We houden ons tijdens
deze avond aan de richtlijnen van het RIVM en er zal
dit jaar aansluitend geen lezing plaatsvinden.

Halloween 31 oktober
De geplande Halloween
kinderdisco kan helaas vanwege
de Coronamaatregelen niet doorgaan.
We organiseren daarvoor in de plaats een
alternatieve Halloween activiteit in de buitenlucht.
Zet deze datum dus alvast in je agenda.
Half oktober vertellen we je meer!

AGENDA (onder voorbehoud)
14-09 Algemene Ledenvergadering
31-10 Halloween activiteit

Kom ons leuke team vrijwilligers versterken!
We zoeken een algemeen bestuurslid en een
secretaris. Heeft u interesse of wilt u eerst meer
informatie? Neem contact met ons op of kom naar
de Algemene Ledenvergadering op 14 september.

Kijk op www.hoepzuid.nl voor meer informatie en een
volledig overzicht van de agenda.

LIDMAATSCHAP

CONTACT

Een wijk wordt leuker, socialer en veiliger als buren elkaar
ontmoeten en leren kennen. 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

Nieuws, lidmaatschap en het aanmelden voor activiteiten:
De Dreef 28, tel. (0224) 752 495
KLAVERJASSEN

www.hoepzuid.nl

AFGELAST

hoepzuidschagen@gmail.com

bericht

tot nader
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