
  

 

 

  

 

 

 

 

       

Het bestuur van wijkvereniging Hoep Zuid wenst u 

 

Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid 

  We hadden voor 2020 heel veel leuke en nieuwe activiteiten in de agenda staan. Het bestuur en de   

  activiteitencommissie hadden er enorm veel zin in. Tot in maart het Coronavirus uitbrak en vrijwel 

  alles stil kwam te liggen. We kijken uit naar het nieuwe jaar en het moment waarop we weer zonder 

  beperkingen activiteiten kunnen organiseren. Helaas ziet het er naar uit dat we de eerste maanden  

van 2021 nog weinig kunnen doen. Achter de schermen blijven we actief en zodra we weer iets kunnen  

organiseren, laten we dit weten via onze website, e-mail en social media. We wensen u fijne feestdagen en 

een goede jaarwisseling. We zien u graag in goede gezondheid weer terug in het nieuwe jaar. 

 

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!  

 

Digitale nieuwsbrief 
De ca. 500 woningen in Hoep Zuid ontvangen zo’n vier keer per jaar een nieuwsbrief in de brievenbus.  

Wanneer we tussentijds nieuws hebben, versturen we een e-mail aan de leden van onze digitale nieuwsbrief. 

Zo hebben we in september wijkbewoners opgeroepen punten in te brengen voor het veldbezoek van de 

gemeente Schagen. Heeft u dit gemist? Meld u dan aan via e-mail of het contactformulier op onze website. 

Bent u creatief of heeft u een                       

interessante hobby, werk of leuk verhaal?  

We zijn op zoek naar wijkbewoners met een leuke 

hobby of een bijzondere bezigheid, interesse of baan, 

die voor ons een lezing of een workshop kunnen 

verzorgen in 2021. Lijkt u dat leuk? Stuur ons een 

mail en zodra we weer bijeenkomsten kunnen 

organiseren nemen we contact met u op. 

AGENDA (onder voorbehoud) 

28-12 t/m 2-1  Familiepuzzeltocht Hoep Zuid 
 

Tot nader bericht hebben we de organisatie van 

onze vaste activiteiten opgeschort. We proberen wel 

steeds in te springen op actuele ontwikkelingen, dus 

houd onze website en social media in de gaten voor 

het laatste nieuws of meld u aan voor de digitale 

nieuwsbrief.  

 

 

 

LIDMAATSCHAP 2021  

Een wijk wordt leuker, socialer en veiliger als buren elkaar 

ontmoeten en leren kennen. WORD LID voor 5 euro per 

jaar (per adres/jan t/m dec). Leden ontvangen korting op 

activiteiten.  NL49 RABO 0301 9834 53 

Bewonersvereniging Hoep Zuid o.v.v. uw adres + 2021 

 

CONTACT 

Nieuws, lidmaatschap en het aanmelden voor activiteiten: 

De Dreef 28, tel. (0224) 752 495 

www.hoepzuid.nl 
hoepzuidschagen@gmail.com 

Nieuwsbrief 21 Hoep Zuid 18 december 2020 

Familiepuzzeltocht in de kerstvakantie  
Doe mee met de puzzeltocht voor jong en oud tussen maandag 28 december en zaterdag 2 januari en maak 

kans op één van de 15 cadeaubonnen t.w.v. 10 euro van De Backery. Het deelnameformulier 

en de wandelroute ontvangt u binnenkort in de brievenbus. Deze staan tevens op onze website. 

STEUN ONS 

Word lid in 2021 

voor slechts € 5 

 


