
Kinderactiviteit 1e Paasdag zondag 4 april 

   Helaas moeten we het paaseieren zoeken nog een jaar overslaan. Vorig jaar 

   bezorgden we bij alle wijkbewoners een zakje paaseitjes aan de deur. Dit jaar kunnen 

   alle kinderen uit Hoep Zuid (t/m groep 8) zich opgeven voor een bezoek aan de 

   paashaas bij het Clusius College (zie het aanmeldformulier op de achterzijde). 

   MEET & GREET met de paashaas, volgens het “walk-though”principe.  

   het Clusius College. Helaas moeten we het ook dit jaar nog even overslaan. Maar…..  

   we hebben goed neiuws: nen we ook dit jaar met Pasen geen paaseieren zoeken in de 

tuinen en dieren 

  

 

 

  

 

 

 

 

       

Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid 

              We eindigden 2020 in een lockdown. Veel meer dan een stukje fietsen of wandelen was in de 

  kerstvakantie niet mogelijk, dus organiseerden we een familiespeurtocht door onze wijk. Onder de 

            ingeleverde deelnameformulieren hebben we 15 cadeaubonnen verloot. De antwoordformulieren 

werden veelal voorzien van leuke nieuwjaarswensen en complimenten. Dank daarvoor! We blijven in deze 

onzekere tijd steeds kijken wat onze mogelijkheden zijn m.b.t. het organiseren van activiteiten. Ook zullen we u op 

de hoogte houden van de actiepunten van de gemeente Schagen n.a.v. het veldbezoek september 2020. Het meest 

actuele overzicht staat steeds op onze website onder ‘Nieuwsbrief’ en als u zich heeft aangemeld voor ons digitale 

nieuws, ontvangt u een mailtje wanneer er weer een nieuw overzicht beschikbaar is. 

 

Geef u op voor het bestuur 

of de vrijwilligerspoule! 

We zoeken een algemeen bestuurslid 

en een secretaris. Heeft u interesse of wilt u eerst meer 

informatie? Neem contact met ons op! U kunt zich ook 

vrijblijvend aanmelden voor de vrijwilligerspoule. 

Wanneer we hulp kunnen gebruiken bij een activiteit 

krijgt u een mail en kunt u zelf aangeven of u 

beschikbaar bent om te komen helpen. 

 

Parkeeroverlast Hoep Zuid 

Tijdens het veldbezoek van de gemeente afgelopen september kwam o.a. ook parkeeroverlast 

ter sprake. Verschillende bewoners hebben aangegeven last te hebben van auto’s  die geparkeerd 

staan op smalle stukken, net na een bocht of bij de ingang van een straat. Hierdoor kunnen andere 

voertuigen de bocht niet goed nemen, is er al eens schade ontstaan en kunnen grotere voertuigen met moeite een 

straat indraaien. Ook ontnemen de geparkeerde auto’s het zicht op andere weggebruikers, zoals fietsers, 

voetgangers en spelende kinderen. 

De gemeente heeft laten weten hier niets in te kunnen betekenen. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoners 

zelf om hier rekening mee te houden en elkaar daar (op een vriendelijke manier) op te attenderen. We hebben er 

begrip voor dat u graag uw (tweede) auto zo dicht mogelijk bij uw woning wilt parkeren, maar vragen u om daarbij 

tevens rekening te houden met de verkeersveiligheid, een ieders woongenot en de goede verstandhouding met uw 

buren. Voor de volledigheid vermelden we nog even dat het volgens de wet verboden is te parkeren voor een inrit 

of uitrit en in een zone van vijf meter voor en na een bocht (uitgezonderd officiële parkeervakken).  

AGENDA (onder voorbehoud) 

Zo. 4 april (1e Paasdag): Kom langs bij de paashaas. 
 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk 

i.v.m. een tijdslot. Zie achterzijde 

voor het aanmeldformulier. 

 
Al onze vaste activiteiten zijn 

tot nader bericht afgelast.  

 

 

LIDMAATSCHAP 2021  

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 + 2021 

 

  CONTACT 

  Nieuws, lidmaatschap en het 

  aanmelden voor activiteiten: 

  www.hoepzuid.nl 
  hoepzuidschagen@gmail.com 

Nieuwsbrief 22 Hoep Zuid 8 maart 2021 

STEUN ONS 

Word lid 

in 2021 

voor slechts 

5 euro 

per gezin 

 

   MEET & GREET 

  met de PAASHAAS 

      1e Paasdag 


