Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid

Zo langzamerhand is er steeds meer mogelijk en kunnen we weer leuke plannen gaan maken. Afgelopen Pasen
hebben we al iets meer kunnen doen door max. 65 kinderen uit te nodigen voor leuke spelletjes en een Meet
& Greet met de paashaas op het schoolplein van het Clusius College. Het was een zeer geslaagde ochtend en
door het werken met tijdslots konden we ons goed aan alle maatregelen houden.
Ondanks de versoepelingen blijft de 1,5 meter maatregel nog steeds van kracht. Een activiteit zoals het
wijkontbijt waarbij iedereen bij elkaar aan tafel zit, is dus nog niet haalbaar. Daarom organiseren we zondag
13 juni a.s. een fietsroute voor jong & oud van ca. 20 km waarbij men onderweg tijdens verschillende stops
iets te eten en drinken krijgt. Op de achterzijde leest u alle informatie. U kunt zich aanmelden
t/m woensdag 9 juni. We wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe en hopen u vanaf
september weer te kunnen verwelkomen bij een van onze activiteiten.
Heeft u een NEE-NEE sticker op uw brievenbus?
Dan is de kans groot dat u toch onze nieuwsbrief
ontvangt. Veel bewoners willen wel graag onze
informatie over de wijk Hoep Zuid ontvangen, dus
hebben we tot nu toe bij veel adressen met een
NEE-NEE sticker onze nieuwsbrieven bezorgd.
Natuurlijk zijn er ook bewoners die hier geen prijs
op stellen. Omdat het is voor ons ondoenlijk is om
dat van alle adressen bij te houden, ontvangen de
bewoners met een NEE-NEE sticker voor de laatste
keer onze nieuwsbrief.

Na de laatste bezorging (Nieuwsbrief 23) verwijzen
we u naar de website waar u de nieuwsbrieven en
informatie over onze activiteiten terug kunt vinden.
Onze nieuwsbrief verspreiden we vier keer per jaar:
maart, juni, september en december. U kunt zich
ook via e-mail aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief en/of ons volgen op Facebook en
Instagram voor het laatste nieuws.

Zoekt u vrijwilligerswerk zonder verplichtingen?
Geef u dan op voor onze vrijwilligerspoule.
Wanneer we hulp kunnen gebruiken bij de
voorbereiding of uitvoering van een activiteit sturen
we de vrijwilligers een e-mail. Zij kunnen dan zelf
aangeven of ze die dag beschikbaar zijn om te
komen helpen. Geheel vrijblijvend dus! Meld u aan
via hoepzuidschagen@gmail.com
AGENDA (onder voorbehoud)
Zondag 13 juni : FIETSTOCHT voor het hele gezin
met onderweg verschillende stops waar u iets te
eten en drinken krijgt. Aanmelden kan t/m
woensdag 9 juni. Op de achterzijde leest u alle
informatie.

Maandag 13 september 19.30 uur: ALV
Algemene Ledenvergadering in het Clusius College.

Wij wensen alle bewoners een fijne zomervakantie.
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.
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CONTACT
Nieuws, lidmaatschap en het
aanmelden voor activiteiten:

www.hoepzuid.nl
hoepzuidschagen@gmail.com
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