
  

 

 

 

 

 

 

 

      

Insectenhotel aan de Oostersingel 

Op het voormalig speeleiland hebben bewoners een 

insectenhotel geplaatst. Met budget van de gemeente 

werden al eerder eenjarige bloemen gezaaid en fruit- 

 bomen geplant. In juli kwam er 

 een insectenhotel bij dat door een 

 bewoner is ontworpen en gemaakt

 en daarna samen met buren werd

 geplaatst. De bewoners zorgen zelf 

 voor het onderhoud.  

 Wat een geweldig initiatief! 

Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid 

We zijn blij dat we met de huidige maatregelen weer mogelijkheden hebben om activiteiten te kunnen 

organiseren. We houden ons hierbij aan de door de overheid gestelde richtlijnen. Bij binnenactiviteiten zorgen 

we dus voor tafels waarbij u op 1,5 meter afstand van elkaar kunt zitten. Als extra veiligheid vragen wij u bij 

binnenkomst in het schoolgebouw een mondkapje te dragen. Zodra u zit, mag het mondkapje weer af. Ook 

houden wij ons aan de maximale groepsgrootte. Voor de pubquiz en oud-Hollandse spelletjes op burendag 

dient u zich daarom vooraf op te geven. U hoeft zich niet aan te melden om zaterdag op het schoolplein te 

komen kijken bij de oud-Hollandse spelletjes. Wij schenken intussen voor u een lekker kopje koffie of thee in.    

UITNODIGING Ledenvergadering ma. 13 sept.  

Alle leden zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn 

bij de ALV (Algemene Ledenvergadering) in de 

kantine van het Clusius College. Aanvang 19.30 uur. 

De notulen van 2020 staan op onze website onder 

‘Over ons’. Hier kunt u ook enkele dagen van tevoren 

de agenda van de vergadering inzien. 

       Vrijdag 24 september PUBQUIZ 

       Wie  heeft de meeste kennis? Ga de 

       strijd aan samen met familie of buren. Geef 

u snel op, want vol = vol. Teams bestaan uit max. 4 

personen. U kunt zich ook met minder personen of 

individueel aanmelden, we delen u dan met anderen in. 

Aanvang 19.30 uur in de kantine van het Clusius 

College. Deelname is gratis. Aanmelden via 

karinhoepzuid@gmail.com o.v.v. (team)naam, aantal 

teamleden en adres. 

Zaterdag 25 september OUD-HOLLANDSE 

SPELLETJES. Kinderen kunnen tussen 10 en 12 

uur deelnemen aan spelletjes op het schoolplein 

van het Clusius College. Er staat ook een spring- 

kussen en er is limonade, koffie en thee. We  

sluiten de ochtend af met heerlijke poffertjes. 

Deelname is gratis. Aanmelden o.v.v. naam,  

leeftijd en adres via theahoepzuid@gmail.com 

 

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 24 Hoep Zuid 3 september 2021 

 

AGENDA (onder voorbehoud)    Meer info: zie website. 

Vr. 10-09 Klaverjassen. Inschrijven v.a. 19.30 uur  

Ma. 13-09 Algemene Ledenvergadering 19.30 uur 

Vr. 24-09 Pubquiz aanvang 19.30 uur 

Za. 25-09 Oud-Hollandse spelletjes 10 tot 12 uur 

Vr. 08-10 Klaverjassen. Inschrijven v.a. 19.30 uur 

Za. 30-10 Halloweenspeurtocht door Hoep Zuid 

 

 

 

 

 

 

Maandag 13 september 19.30 uur: ALV 

Algemene Ledenvergadering in het Clusius College. 

 

Klaverjassen start vrijdag 10 september 

Om het klaverjassen veilig te kunnen organiseren, 

hanteren we de volgende (extra) maatregelen:  

Bij binnenkomst draagt u een mondkapje en worden 

handen ontsmet. Zolang u zit, mag het mondkapje 

af. We houden 1,5 meter afstand 

en bij klachten blijft u thuis. 

 

 

Herinrichting Kaagweg 

Het ontwerp wordt de komende maanden verder 

uitgewerkt door de gemeente, in samenwerking met 

de wijkvereniging, het Clusius College en de 

buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel. Het streven 

is om eind dit jaar te starten met de uitvoering.  

 

 

 

 

 

 

Maandag 13 september 19.30 uur: ALV 

Algemene Ledenvergadering in het Clusius College. 
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