Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid

In 2021 hebben we gezellige en leuke activiteiten gedaan in onze wijk. Het begon met de familiespeurtocht in
januari. Met Pasen een meet en greet met de paashaas, een spelletjesparcours en op kraambezoek bij
pasgeboren lammetjes. De fietstocht ging, i.v.m. een gering aantal aanmeldingen, niet door net als de pub
quiz voorafgaand aan Nationale Burendag. Op Burendag zelf was het gezellig rond het Clusius College. Jong
en oud speelden enthousiast en fanatiek allerlei oud-Hollandse spelletjes en er werd gekletst bij een kopje
koffie, limonade, koek en poffertjes met op de achtergrond Hollandse meezingers. Het klaverjassen kon begin
dit jaar en in de herfst een aantal keer plaatsvinden. De laatste activiteit was de Halloweenspeurtocht waarbij
verklede kinderen en zelfs sommige verklede ouders spannende en leuke spelletjes langsgingen die onder een
aantal carports in de wijk waren opgesteld. Deze activiteit was helemaal volgeboekt en aan de dankbare
berichtjes achteraf te lezen als ontzettend leuk ervaren en dus zeer geslaagd! Komend jaar
hopen we u weer bij veel activiteiten te verwelkomen, wellicht al begin van het jaar bij de
Nieuwjaarsborrel.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
Nieuwjaarsborrel zaterdag 8 januari Wij willen met elkaar proosten op het nieuwe jaar,
onder het genot van een hapje en een drankje voor onze buurtgenoten van alle leeftijden. Onder voorbehoud
van het weer en de maatregelen willen we dit doen op zaterdag 8 januari van 17.00 tot 18.00 uur op de
parkeerplaats van het Clusius College aan De Binnenhof. We verwelkomen u graag met gezellige vuurkorven,
waarboven de kinderen marshmallows kunnen roosteren en waarbij u kunt genieten van o.a. warme
chocolademelk, glühwein of een ander drankje en een borrelhapje.
Via e-mail en de website houden we u op de hoogte over het doorgaan van deze activiteit.
Het bestuur van wijkvereniging Hoep Zuid wenst u

Uitbaggeren sloten en vijvers
Deze taak valt nu nog onder de gemeente die
onlangs nog de sloten en vijvers heeft uitgebaggerd.
In de eerste helft van 2022 wordt deze taak
overgeheveld naar Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Wanneer dit heeft plaatsgevonden
zijn zij verantwoordelijk voor deze taak.

AGENDA
Tot nader bericht hebben we de organisatie van
onze activiteiten opgeschort. We proberen steeds
in te springen op actuele ontwikkelingen, dus houd
onze website en sociale media in de gaten voor het
laatste nieuws en activiteiten of meld u aan voor de
digitale nieuwsbrief via
hoepzuidschagen@gmail.com
LIDMAATSCHAP 2022

CONTACT

Een wijk wordt leuker, socialer en veiliger als buren elkaar
ontmoeten en leren kennen. WORD LID voor 5 euro per
jaar (per adres). Leden nemen gratis deel aan of ontvangen
korting op activiteiten. NL49 RABO 0301 9834 53 t.n.v.
Bewonersvereniging Hoep Zuid o.v.v. uw adres + 2022

Nieuws, lidmaatschap en het aanmelden voor activiteiten:

www.hoepzuid.nl
hoepzuidschagen@gmail.com

STEUN ONS
Word lid in 2022
voor slechts € 5
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