Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud, de lente is in aantocht en we hebben allemaal zin om activiteiten te
ondernemen en elkaar te ontmoeten. Als wijkvereniging hebben we voor de komende tijd dan ook weer leuke en
gezellige activiteiten op de agenda gezet. We kijken ernaar uit om jullie te zien en spreken!

Een schone(re) wijk
Bij een wandeling door de wijk, komen we van alles tegen wat we
liever niet zouden zien: zwerfafval, hondenpoep en afvalcontainers die
buiten de ophaaldag om blijven staan. Meerdere bewoners hebben ons
hierover bericht en als wijkvereniging delen wij de wens om onze wijk
zo netjes mogelijk en prettig leefbaar te houden.
De bermen langs waterpartijen worden door kinderen gebruikt om
te spelen of te vissen, heel fijn als zij dit kunnen blijven doen zonder om alle hoopjes poep heen te slalommen of er
onverhoopt in te stappen.
Door leerlingen van het Clusius College wordt regelmatig een rondje zwerfafval geprikt, maar er liggen nog vaak her
en der eetbakjes, plastic of papierafval.
Wij willen daarom een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid en betrokkenheid en vragen hondenbezitters
de poep van hun hond op te ruimen. Ook vragen wij iedereen de afvalcontainer na het legen weer bij het huis te
zetten en zwerfafval in een afvalbak te doen.
We hopen zo met elkaar samen te werken aan een schonere wijk!
Kinderactiviteit 1e Paasdag zondag 17 april
Eerste Paasdag kunnen kinderen ‘s morgens paaseieren zoeken bij het Clusius College.
U ontvangt een inschrijfformulier per e-mail of in de brievenbus.
Alle informatie kunt u begin april ook terugvinden op onze website.
AGENDA
Vr. 11-3: Klaverjassen
Wo. 23-3: AED/ reanimatie training
Vr. 25-3: AED/reanimatie training
Vr. 8-4: Klaverjassen
Zo. 17-4: Paaseieren zoeken
Vr. 13-5: Klaverjassen
Zo. 5-6: Tafeltennistoernooi
Zo. 3-7: Wijkontbijt
Informatie over de activiteiten
vindt u op www.hoepzuid.nl

AED en reanimatie training
Op 23 en 25 maart organiseren wij samen met EHBO
vereniging Dirkshorn een AED en reanimatie training.
Door subsidie van de gemeente is deelname gratis.
De abonnees van onze digitale nieuwsbrief hebben
hier half februari bericht over ontvangen.
Binnen enkele dagen waren beide dagen
volgeboekt. U kunt zich nog wel op de
wachtlijst laten plaatsen.

LIDMAATSCHAP 2022
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
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STEUN ONS CONTACT

Info: www.hoepzuid.nl

Word lid
in 2022
voor slechts
5 euro
per gezin

Nieuws, lidmaatschap en het
aanmelden voor activiteiten:

www.hoepzuid.nl
hoepzuidschagen@gmail.com
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