Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid

De zomer is in aantocht, al lijkt het weer zich de afgelopen weken daar niet echt iets van aan te trekken. We hebben
al wel prachtige voorjaarsdagen gehad, onder meer met Pasen, wat voor onze activiteiten zeker van pas kwam.
In deze nieuwsbrief kijken we terug op de, in de afgelopen maanden, georganiseerde activiteiten en we kijken
vooruit naar leuke activiteiten die de komende tijd op de agenda staan, waarvoor we u van harte uitnodigen.
Op 1e PAASDAG kwamen ruim 70 kinderen met hun
ouders naar onze Paasactiviteit. De kinderen hebben
paaseieren gezocht en spelletjes gedaan. De ouders
zaten gezellig bij elkaar in de zon. Al met al een
geslaagde activiteit! Op onze website kunt u, onder
‘Terugblik’, een uitgebreid verslag lezen over deze
activiteit.

In maart en april hebben we twee AED EN REANIMATIE
TRAININGEN georganiseerd in samenwerking met de
gemeente Schagen. Beide avonden zaten al snel vol met
aanmeldingen van bewoners van Hoep Zuid. 20 mensen
uit de buurt kunnen nu reanimeren en weten hoe een
AED werkt. Op onze website kunt u, onder ‘Terugblik’,
een uitgebreid verslag lezen.

AGENDA
Zo. 3 juli: Wijkontbijt
Vrij. 9 september: Klaverjassen (nieuw seizoen)
Zo. 11 september: Retro gamedag
Ma. 26 september: Algemene ledenvergadering
Informatie over de activiteiten vindt u op onze
website www.hoepzuid.nl

WIJKONTBIJT
We hebben er een paar jaar op moeten
wachten, maar zondag 3 juli is het dan
eindelijk weer zover: het wijkontbijt voor bewoners
van Hoep Zuid. Schuif tussen 9 en 11 uur aan op
ons gezellige en feestelijk versierde terras bij het
Clusius College, De Binnenhof 22.
U komt toch ook langs voor een vers kopje koffie en
een lekker broodje?

KLAVERJASSEN
De kampioen van het seizoen 2021-2022 is bekend!
Kijk snel op onze website onder ‘Terugblik’ voor een
overzicht van alle uitslagen.

Info en aanmelden: www.hoepzuid.nl

KAAGWEG
Op 7 april zijn de eerste bomen geplant aan de
opgeknapte Kaagweg. Inmiddels groeit alle aanplant al
goed en kunnen we zeggen dat ons initiatief om de
Kaagweg groener te maken geslaagd is.
Op onze website kunt u onder ‘Hoep Zuid’
meer lezen over de herinrichting van de Kaagweg.

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
Bewonersvereniging Hoep Zuid o.v.v. uw adres + 2022

STEUN ONS

CONTACT

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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Clusius College Schagen zoekt enthousiaste dierverzorgers

Dagelijks verzorgt het Clusius College Schagen midden in de wijk Hoep-Zuid groen onderwijs aan
leerlingen uit de regio. Wij zijn trots op onze onderwijsfaciliteiten zoals de schooltuinen en de
dierenweiden en leveren daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid (en levendigheid!) van de buurt.

Als school zouden we de buurt graag meer betrekken bij onze activiteiten.
Daarom zoeken wij:

Vrijwilligers die in de schoolvakanties de schooldieren willen verzorgen
Wij zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers om een ‘pool’ van verzorgers te vormen. Als verzorger
werkt u zelfstandig. Wij streven ernaar om iedere verzorger jaarlijks minimaal een aaneengesloten
periode van een week in te roosteren. Per dag duurt de verzorging ca. 1,5 uur waarbij u niet strikt
gebonden bent aan vaste tijden.
Wij zoeken mensen die zelfstandig kunnen werken, communicatief vaardig zijn en goed kunnen
samenwerken in een klein team. U hebt affiniteit met het verzorgen van dieren, staat open om
kennis en vaardigheden aan te leren en werkt netjes.
Heeft u belangstelling en wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met:
Dhr. W. Keppel via telefoonnummer 0224-212725 of e-mail w.keppel@clusius.nl

