
Aan de tafel schoven op zondag 3 juli zo’n 100 buren aan voor  

het WIJKONTBIJT. Er werd genoten van een ruim assortiment aan  

verschillende luxe soorten vers gebakken brood van De Backery, 

een gekookt of gebakken ei, hartig en zoet beleg, koffie, thee en  

een sapje. Tijdens het ontbijt waren er leuke gesprekken met 

bekende en nieuwe wijkbewoners en de kinderen vermaakten zich 

met een spelletje of kleuren aan de speeltafel. 

Iedereen bedankt voor de gezelligheid! 

  

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN VOSSENJACHT 

Op zaterdag 29 oktober willen we weer griezelen in 

onze wijk door een vossenjacht te organiseren. 

  Griezelen jullie mee? In oktober plaatsen we alle 

    informatie op onze website, waarna je je kunt 

        aanmelden. 

                  Houd onze website dus in de gaten! 

 

AGENDA 

Ma. 26 september: Algemene Ledenvergadering 

         Lezing Zwanenwater  

Vrij. 14 oktober: Klaverjassen 

Za. 29 oktober: Halloween vossenjacht  

Informatie over de activiteiten vindt u op  

onze website. 

 

 

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 

 

Nieuwsbrief wijkvereniging Hoep Zuid 

Wat hebben we dit jaar een prachtige zomer! We gaan richting de herfst en nog steeds kunnen we genieten van  

zonnige dagen met aangename temperaturen. Ook tijdens het wijkontbijt hadden we goed weer en in deze 

nieuwsbrief blikken we hierop terug en op de Retrogamedag van vorig weekend. Natuurlijk kijken we ook vooruit 

naar de leuke activiteiten die de komende tijd op de agenda staan. 

  CONTACT 

  Nieuws, lidmaatschap en het 

  aanmelden voor activiteiten: 

  www.hoepzuid.nl 
  hoepzuidschagen@gmail.com 

 

STEUN ONS 

Word lid 

in 2022 

voor slechts 

5 euro 

per gezin 

 

         RETROGAMEDAG  

         Op zondag 11 september vond de vijfde Retrogamedag 

                                                                                         plaats in het schoolgebouw van Vonk aan de Binnenhof. Jong 

                                                                                         en oud speelden onder andere Pac Man, Super Mario en  

                                                                                         Duck Hunt op computers die 15 jaar of ouder zijn.  

                                                                                         Bij de Coderdojo werd kennisgemaakt met computertechniek                                        

                                                                                         en programmeren. We kijken terug op een geslaagde dag         

                                                 met zo’n 100 bezoekers. 

 

        

 

 

Nieuwsbrief 28 Hoep Zuid september 2022 

 

Op maandag 26 september om 19.30 uur vindt onze ALGEMENE LEDENVERGADERING plaats met aansluitend een 

interessante LEZING over het bijzondere natuurgebied HET ZWANENWATER. De agendapunten voor de 

vergadering en de notulen van vorig jaar kunt u vinden op onze website. In de lezing wordt u door Margreet Frowijn-

Druijven meegenomen het gebied in. Zij is vrijwilliger en excursieleider, monitort dagvlinders en fotografeert al meer 

dan 15 jaar in natuurgebied het Zwanenwater. Zij laat zien wat elk jaargetijde te brengen heeft. Aan de orde komen 

vele planten, amfibieën, vlinders, paddenstoelen en vogels. Wij nodigen alle leden van harte uit!  


