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Schagen was nog niet af en daarom kwam na nieuwbouw-
wijk Muggenburg in 1994 de wijk Hoep Zuid. Een fraaie wijk 
moest het worden, goed voor een kleine 500 huizen. Het is 
een mengeling van goede kwaliteitswoningen en bedrijven. 
Aan de noordzijde heeft het een landelijk karakter met de 
kenmerkende lintbebouwing langs de Hoep geflankeerd door 
weidegroen. Aan de stedelijke westzijde ligt het NS-station en 
aan de zuidzijde zien we kleinschalige bedrijvigheid.  

In de twintig jaar jonge wijk kregen op 25 april 1994 de 
eerste wijkbewoners de sleutel. Hoep Zuid heeft haar jonge 
en dynamische uitstraling steeds weten behouden dankzij de 
vrij jonge bevolking, het open en kindvriendelijk karakter 

van de wijk en de diverse bedrijven. Zo zijn o.a het landelijk 
opererende grondsaneringsbedrijf De Vries & van de Wiel, 
Sportschool Steady Fit, Dierenkliniek Zuiderkaag  en het 
Clusius College gevestigd in de wijk. 

Hoep Zuid valt op door de gevarieerdheid van woonstijlen, 
de straatnamen die ontleend zijn uit het buitengebied en de 
wegenstructuur. Met name De Boog valt op door zijn cirkel-
beweging rondom de wijk en De Dreef is zo aangelegd dat 
waar je ook loopt je uitkijkt op de Grote Kerk in het centrum 
van Schagen. Een pleintje en een speelterrein aan het begin 
en einde van de Boog maken de wijk compleet. 

HISTORIE VAN DE WIJK

WWW.HOEPZUID.NL



BKS Schagen feliciteert
Wijk Hoep-Zuid met haar 

20-JARIG JUBILEUM! 

BKS Schagen
Harmenkaag 14
1741 LA  Schagen

T 0224 - 29 65 80
F 0224 - 21 21 76
E      info@bksschagen.nl www.bksschagen.nl

Ook wij zijn al 20-jaar gevestigd in Hoep-Zuid!

• Bestemd voor personen van 50 jaar en ouder;
• Twee- en driekamerappartementen circa 60 m²;
• Rolstoelvriendelijke woningen, alle etages met de lift bereikbaar;
• In de omgeving van het gezellige centrum van Schagen;
• Iedere week markt, in de zomermaanden Westfriese markt;
• Vlakbij het centraal station van Schagen.
 
Huurprijs
De netto huurprijs is vanaf  378,- per maand. Servicekosten rond 
de  125,- inclusief stookkosten per maand. Afhankelijk van uw 
 inkomen is huurtoeslag mogelijk.
Ook is er de mogelijkheid voor het huren van een garage. Huurprijs 

 73,95 per maand.
 
Geïnteresseerd?
Let op: Voor sociale huurwoningen mag het verzamelinkomen van het 
gehele huishouden maximaal  34.085 per jaar zijn, uitzonderingen 
daar gelaten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bewoners-
consulent Bep Bellis bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot  
17:00 uur, telefoonnummer 088-921 00 18. Of mail naar 
 Acaciaplein@woonzorg.nl. Ook kunt u kijken op www.woonzorg.nl.

Comfortabel wonen in
de Acaciaflat te Schagen

Bent u op zoek naar een 
 appartement in een groene 
 omgeving en vlakbij het strand 
van Callantsoog? Wilt u wonen 
in een oude stad met mooie 
 monumentale panden? Wilt u 
zorg in de directe omgeving? 
Komt u dan eens kijken in de 
Acaciaflat aan het Acaciaplein.

Klantenservice    
maandag-vrijdag 08.30 tot 17.30 uur,
0900-1234 996 (lokaal tarief).

Ruimte voor zorgeloos wonen

woonzorg.nl Ruimte voor zorgeloos wonen

Grotewallerweg 7a 
1742 NM Schagen - Tel.: 0224-212328
www.boersen-biketotaal.nl

Boersen

1100 m2 Fietsplezier

Voor het 
grootste aanbod

elektrische 
fietsen
moet u bij ons zijn!
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Midden in de samenleving

Bij belangrijke momenten in het leven vinden 

wij het van belang dat u volledig en vakkundig 

wordt geadviseerd. Wij weten ons in te leven in 

de mogelijkheden, zijn oplossingsgericht en met 

kantoor in Hoep Zuid, bekend in uw regio.

CONTACT

T: 0224-27 23 50
E: info@notariswelkers.nl
Hoep 2a
1741 MC
Schagen

www.notariswelkers.nl

Kaagweg 7 | 1741 LC Schagen | 0224 - 571 070

Wij nemen nog 
patiënten aan! Wittepaal 204a - 1742 LA Schagen - 06 476 819 11

info@degoudenkoets.com - www.degoudenkoets.com



Op de twintigste verjaardag viert onze 
Schagense ‘nieuwbouwwijk’ Hoep 
Zuid een groot feest. Groot, want heel 
Schagen mag meegenieten.  In het 
weekend van vrijdag 30 mei tot en 
met zondag 1 juni 2014 kunt u mee
doen aan vele activiteiten in de wijk.

Een braderie, naaldhakkenrace, 
familie speurtocht... Ik hoef het niet 
allemaal op te noemen, want deze 
krant staat er vol mee. De krant biedt 
nog meer, een gesprek met de eerste 
bewoners staat er bijvoorbeeld ook in. 
En iets over de historie van de wijk. 

FEESTWEEKEND 
IN HOEP ZUID

Alle festiviteiten staan al langer aangekondigd 
op www.hoepzuid.nl, de eigen website van 
onze jarige wijk. Wie heeft dat? Een eigen site 
van de buurt, waar zoveel leuke dingen op 
staan; het centrale punt voor iedereen in de 
wijk? Geweldig toch! Gemeente Schagen hoeft 
er bijna niets aan te doen en toch zijn we daar 
trots op. 

Zelden was een jonge wijk zo hecht en waren 
de bewoners zo actief. Hoep Zuid is een voor-
beeld voor vele andere wijken. Vooral voor de 
wijken die nog jong zijn, waar de band tussen 

de buren niet vanzelfsprekend is en activiteiten 
de relatie kunnen versterken. Daarvoor heb je 
dan wel mensen nodig die iets voor de buurt 
willen doen. Ik wens ons toe dat de actieve 
wijk Hoep Zuid een voorbeeld is voor vele 
buurten, zelfs buiten Schagen.

Alle bewoners van Hoep Zuid feliciteer ik 
hierbij van harte en ik wens alle bezoekers en 
deelnemers een prachtig weekend! 
 
Marjan van Kampen
Burgemeester van gemeente Schagen
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OPENING FEESTWEEKEND
15.45 UUR
locatie: DE KAAGWEG
Na de lange voorbereidingen is het dan eindelijk zover. Het feestelijke weekend gaat officieel van 
start. De opening van het feestelijke weekend zal worden verzorgd door niemand minder dan 
onze burgermeester Mevr. Van Kampen.

BRADERIE
16.00-22.00 UUR
locatie: DE BOOG
Na de opening is dit het eerste evenement van een zeer leuk jubileumweekend. De Boog zal 
worden omgetoverd tot een gezellige en zeer diverse braderie met ongeveer 100 kramen. De 
braderie wordt geopend om 16.00 uur en zal eindigen om 22.00 uur. Tijdens de braderie kunt 
ook loten kopen voor de Gouden Loterij, waarbij u prachtige prijzen kunt winnen. De trekking 
van de loterij zal zijn om 22.10 uur. Mogelijk gemaakt door Gjaltema.

DANKBETUIGING
De werkgroep wil Aad Huizenga (Rommeldorp Barsingerhorn), Kitty Gooijer (Oogst & Pompoen
fair) en Edith Hartog (evenementen en organisatiebureau) bedanken voor hun hulp, advies en 
professionaliteit.

   

KlAVERJASDRIVE
19.30-21.45 UUR
locatie: IN HET CLUSIUS COLLEGE
ALTIJD AL EEN KEER WILLEN KLAVERJASSEN? 
Kom dan langs op de Klaverjas Drive in de kantine van het Clusius College. Een partner meene-
men is niet nodig, want d.m.v. het trekken van een tafelnummer wordt bepaald wie uw partner 
wordt. Onder het genot van een hapje en een drankje worden er 2 rondes geklaverjast. Aanslui-
tend worden de punten geteld en kunnen de prijzen worden uitgereikt.

AUTOPED RAcE 
20.15-21.20 UUR
start: DE KAAGWEG BIJ STEADy FIT
Wie wordt de winnaar van de 1e Autoped race Hoep Zuid race en vergaard eeuwige roem? Op 
een 700 meter lang parcours strijden 15 teams van 3 personen op een step in de vorm van een 
estafette. De race duurt 1 uur + 1 rondje en begint om 20.15 uur. Er zijn 15 steps beschikbaar 
dus geef je snel op via de website. Mogelijk gemaakt door Bromlewe. Parcours: De Boog 1 t/m 
35, De Binnenhof 1 t/m 22, De Dreef 1 t/m 16, De Westersingel 1 t/m 8.

TREKKING GOUDEN lOTERIJ
22.10 UUR
locatie: T.H.V. HARMENKAAG 14
Deze Gouden loterij is niet zomaar een loterij. Deelnemers kunnen nml lootjes kopen voor een 
prijs die ze graag willen winnen. Van 16.00 tot 22.00 uur is er de mogelijkheid om lootjes te 
kopen voor € 1,- per stuk. De loterij vindt plaats om 22.10 uur.

Iedereen is van harte welkom, waar je ook vandaan komt. 
Uit Schagen of Callantsoog het maakt niet uit, wij zoeken nog 
teams om mee te doen aan de volgende spelvormen: Autoped
race, Biervattillen, Estafetteloop, Open naaldhakkenrace & de 
Kennis quiz. Dus stel een team samen en doe mee! Zie onze 
website voor meer informatie of om deel te nemen. 

WWW.HOEPZUID.NL

Het echtpaar Leen kreeg de sleutel op 25 april 
1994. Daarmee zijn zij de eerste bewoners van 
Hoep Zuid en ze hebben er absoluut geen spijt 
van. 

Ze weten nog precies het tijdstip waarop ze de 
sleutels in handen kreeg. Dat was half twaalf. 
Beide werken bij het Noorderkwartier op de Witte 
Paal. Jan gaat over zes maanden met pensioen, 
Juriena, zijn vrouw over 11 jaar, heeft ze uit-
gerekend. Ze vinden de Boog een fijne straat om 
te wonen. Toen ze hier kwamen stonden er nog 

maar een paar huizen in de straat. De rest was 
nog weiland, vertellen ze, met koeien en paarden. 
“Maar dat duurde niet lang. Twee jaar later 
stonden er al woningen aan de Dreef”. 

Hoep-Zuid noemen ze een rustige wijk en alles is 
dichtbij, zoals het NS-station en de tunnel onder 
het spoor zodat je snel bij de winkels bent. Blij zijn 
ze ook met de komst van de huisartsenpost in de 
buurt, de fysiotherapie en de apotheek. Ze zijn dik 
tevreden met de wijk. “Nee, we willen hier nooit 
meer weg”, zeggen beide lachend. 

‘WE WIllEN HIER NOOIT MEER WEG’

Uitgever
Druktemaker Media
Het Arsenaal 28a
1781 XP Den Helder
e: mail@druktemaker.nl
t: 0223 - 79 50 97

teksten
Eugeen Hoekstra

FotograFie
Druktemaker Media | Tino Kerdijk

vormgeving
Druktemaker Media | Sander de Roos

acqUisitie
Jeannette de Groot 
& Druktemaker Media

DrUk & verspreiDing
Rodi Media

Wilt u ook een eigen (jubileum)krant? Neem dan gerust contact op met Druktemaker Media. We geven u graag vrijblijvend advies.



De Witte Paal 1a, 1742 NL Schagen

bestel  je eenvoudig en snel_ 

jonksierbestratingshop.nl

Tuinmaterialen

Pets place Schagen:h

Nieuwe laagzijde 19  1741 GE Schagen
0224-290085

Pets place Alkmaar de Mare:h

Europaboulevard 11-13 1825 RA Alkmaar
  072-5314460

Vakmanschap en klantgerichtheid
staat bij ons op nummer 1

De Boog
Mobiel:
Telefoon:
Fax:
info@markogielensmakelaardij.nl
www.markogielensmakelaardij.nl

57 1741 MK Schagen
06 - 452 97 005 
0224 - 29 63 97
0224 - 21 40 43

Promo-GiftsWWW.STEGMAN.NLWWWWWWWWWWWWWWW .STEGMA.STEGMAWW.STEGMAWW NN.STEGMA.STEGMAN.STEGMA.STEGMA .NL.NL

Kerstpakketten

Relatiegeschenken

Rituals Home & Body Cosmetics

Business-Gifts

Promo-Gifts

De Fok 7  1742 PC  Schagen  0224 745003  www.dekeukenzaak.nl

De beste 
kwaliteit 
voor de 
scherpste prijs !

Even voorstellen: Arjen Zwaan, makelaar voor 
Schagen en wijde omgeving. Geboren in Bar
singerhorn en in juli 1994 na een omzwerving 
in de regio in een woning aan de Boog beland. 
De reden van de verhuizing naar Schagen was 
de job bij het toenmalige makelaarskantoor 
van Joop Schouten. 

Na 20 jaar wonen in de wijk Hoep Zuid, door 
zijn vormgeving uniek in de regio en bovendien 
met alle voorzieningen onder handbereik, heb ik 
nog steeds geen moment spijt van de beslissing 
om weer in Schagen te gaan wonen en geniet ik 
nog elke dag van de achter liggende gedachte 
van de ontwerpers van de wijk, met name de 
schitterende doorkijk van de geluidswal naar 
de kerk op de markt, het hart van de stad. Als 
makelaar sta ik voor een transparante, servicege-
richte dienstverlening die duidelijk vooraf wordt 
vastgelegd. Zo komt u niet voor verrassingen 
te staan.Ons makelaarskantoor is sterk lokaal 
verankerd en wij worden continu bijgeschoold 

zodat wij altijd beschikken over de meest actuele 
kennis binnen ons vakgebied. 

Zaken doen met een NVM-Garantiemakelaar 
is zaken doen met een expert.De verkoop en 
aankoop van uw woning is bij ons in vertrouwde 
handen. Wij gaan voor tevreden klanten.

Zwaan & Schouten Garantiemakelaars
Rensgars 5
1741 BR SCHAGEN

T: 0224-213964
M: 06-20418219
info@zwaanschouten.nl
www.zwaanschouten.nl

TWINTIG JAAR WONEN IN HOEP ZUID!
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Het kwam als geroepen, het plan van Paul van 
Benten om iets te gaan doen met het 20jarig 
jubileum van de wijk Hoep Zuid. 

Joke den Toom, lid sinds de oprichting van 
de wijkvereniging, zag dat er steeds minder 
animo was in de wijk voor de activiteiten van de 
wijkvereniging. Joke zag daarom het plan van 
Paul meteen zitten en heeft ingetekend voor het 
onderdeel Heel Hoep Zuid bakt. ‘’De bedoeling 
is dat wijkbewoners thuis iets gaan bakken en dat 
meenemen naar een tent in de Binnenhof waar 
hun koek, cake of taart wordt beoordeeld. Voor 
het beste baksel ligt een prijsje klaar.” 

Even enthousiast is Jeannette de Groot. Zij gaat de 
braderie en de gouden loterij organiseren. Verder 
is zij ook hard bezig geweest om voldoende 
participanten te vinden voor deze krant. Daarin 
is ze samen met Druktemaker Media uit Den 

Helder, uitgever van de krant, ruim geslaagd, zegt 
ze blij. Ze staat ook zelf op de braderie met een 
kraam met glassieraden. “Deze maak ik zelf. Zes 
jaar geleden mee begonnen. Ik krijg altijd leuke 
reacties. Ik ga laten zien hoe ik glas verwerk tot 
sieraden”. 

Gerard Glas is nog zo iemand die niet graag stil 
zit. Vooral het feest ziet hij wel zitten. Zijn taak is 
te zorgen voor de verkeersborden, afzettingen en 
verkeersregelaars. “Auto’s sturen we door naar het 
terrein van Kuin”, zegt hij vastberaden. 

Paul, de bedenker van het feest, oogt tevreden met 
de gang van zaken tot nu toe. Hij ziet alleen maar 
enthousiaste mensen. Veiligheid vindt hij reuze 
belangrijk en het feest is geslaagd als hij alleen 
maar vrolijke gezichten ziet op het feest. Iets wat 
de andere werkgroepleden beslist ook vinden. 

AllEEN MAAR ENTHOUSIASTE MENSEN

SPONSORS EN ADVERTEERDERS
HARTElIJK BEDANKT!

VOETBAlTOERNOOI
08.30-16.00 UUR
locatie: SPELTERREIN OP DE VERBINDING
Iedereen (jongens en meisjes in de leeftijd 10 t/m 13 jaar ) binnen de gemeente Schagen is van 
harte welkom om mee te doen aan ons Hoep Zuid voetbaltoernooi. Een team bestaat uit 5 spelers 
(drie spelers en 2 wissels). Geef je dus op met je voetbalvrienden en/of vriendinnen en strijd mee 
voor de winst. Meer informatie vind je op onze site. Mogelijk gemaakt door Sportbureau 33.

KINDERROMMElMARKT
09.00-13.00 UUR
locatie: OOSTERSINGEL
Heb jij leuke spulletjes die je wilt verkopen en ben je 16 jaar of jonger? Meld je dan aan voor 
de kinderrommelmarkt op de Oostersingel. De rommelmarkt begint om 09.00 uur, maar vanaf 
08.00 uur kunnen de deelnemers hun plekje al klaar maken. Geef je snel op, want vol=vol.
   

BRIDGEDRIVE 
13.00-16.30 UUR
locatie: IN HET CLUSIUS COLLEGE
Bridgeclub Hoep Zuid organiseert een gezellig bridgedrive in het Clusius college. En er 
zijn mooie prijzen te winnen! Opgeven kunt u doen bij Ingrid Schulte via telefoonnummer 
 0224-215755 of via e-mail: i.schulte@hetnet.nl. 

BIERVATTIllEN 
13.15-14.00 UUR
locatie: T.H.V. DE DREEF 19
Wie durft de uitdaging aan? Wie is het sterkst en vooral wie kleedt zich het origineelst?
Biervattillen is een wedstrijd tussen twee teams van 2 personen die proberen een biervat van 50 kg 
zo lang mogelijk van de grond af te tillen. Er zijn prijzen voor de 2 sterkste teams, maar ook voor 
het best geklede team! Deelname vanaf 18 jaar. Mogelijk gemaakt door De Jong & Roos BV.

ESTAFETTElOOP
14.00-16.00 UUR
start: BIJ HET CLUSIUS COLLEGE
Maak een team van 3 of 4 personen met mensen uit uw straat, familie, vrienden of collega’s en 
doe mee met de estafette. Wie na een uur de meeste kilometers heeft afgelegd, wint de estafette. 
Mogelijk gemaakt door Steady Fit. Parcours: De Dreef 1 t/m 16, De Binnenhof 23 t/m 46, De 
Westersingel 9 t/m 20.

HEEl HOEP ZUID BAKT
17.00- 19.00 UUR
locatie: FEESTTENT PARKEERTERREIN AAN DE BINNENHOF
Vindt u bakken ook zo leuk en wilt u iedereen uw bakkunsten laten proeven? Of wilt u gewoon 
lekker eten in een gezellige sfeer? Kom dan gezellig langs. Aansluitend kunt u genieten van de 
muziekavond met diverse bandjes en een DJ voor de jeugd.

SKElTER-/ScOOTMOBIElRAcE 
19.30- 21.00 UUR
start: BIJ HET CLUSIUS COLLEGE
Maak ook hier een team van 3 of 4 personen en leg zoveel mogelijk kilometers af in 1,5 uur. Kijk voor 
meer info op de site. Parcours: De Dreef 1t/m 16, De Binnenhof 23 t/m 46, De Westersingel 9 t/m 20.

MUZIEK-/DIScOAVOND
19.00- 24.00 UUR
locatie: FEESTTENT PARKEERTERREIN AAN DE BINNENHOF
Onze muziek- & discoavond is voor zowel jong als oud. De allerjongsten kunnen vanaf 19.00 
uur hun danskunsten vertonen op het schoolplein van het Clusius College. Vanaf 20.30 uur kun-
nen de jongste kids weer worden opgehaald en is het de beurt aan de jeugd tot 18 jaar. De disco 
sluit om 23.00 uur. In en rondom de feesttent zijn er vanaf 19.00 uur op het parkeerterrein aan 
de Binnenhof diverse livebandjes wat garant staat voor een supergezellig avond. Onder het genot 
van een drankje kunnen de Hoep Zuid bewoners lekker met elkaar kletsen en/of een dansje 
wagen. Het muziekfeest duurt tot 24.00 uur.
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HERENBOS

WWW.HERENBOS.NL

UITZENDEN   //   PAYROLL   //   ADVIES   //   WERVING EN SELECTIE   //   OUTPLACEMENT   //   SCHOLING   //   RE-INTEGRATIE

Zoek je werk?
Wij hebben werk voor
hoveniers, groenvoorzieners, 
gww’ers en bouwmedewerkers

Kijk voor al onze vacatures 
op www.herenbos.nl

Schagen 0224 290190

Purmerend 0299 413484

info@herenbos.nl

Specialist in:
- Verouderde vloeren
- Parket op vloerverwarming
- Planken- en laminaatvloeren
- Schuur- en renovatiewerk
- Traprenovatie
- Speciale modellen
- Vinyl- en pvc-vloeren

Nu ook mogelijk uw vloer  
of trap dekkend te lakken  
in elke kleur die u wenst.
Bijvoorbeeld hoogglans  

wit of mat zwart.

Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827
www.klitsieparket.nl

Witte Paal 217, 1742 LA Schagen - Tel.: 0224-290788 - E-mail: info@toesdakbeheer.nl 

www.toesdakbeheer.nl

NA 20 JAAR TOE AAN VERVANGING
VAN UW DAKBEDEKKING?

Neem contact op met:

Wij maken een 
scherpe aanbieding!

D

Dakbedekking van 
De Boog nr. 27, 29 en 31 
hebben wij al gerenoveerd!

Dakbedekking van 
De Boog nr. 27, 29 en 31 
hebben wij al gerenoveerd!
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Duurzame Techniek & Energie
Duurzame Techniek & Energie

Haneco
Haneco Services is een onafhankelijk adviesbu
reau welke particulieren en bedrijven adviseert 
en begeleid op gebied van energie besparing.

Afgelopen winter hebben zij onder leiding van 
de gemeente Schagen in samenwerking met 
bouwbedrijf Tuin Zijpe en Wooncompagnie de 
mogelijkheid aangegrepen om wijk voor wijk 
de nieuwe Gemeente Schagen te verduurzamen. 
Vele woningen zijn inmiddels voorzien van 
isolerende maatregelen, HR++ beglazing, een 
energiezuinige CV ketel en Zonnepanelen om 
zo gezamenlijk iets te kunnen betekenen voor 
het Milieu. Niet alleen voor het advies kunt u 
bij Haneco terecht, zij hebben samen met de 

gemeente Schagen 
en bouwbedrijf 
Tuin Zijpe erkende 
bedrijven voor u 
geselecteerd die de 
energiebesparende 
maatregelen kunnen uitvoeren. Samen met de 
bewoners en de bedrijven is de doelstelling om 
van gemeente Schagen binnen 5 jaar, één van de 
duurzaamste gemeenten van Noord Holland te 
maken. 

Voor meer informatie kunt u terecht op het 
nummer 0224752794 of bekijk de advertentie 
achterop deze krant.

HANEcO SERVIcES

Geen wijk zonder wijkvereniging. Zo ook voor 
HoepZuid, waar in 1994 de wijkvereniging werd 
opgericht. Man van het eerste uur, Hans Kolk, 
wist voldoende wijkbewoners om zich heen te 
verzamelen om voortvarend van start te gaan. 
Een wijk in ontwikkeling gaat niet zonder slag 
of stoot. De wijkvereniging ontpopte zich als een 
belangrijke belangenbehartiger van de wijkbe
woners. Als er iets niet deugde stond het bestuur 
op de stoep van het gemeentehuis. 

Na zes jaar was de wijk voltooid en brak er een 
nieuwe fase aan. De bewonersvereniging werd nu 
echt een wijkvereniging, maar in de activiteiten 
kwam een beetje de klad. Vooral de laatste drie 
jaar was dit merkbaar. Dat de vereniging niet ter 
ziele ging kwam door de blijvende inzet van Joke 

den Toom, Marijke Blok, Erna de Haas en Hanni 
Nat in de afgelopen jaren. 

Die tijd ligt inmiddels achter de rug. Er zijn 
inmiddels 28 mensen die hun schouders zetten 
onder het 20-jarig jubileum van Hoep Zuid. 
Het mooie is dat elk lid een klus op zich heeft 
genomen. Een efficiënte manier van werken, 
omdat voorbereiding en uitvoering in één hand 
blijft. En als de klussen geklaard zijn kunnen de 
werkgroepsleden zich storten in de rest van het 
feestgewoel. 

Straks is het jubileum voorbij, maar dat betekent 
beslist niet dat de wijkvereniging op een oor gaat. 
Er zijn nog zo veel andere leuke dingen te doen.   

‘EEN WIJK IN ONTWIKKElING GAAT 
NIET ZONDER SlAG OF STOOT’

ONTBIJT 
09.00-11.00 UUR
locatie: DE DREEF 19 T/M 30
Voor alle bewoners van Hoep Zuid staat zondag een overheerlijk & gezond ontbijt klaar. Com-
pleet met de vers gebakken broodjes van de bakkers van De Backery, koffie, thee & jus d’orange 
van de Vomar en met het voedingsadvies van diëtiste Kirsha de Vries. Het ontbijt is uitsluitend 
voor de bewoners van Hoep Zuid en is geheel gratis. Wel moet u zich opgeven via het opgave-
formulier (wordt verstrekt aan alle bewoners van Hoep Zuid). Bij goed weer ontbijten we aan 
lange tafels op de Dreef en bij slecht weer wijken we uit naar het Clusius College. Mogelijk 
gemaakt door De Backery & Vomar.

FAMIlIE SPEURWANDElTOcHT 
09.30-16.00 UUR
locatie: DE KAAGWEG BIJ STEADy FIT
Zondagmorgen heeft u driedubbel plezier tijdens onze wandelspeurtocht door de hele wijk 
Hoep Zuid. Tijdens de wandeltocht zijn er zowel voor de kinderen als voor de volwassenen 
leuke opdrachten en aanwijzingen waarbij u ook nog eens loten kunt winnen voor de loterij 
op zondagavond 20.00 uur. We beginnen om 09.30 uur met zowel start als finish bij Steady Fit. 
Route: door de gehele wijk Hoep Zuid.

   

OPEN NAAlDHAKKENRAcE
13.00-14.00 UUR
locatie: DE BOOG 2 T/M 20
Alle stoere vrouwen & mannen zijn welkom voor onze enige echte naaldhakkenrace. De snelste 
man & vrouw op hakken winnen de race. De deelnemende mannen moeten zich wel als vrouw 
verkleden en zullen starten in een aparte klasse. De minimale lengte van de naaldhak zal nog 
worden vastgesteld. Geef u op voor deze stoere & hilarische wedstrijd of moedig de dappere 
stiletto runners aan!

KINDERMEERKAMP 
12.00-16.00 UUR
start: OP 14 VERSCHILLENDE LOCATIES 
In de gehele wijk zijn er maar liefst 14 leuke & actieve onderdelen te vinden. Er is niet een speci-
fiek startpunt en kinderen kunnen daarom willekeurig starten bij elk onderdeel op de route. De 
meerkamp bestaat uit de volgende onderdelen: Funparcours 1, Memory estafette, Pannakooi, 
Funparcours 1, Stormbaan, Twister/Touwtrekken, Tweelingtikkertje, Slingertikkertje, Kat en 
muis, Drie is teveel, Kegeltje verwisselen, Trefbal (bij warm weer watertrefbal), Carrétrefbal en 
Blind volleybal. Kijk voor meer informatie op de website. Mogelijk gemaakt door Sportservice 
Noord-Holland.

SPORT EN SPEl qUIZ 
16.00-17.30 UUR
locatie: IN DE KANTINE VAN DE CLUSIUS COLLEGE
De COPY COPY kennis quiz is een erg leuk onderdeel voor iedereen met een goede algemene 
kennis. Zo zullen er vragen worden gesteld over o.a sport, film, aardrijkskunde, muziek etc. 
Iedereen mag zich inschrijven met een team van drie personen. Na 5 spannende rondes wordt 
bepaald wie de winnaar is. Wel is er een max van 12 teams, dus wacht niet te lang met opgeven. 
Mogelijk gemaakt door COPY COPY.

PRIJSUITREIKING 
20.00-22.00 UUR
locatie: FEESTTENT PARKEERTERREIN AAN DE BINNENHOF
Tussen 20.00 en 22.00 uur zullen de prijzen worden uitgereikt van de onderdelen die op deze 
dag hebben plaatsgevonden. Verder is de bar open voor een bakje koffie, thee of een lekker 
biertje. We sluiten het driedaagse wijkfeest af om 22.00 uur met het strijken van de drie vlaggen 
en dan zit helaas ons 20-jarig jubileum er alweer op. We hopen dat u heeft genoten!

PROGRAMMA 
ZONDAG 
1 JUNI 2014

WWW.STEADYFIT.NL    KAAGWEG 21 SCHAGEN (HOEP ZUID) TEL: 0224 214846 

















 










































20 jaar geleden stonden we letterlijk tot onze 
knieën in de klei en kon je de kerk van Schagen 
nog goed zien. 

Samen met de grote verbouwing na 10 jaar is 
er veel gebeurd. Eén ding hebben we echter 
altijd goed voor ogen gehad en dat is om zoveel 
mogelijk mensen te blijven stimuleren om 

goed voor zichzelf en hun fysieke gesteldheid 
te zorgen. Wij doen dit met een wisselend team 
van gemiddeld 30-35 mensen. Steady Fit is 
altijd innovatief geweest en zal ook dit jaar weer 
zorgen voor een upgrade. Langs deze weg willen 
we alvast iedereen bedanken voor de inzet en 
het vertrouwen al die jaren… 

STEADy FIT SPORTS- & HEAlTHcENTER 
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 Ik wil graag besparen op 
mijn energiekosten.

  Kan dit?

Haneco is als onafhankelijk 
adviesbureau, een specialist in 

 het beantwoorden van 
   deze vragen. 

Het gebruik van zon en 
wind energie kan al een �inke 

   besparing op de 
   energierekening opleveren.

Ik wil graag ,
in een comfortabeler huis wonen 

zonder meer energie te verbruiken.
  Kan dit?

 Isoleren van de muren, 
vloeren, en het dak kunnen 

al snel een �inke besparing op 
energiekosten opleveren.

Meer weten?
Maak een afspraak voor 

een onafhankelijk advies.

Haneco Services

0224-752794

www.haneco.nl

info@haneco.nl

Ona�ankelijk advies voor energiezuinig wonen

Uw bespaar adviseur

Installatiebedrijf KTI Schagen B.V.  
www.kti.info 

In samenwerking met

Duurzame Techniek & Energie
Duurzame Techniek & Energie

Haneco

Duurzame Techniek & Energie
Haneco


