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Nieuwsbrief wijkvereniging

Voor u ligt de eerste nieuwbrief  van Wijkvereniging Hoep Zuid. Deze nieuwsbrief wordt huis aan huis 
verspreid in  onze wijk.  Wij zijn van plan om meerdere nieuwsbrieven per jaar te maken om u zo te 
informeren over de activiteiten die  wij voor de wijk gaan organiseren en voor allerlei andere nieuwtjes. 

Het nieuwe bestuur stelt zich aan u voor 
Op de onderste rij van links naar rechts Rick Stad, Harry de Jong 
(penningmeester) en Jaap Muller (voorzitter). 
Op de bovenste rij van links naar rechts Maryse Severens en 
Erna de Haas. Niet op de foto : Erwin Tol. 

Activiteitenkalender 
 
vr 13 mrt     klaverjasdrive 
zo 5 apr       paaseieren zoeken 
vr 10 apr     klaverjasdrive 
vr 8 mei      klaverjasdrive 
za 6 jun       superstar 
zo 14 jun  ontbijt 

Op zondag  5 april kunnen de kinderen van 
2 tot 12 jaar komen paaseieren zoeken.  Er 
worden eieren verstopt voor 2 leeftijds-
categorieën.  Alle  kinderen gaan met iets 
lekkers naar huis.  En de paashaas komt 
ook ! Het begint om  9:45 uur. Verzamelen 
in de kantine van het Clusius College 

(ingang Binnenhof). Zie de website 
 

Wat willen we dit jaar gaan doen ... 
Naast het klaverjassen in de wijk willen we dit jaar wat leuke 
dingen organiseren. Zoals hiernaast al staat aangegeven 
gaan we dit jaar weer paaseieren zoeken met de jeugd.  Ook 
wordt er een voetbalvaardigheden wedstrijd georganiseerd 
waaruit de Superstar van Hoep Zuid voortkomt.  
Het ontbijt  was tijdens het wijkfeest zeer gezellig en een 
groot succes. Door dit grote succes  zijn er al plannen om 
het ontbijt  ook dit jaar te organiseren. Er is zelfs al een 
datum gepland, namelijk zondag  14 juni. 
Wij hopen  voor de activiteiten  op veel  enthousiaste  
wijkbewoners !    

Kom klaverjassen ! 
In de maanden september t/m mei wordt elke 2e vrijdag 
van de maand in het Clusius College  geklaverjast.  Iedere 
deelnemer speelt individueel  en wordt door loting iedere 
ronde aan een andere partner  gekoppeld. De entree is € 4,- 
en daarvoor krijg je een kopje koffie of thee met koek en 
lekkere hapjes. Inschrijven vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 

uur.  Zie de website 

Contact 
            www.hoepzuid.nl 
Ook voor nieuws en aanmeldingen  
voor  activiteiten. 
 
Postadres :  Oostersingel  14 

Welke  jongen of meisje  wordt de 
Superstar van Hoep-Zuid? Op de 
binnenplaats van het Clusius College aan 
de Binnenhof wordt een voetbalvaardig-
heden parcours uitgezet.  
De activiteiten zijn voor: 
F pupillen, leeftijd 7 en 8 jaar 
E pupillen, leeftijd 9 en 10 jaar 

Zie de website 


