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Nieuwsbrief wijkvereniging

Voor u ligt alweer de tweede nieuwbrief  van Wijkvereniging Hoep Zuid.  Onze eerste activiteit als nieuw 
bestuur was prima geslaagd. Wel 52 kinderen kwamen paaseieren zoeken samen met de paashaas. Het was 
heel gezellig en alle kinderen gingen met lekkere chocolade tractaties naar huis. 

Activiteitenkalender 
 
vr 8 mei      klaverjasdrive 
zo 14 juni  ontbijt 
za 27 juni superstar 

Wat willen we nog meer gaan doen dit jaar ... 
We willen in ieder geval na de zomervakantie een kinderdisco 
organiseren en denken aan een computer-cursus Excel. En 
uiteraard  gaan de klaverjasavonden gewoon door.  

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? Kom naar de 
binnenplaats van het Clusius College aan 
de Binnenhof en laat zien wat je kunt op  
een voetbalvaardigheden parcours.  
De activiteiten zijn voor: 
F pupillen, leeftijd 7 en 8 jaar 
E pupillen, leeftijd 9 en 10 jaar. 
Maar ook als je niet op voetbal zit kun je 
gewoon meedoen. Geef je wel even op, 
zodat we je in kunnen delen en  wat 
lekkers kunnen kopen. 

 
Zie de website 

We gaan weer gezellig ontbijten op  
De Dreef !! 
Door het  grote succes van het ontbijt tijdens het feestweekend van vorig jaar 
hebben we aan de bewoners van De Dreef gevraagd of we samen met hen wederom 
het ontbijt kunnen organiseren.  Zij willen er samen met ons opnieuw voor gaan, dus 
dat is goed nieuws.    
We hopen dat het zondag 14 juni net zo goed weer wordt als vorig jaar ! 
 
We ontbijten weer gezellig aan lange tafels onder het genot van een kopje koffie of 
thee, een glaasje jus d'orange en natuurlijk de heerlijke versgebakken broodjes van 
De Backery. Het is dit jaar niet helemaal gratis. We vragen een bijdrage  van  € 2,50 
per gezin.  
Dit is tevens het lidmaatschap voor  de wijkvereniging  voor het hele jaar met korting 
op activiteiten die we nog willen organiseren. 
U kunt zich opgeven op de website of bij ons postadres. In mei volgt nog een 

inschrijfformulier.                             Zie de website 


