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Nieuwsbrief wijkvereniging

Dit is nieuwsbrief 3 van de wijkvereniging. Zoals u in de nieuwsbrief kunt lezen hebben we een aantal activiteiten 
gepland staan en we hopen uiteraard ook op veel deelnemers. Als u een idee heeft voor een leuke activiteit waaraan u 
zou willen deelnemen, neem dan vooral contact met ons op. De Algemene Ledenvergadering  staat gepland op 
maandag 25 januari.  We zien u daar graag en houd u voor de activiteiten de website in de gaten. 

Activiteitenkalender 
vr  11 dec      klaverjasdrive 
vr    8 jan  klaverjasdrive 
za    9 jan BingoBorrel 
do 14 jan cursus Excel 
          feb  (?) reanimatie 
      cursus 

BingoBorrel (een nieuwe traditie ?) 
Op zaterdag 9 januari van 16.00 tot 18.00 uur 
willen we met een nieuw traditie  beginnen !? 
Een combinatie van een bingo voor de kinderen  
en een borrel voor de volwassenen. 
Uiteraard is de locatie  de kantine van het  
 Clusius  College. 
  
                             Kom gezellig langs !! 

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.   

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

Lidmaatschap 
Om het voortbestaan van de vereniging te 
waarborgen willen wij leden werven.  
U krijgt  daarvoor korting bij diverse activiteiten. 
De contributie voor 2016 bedraagt slechts  € 5,-.  
Wij vragen u ons te steunen en word lid! 
(NL49 RABO 0301 9834 53 met vermelding 
van naam en adres) 

Kinderdisco zaterdag 5 maart 2016 ! 
In het 2e weekend van de voorjaarsvakantie  organiseren 
we een kinderdisco voor de jeugd  
van 2 tot 12 jaar. 
De muziek speelt van 18.30 tot 21.00 uur en de 
toegang is gratis. 
Kom  allemaal lekker swingen en ouders  ....  
swing gezellig met jullie kinderen mee !!! 
 

Cursus Excel 
In 2016 start  een cursus Excel voor beginners.   
Er zijn 5 cursus avonden  van 2 uur. De 1e cursus avond 
staat gepland op donderdagavond 14 januari in het 
Clusius College.  De cursus wordt gegeven door  Harry de 
Jong , geassisteerd door Erna de Haas. De prijs voor 
leden is € 30,- en  
voor niet-leden € 40,- 

Cursus reanimatie 
Docenten van het Rode Kruis  
geven een cursus reanimatie.   
De datum is nog niet bekend. Er is voorlopig overleg 
geweest over een dinsdagavond in februari. Het 
kost € 15,- per persoon, maar dit geld kan de cursist 
van de Gemeente terug krijgen in het  kader van het 
project  "Hartslag nu". Voorwaarde hiervoor is dat u  
zich registreert , waardoor u kunt worden 
opgeroepen in noodgevallen.  

Het bestuur van de wijkvereniging wenst u een gezellige 
decembermaand en een gelukkig 2016 !  


