
         Nieuwsbrief Hoep Zuid nr. 7 van 13 februari 2017

Nieuwsbrief wijkvereniging

De wijkvereniging is op 7 januari  het jaar 2017 gezellig begonnen met  de jaarlijkse  bingoborrel.  
Veel kinderen deden mee  aan de bingo met mooie prijzen en  de volwassenen genoten  
daarbij van een hapje en een drankje.    
Het komende jaar gaan we weer  enthousiast door met het organiseren van activiteiten. 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de agenda met daarop de activiteiten die gepland staan. 
We proberen om een vaste structuur in de  agenda te krijgen.  Het  ontbijt op De Dreef vindt in principe elke 2e zondag  
in juni  plaats  en  de  kinderrommelmarkt elke 1e zaterdag van de zomervakantie. 
 

Op dinsdag 7 maart om 20.30 uur staat de Algemene Leden Vergadering gepland.  De leden ontvangen nog een 
uitnodiging met  daarbij de agenda van de avond.  Deze kunt u ook vinden op onze site. 

Activiteitenkalender 
za   25 feb  kinderdisco 
di     7 mrt ALV 
vr   10 mrt      klaverjasdrive 
di     4 apr reanimatie 
vr   14 apr klaverjasdrive 
zo   16 apr  paaseieren 
 zoeken 
vr    12 mei klaverjasdrive 
zo    11 juni ontbijt 
za    22 juli rommelmarkt 

Ontbijt op De Dreef 
Ook dit jaar staat er weer een  ontbijt  op   
De  Dreef gepland.  De datum wordt  
zondag  11 juni.  Zet het alvast in jullie agenda ! 

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  voor leden en  € 5 voor niet-leden,  
koffie en koek zijn inbegrepen. Tijdens de drive krijg je 
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.  Als lid krijgt u korting.  De 
contributie voor 2017 bedraagt slechts  € 5 per gezin.  Wij 
vragen u ons te steunen en lid te worden! 
Bankrek.nr. NL49 RABO 0301 9834 53  
(met vermelding van adresgegevens) 

Kinderdisco zaterdag 25 februari 2017 !!!!! 
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.  Voor leden is de toegang  gratis en niet-leden betalen  € 1,- 
per kind.  Voor het drinken en de chips vragen wij een kleine vergoeding. 
Kom  allemaal lekker swingen en ouders  ....  swing gezellig met jullie kinderen mee !!! 
 

Paaseieren zoeken 
Op zondag  16 april kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar 
paaseieren komen zoeken.  Er worden eieren verstopt voor 
2 leeftijdscategorieën.  Alle  kinderen gaan met iets lekkers 
naar huis.  En de paashaas is er natuurlijk ook ! Het begint 
om  09:45 uur. Verzamelen in de kantine van het Clusius 
College  
(ingang Binnenhof).  

Reanimatietraining 
Ook dit jaar geven docenten van het Rode Kruis  
reanimatietraining.  De training is geschikt voor 
nieuwe deelnemers maar ook als herhaling  voor de 
cursisten van vorig jaar. Het zal plaatsvinden op 
dinsdag  4 april van 19.30 - 21.30 uur en de kosten zijn 
€ 15 per persoon. 


