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         Nieuwsbrief Hoep Zuid nr. 9 van 9 oktober 2017

Nieuwsbrief wijkvereniging

  Retrogame dag  
 
Herbeleef  op zondag  29 oktober tussen 11:00 en 17:00 uur de  digitale jaren  '80 en '90 en het begin van  de 
jaren '00 op de Commodore 64, Amiga 500, NES, Super Nintendo en de PS 1 en 2.  Kom langs voor ouderwets digitaal 
genieten en speel een potje  Duck Hunt, LOTUS, Decathlon, Pitstop 2 , etcetera.  Ook laten een aantal standhouders hun 
apparatuur en spelletjes zien.  Deelname en entree zijn GRATIS!! 
Locatie: De Binnenhof 22, Schagen in de kantine van het Clusius College . 
Koffie, thee, frisdrank, broodjes en snacks  zijn tegen betaling verkrijgbaar.                                             
                                                                 Als je zelf nog een oude computer met spelletjes hebt,  
         neem die gezellig mee.  Stuur dan wel een mailtje naar  
         het  volgende adres :  bestuur3@hoepzuid.nl  
                                                                 zodat wij kunnen inschatten  wat we klaar moeten zetten.  

Activiteitenkalender 
vr   13 okt klaverjasavond 
zo   29 okt retrogame dag 
vr   10 nov      klaverjasavond 
vr     8 dec klaverjasavond            
za     6 jan   bingoborrel 
vr   12 jan klaverjasavond 

Een bericht van De Bron , wist u dat ? 
In de Hoep het gebouw De Bron staat.  
Dat daar dagelijks activiteiten worden georganiseerd.  
Dat u daar altijd terecht kunt als u behoefte heeft aan sociale 
contacten.  
Dat u daar ook altijd terecht kunt als u vrijwilligerswerk wilt gaan 
doen.  
U bij de receptie het activiteiten overzicht kunt afhalen.  
U iedere middag mee kunt eten voor € 6,50.  
Er elke ochtend rond 10 uur gezamenlijk koffie wordt  
gedronken (à € 1,-). 
 

Met andere woorden: de bewoners van Hoep Zuid zijn van harte 
welkom !  Maar ... ook de bewoners van De Bron zijn van harte 
welkom bij onze wijkvereniging  !!! 

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 elke 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 
 

                Nu ook via facebook 

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) 

BingoBorrel 
 

Op zaterdag 6 januari van 16.00 tot 18.00 uur 
wordt alweer de 3e bingoborrel gehouden. 
Een combinatie van een nieuwjaarsborrel 
voor de volwassenen en een bingo voor de 
kinderen. Uiteraard is de locatie  de kantine 
van het  Clusius  College. 
  
                       Kom gezellig langs !! 


