
We gaan weer gezellig ontbijten op De Dreef!!

Door het grote succes van vorig jaar, 145 deelnemers, hebben we  aan de 

bewoners van De Dreef gevraagd of we samen met hen wederom het ontbijt kunnen 

organiseren. Zij willen samen met ons opnieuw er voor gaan, dus dat is goed nieuws.

We hopen dat het zondag 26 juni net zo goed weer wordt als vorig jaar!

We ontbijten weer gezellig aan lange tafels onder genot van een kopje koffie of

thee, een glaasje jus d`orange en natuurlijk de heerlijke versgebakken broodjes van

De Backery. Voor leden is het gratis en voor niet leden is het 5,- per gezin.

U kunt zich opgeven op de website of het inschrijfformulier invullen voor 23 juni. 

Kinderrommelmarkt

We gaan dit jaar voor het eerst een kinderrommelmarkt 

organiseren. De rommelmarkt  vindt plaats op zaterdag 

16 juli van 9.00 tot 13.00 uur op het parkeerterrein van

het Clusius College op de Binnenhof en is gratis

Aanmelden kan via de site of

Oostersingel 14. 

Wijkservice

We willen eenzame, verlegen, bescheiden en zieke bewoners van Hoep Zuid 

helpen. De service bestaat uit een praatje maken, kleine klusjes of

boodschappen doen. Bewoners dienen wel lid te zijn.

Informatie: H. de Jong, Oostersingel 14. Lidmaatschap

Kom klaverjassen! Om het voortbestaan van de vereniging
In de maanden september t/m mei wordt elke 2e vrijdag van de te waarborgen willen wij leden werven.
maand in het Clusius College geklaverjast. Ieder deelnemer Als lid krijgt u korting.
speelt individueel en wordt door loting ieder rondje aan een De contributie voor 2016 bedraagt slechts 

andere partner gekoppeld. De entree is 4 euro voor leden en 5 euro per gezin

5 euro voor niet leden, koffie en koek  zijn inbegrepen. Wij vragen u ons te steunen en word lid!

Tijdens de drive krijg je lekkere hapjes. Bankrek.nr. NL 49 RABO 0301 9834 53

Inschrijven vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. ( met vermelding van adresgegevens)

Lidmaatschappasje

Activiteitenkalender Wegens te hoge kosten komen er geen pasjes.

zo 26 jun wijkontbijt Er wordt gewerkt met ledenlijsten.

za 16 jul kinderrommelmarkt Contact www.hoepzuid.nl

vr 9 sep klaverjasavond Ook voor nieuws en aanmeldingen

vr 14 okt klaverjasavond voor activiteiten.
vr 11 nov klaverjasavond Postadres: Oostersingel 14

vr 9 dec klaverjasavond Nieuwsbrief Hoep Zuid nr. 5-15 juni 2016

         Nieuwsbrief wijkvereniging
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