
Oproep om samen ruimte te maken in de
bergingen van ‘t Hokkien

Ruimte is schaars in ‘t Hokkien. Om die reden heeft het bestuur van Stichting 
Dorpshuis De Hoeve tijdens de laatste gebruikersvergadering de gebruikers 
gevraagd om eens kritisch te bekijken wat ook ergens anders dan in ‘t Hokkien 
opgeborgen kan worden. Dit om alles veilig en overzichtelijk te houden.

KC De Hoeve heeft het voortouw genomen en bekeken wat er weg kan. Onderstaande lijst
is daar het resultaat van. Laat vóór 11 mei weten wanneer er iets van jou bij zit. Als dit het 
geval is, haal het dan op of laat Ruben de Boer (rdeboer40@gmail.com) even weten dat 
het van jou is.

We vragen je vriendelijk om samen met jouw groep, club of vereniging even te kijken wat 
er in ‘t Hokkien staat dat ook makkelijk ergens anders opgeborgen kan worden.

Laten we samen zorgen dat de schaarse bergruimtes veilig en overzichtelijk blijven. 
Stichting Dorpshuis De Hoeve

Graag vóór 11 mei onderstaande spullen ophalen voordat het weggedaan wordt.

 Van wie is de K20 versterker?  Is hij van jou of
 van jouw club of vereniging? Haal hem dan
 even op of meld aan Ruben wanneer je
 hem op komt halen. 
 Zo niet dan wordt hij 11 mei weggedaan.

 Een zwarte jas met borstzak en twee
 jaszakken. Is de jas van jou of weet je van wie
 hij is, meld het dan aan Ruben de Boer.
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 Is deze bloempot van jou of weet je van wie hij
 is, haal hem dan even op of meld het aan
 Ruben wanneer je hem op komt halen. 
 Zo niet dan wordt hij 11 mei weggedaan.

 Een volle rol verpakkingsfolie. Is die rol van jou
 of van jouw groep, club of vereniging... of weet
 je van wie het is, meld het dan aan Ruben de
 Boer.

 "Run" is het merk dat op dit trainingsjasje staat.
 Is dit jasje van jou of weet je van wie het is,
 haal hem dan even op of meld aan Ruben
 wanneer je hem op komt halen. 
 Zo niet dan wordt hij 11 mei weggedaan.

 Van wie is deze projectietafel? 
 Waarschijnlijk van een club of vereniging. 
 Weet je van wie de tafel is, meld het dan aan
 Ruben de Boer.
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 Een vijftal zwarte shirts liggen ook klaar om op
 11 mei weggedaan te worden. Herken je één of
 meerdere shirts als die van jou? Haal ze dan
 even op of meld aan Ruben wanneer je ze op
 komt halen. 
 Zo niet dan worden ze 11 mei weggedaan.

 "Robinson binnen en buitentent stokken" staat
 op één zak en op de andere staat "Grondzeil 
 Rob", Van wie is die tent??  Is hij van jou of van
 onze Hoevense clubs of verenigingen? 
 Haal hem dan even op of meld het aan Ruben
 wanneer je hem op komt halen.
 Zo niet dan wordt hij 11 mei weggedaan.

 Pot met kunstbloemen. Wil je niet dat hij
 weggedaan wordt? Meld je dan als eigenaar bij
 Ruben de Boer. 
 Zo niet dan wordt hij 11 mei weggedaan. 

 Deze "Hoodie" zoekt zijn eigenaar?  
 Is hij van jou of weet je van wie hij is? 
 Laat het dan even aan Ruben weten.
 Bedenk dat hij anders 11 mei wordt
 weggedaan.
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 Dit "Fantastik" tafelkleed kwijt? Dan is het op de
 één of andere manier in 't Hokkien gekomen.
 Is het van jou? Laat  dan even aan Ruben
 weten dat het van jou is. 
 Bedenk dat hij anders 11 mei wordt
 weggedaan.

 Air =System handschoenen. 
 Zijn de handschoenen van jou of weet je van
 wie ze zijn, meld het dan aan Ruben de Boer.
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