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NNNiiieeeuuuwwwsssbbbrrriiieeefff 
Nieuwsbrief nr. 41         juni, 2008 
 
Beste bewoners van Hoofddorp Noord,  
 
De zomer is alweer begonnen, de wijkraad is al weer druk doende met het bijwonen van allerlei 
vergaderingen en bijeenkomsten en natuurlijk met het organiseren van o.a. de fietspuzzeltocht, de 
jaarlijkse BBQ en de straatverkoop. 
 
Allereerst willen wij u graag uitnodigen voor onze jaarlijkse BBQ, zeker voor alle nieuwe bewoners 
een goede kans om met iedereen kennis te maken!. In verband met de voetbalwedstrijden is BBQ 
verschoven tot na de zomervakantie, naar zaterdag 23 augustus a.s. Het is organisatorisch wat 
lastiger omdat de vakantie er tussen zit, vandaar dat wij nu al graag van u willen weten of wij op uw 
aanwezigheid kunnen rekenen en met hoeveel personen? 
 

 
DE JAARLIJKSE GROTE BUURT BARBECUE 

Ook dit jaar proberen we er weer een extra feestelijk  tintje aan te geven, om te 
beginnen hebben we een live - artiest, met een zeer gevarieerd repertoire; deze 
optredens worden dan afgewisseld met DJ muziek. Voor de kinderen in ieder geval 
weer de springkussens! Het vlees komt weer bij een 1e klas slager vandaan en het 
broodje beenham, de heerlijke salades, stokbrood en rauwkost zullen niet ontbreken. 
Tijdens het eten, hebben we nog een speciaal optreden geregeld, wie dit is en wat hij 
gaat doen, verklappen we nog niet!!  
Deze keer is er weer ruimte voor een kleine playback show, als uw kinderen hier aan 
mee willen doen, wilt u dit dan even doorgeven aan de organisatie; het liefst via ons 
mailadres, uiterlijk 1 dag voor de BBQ.  
Wij verwachten u vanaf 17.00 uur, de kosten van de BBQ zijn ongewijzigd.  Bonnen 
voor bier, wijn en frisdrank kunnen ter plaatse gekocht worden. Voor de kinderen is er 
gratis limonade. 
 

IK KOM NAAR DE BUURT BBQ OP ZATERDAG 23 AUGUSTUS A.S. 
Aub aantal personen invullen. U kunt het totaal bedrag overmaken op  Giro 7957991 t.n.v. SHN 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Naam: ………………………………………………………Adres:…………………………………………….…… 

Volwassenen:…………………….x €10,00=  Kinderen t/m 8 jr:  …………x gratis=0,-   

Kinderen van 8 t/m 16 jr…………x € 5,00= Senioren (65+) …….........  x € 7,50= 

Totaalbedrag: €…………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………Mailadres:……………………@…………………………   
 
 
 
Nieuws uit de wijk: 
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Hoogtebegrenzer: Eind juli verwachten we weer een nieuwe hoogtebegrenzer aan het einde van 
de j.c. Beetslaan. We hopen dat deze het wat langer uithoudt en het vrachtverkeer via de toegestane 
routes naar het industrieterrein zal rijden. 
 
Fruitbomen: Er zijn op het veld aan de Schermerstraat/Pabstlaan o.a. vijgen, appel en 
beukenbomen geplant. De 2e fase, het aanleggen van de cirkels, zal in het najaar plaatsvinden. De 
tekeningen van het plan kunt u vinden op www.wijkraadshn.nl 
 
Burg. Pabstlaan: Na de zomervakantie zullen er grote werkzaamheden worden uitgevoerd aan de 
Burg. Pabstlaan, dit heeft o.a. te maken met de riolering en de wegindeling n.a.v. het VCP. We zullen 
hier zeker een half jaar last van hebben, de werkzaamheden zullen wel in fases uitgevoerd worden, 
om de overlast zo veel mogelijk te beperken. 
 
Fietspuzzeltocht: Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor de 
fietspuzzeltocht. Voor al diegene die er verleden jaar aan zijn begonnen en helaas halverwege de 
moed hebben opgegeven. Dit jaar wordt de route dubbel gecontroleerd en de tocht zal minder lang 
zijn, zodat het hele gezin kan meedoen. I.v.m. allerlei verrassingen die u onderweg zult tegenkomen, 
wil de organisatie graag vooraf weten op hoeveel deelnemers ze ongeveer kunnen rekenen? 
Vriendelijk verzoek om de inschrijving alvast door te geven via het formulier of via ons mailadres 
info@wijkraadshn.nl . Iedereen die op zondag 22 juni a.s. toch nog besluit om mee te fietsen is 
natuurlijk van harte welkom!!  
 
Welkom, Willkommen, Bienvenue, Welcome!: Er zijn weer een aantal nieuwe bewoners in de 
wijk komen wonen, Van Harte Welkom!! De wijkraad Stichting Hoofddorp Noord brengt 4 á 6 x per 
jaar een nieuwsbrief uit op geel papier!! Lees deze altijd even door want wij organiseren regelmatig 
leuke evenementen voor zowel jong als oud. Op de laatste vergadering hebben we besproken hoe 
we de bewoners nu beter kunnen bereiken. Bijvoorbeeld voor een kinderactiviteit is het belangrijk om 
de gezinnen met jonge kinderen te bereiken. Om u nu gerichter op de hoogte te kunnen houden 
vragen wij u om door te geven of u onze nieuwsbrieven ook digitaal wilt ontvangen? Als u uw 
mailadres aan ons doorgeeft, geef dan ook de leeftijd van de eventuele kinderen door, dan zorgen wij 
dat de juiste informatie bij u terecht komt. De workshops die wij kunnen organiseren zijn altijd erg leuk 
en dankzij subsidies zijn de kosten maximaal 2 euro!  
info@wijkraadshn.nl doorgeven:  naam-adres-aantal volw. – aantal kinderen + leeftijd. 
 
AGENDA: 
Voor alle evenementen kunt u zich ook opgeven via ons mailadres info@wijkraadshn.nl .  
 
22 juni  Fietspuzzeltocht 
23 augustus  SHN-Jaardag (met BBQ) 
13 september Straatverkoop 
24 september Verhalenverteller +Djembé workshop 
 
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord   
E-mail adres: info@wijkraadshn.nl.   
Website: www.wijkraadshn.nl 
 
Henk van den Bosch  J.C. Beetslaan 88     5620847  
Harry Everts      Beemsterstraat 14,  5622265  
Jacco de Koning, Kooimeerstraat 8  5570427  
Henriëtte van de Loo J.C. Beetslaan 47,  5641539  
Stephanie Siem  Wormerstraat 6, 5658751  
Jan Pieter Terlouw,  J.C. Beetslaan 50,  5613899 
Joost de Kinder  Wormerstraat 13,  5553970 
 

Klassiek ballet 
Streetdance 

Hiphop 
Modern jazz 

Moderne dans 
Musical 
Pilates 

 
Gratis Moeders fit 

proefles! 
 

www.Dans-Nu.nl 
 

Dance & Ballet 
Company 

Wijkermeerstraat 20 
Hoofddorp 

023 5313384 
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