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Beste bewoners van Hoofddorp Noord,
De zomer is bijna voorbij en we hebben na een zeer geslaagde fietspuzzeltocht met een record
aantal deelnemers ook alweer het Buurt Jaarfeest achter de rug en we kunnen gerust zeggen dat het
een geslaagde avond was. Er waren ruim 200 mensen die zich hadden opgegeven en in de loop van
de avond kwamen er ook nog veel bewoners even een drankje drinken; het was een bijeenkomst
waar oud en jong zich met elkaar vermaakten.
SHN had dit jaar voor de jeugd, buiten de springkussens, het geweldige schminkwerk van Yvette, de
ijscoman en gratis limonade, een playback show georganiseerd; er waren zes deelnemers, die zich
vooraf hadden opgegeven, toch was het spontane optreden van de zesjarige Mathijs een onverwacht
hoogtepunt! Na rijp beraad is de jury overeengekomen dat alle deelnemers in hun eigen categorie
Goud gewonnen hadden!
Voor jong en oud was er dit jaar geweldig entertainment; Er kon zomaar naast je tafeltje een, in keurig
pak gestoken, heer opduiken, die ringen liet verdwijnen, briefjes van 10 omtoverde in briefjes van 50
en vlak voor je ogen de meest ongelooflijke goocheltrucs uitvoerde. Deze goochelaar, Jerry Mensing
een fantastisch entertainer, die nadat hij iedereen met open mond van verbazing had achtergelaten,
ook nog eens voor de kinderen de meest mooie ballonfiguren ging maken.
Om het feest helemaal compleet te maken werd de muziek dit jaar verzorgd door zanger/entertainer
Frank Williams, finalist bij de Henny Huisman Soundmixshow 1992; Frank een allround artiest met
een Joe Cocker achtig stemgeluid en een zeer uitgebreid repertoire heeft tot na middernacht gezorgd
dat het een onvergetelijke avond is geworden.
Om 01.00 ’s nachts was het feest afgelopen, de vrijwilligers zijn nog enkele uurtjes bezig geweest met
het opruimen. De volgende dag om 12.00 uur was echter alles afgebroken en opgeruimd, de sporen
gewist en alles weer opgeborgen voor het volgende evenement, de straatverkoop!
Op zaterdag 13 september a.s. van 10 tot 14 uur organiseren wij weer de inmiddels bekende
straatverkoop. Iedereen is welkom om zijn spullen te koop aan te bieden. Meedoen is gratis, echter
vragen we 10 euro borg, deze krijgt u weer retour als u uw plekje schoon heeft achtergelaten. SHN
zal zorgen voor zoveel mogelijk publiciteit.

Stichting Hoofddorp-Noord Organiseert op

Zaterdag 13 September

Straatverkoop
Van 10.00 tot 14.00 uur,
Locatie het veld aan de
Beemsterstraat-Heerhugowaardstraat
Inschrijven kan vanaf 9 uur bij de picknicktafel.
Borg is 10 euro, die krijgt u terug als u uw plek netjes achterlaat.
Info: info@wijkraadshn.nl of via Joost de Kinder
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Hoogtebegrenzer
Zoals u ongetwijfeld gezien heeft hebben we een nieuwe hoogtebegrenzer gekregen aan het einde
van de j.c. Beetslaan. Naar onze mening verdient dit bouwwerk geen schoonheidsprijs. Tijdens onze
besprekingen met de gemeente Haarlemmermeer, zullen wij dit dan ook zeker ter sprake brengen.

Burg. Pabstlaan:
De werkzaamheden aan de Pabstlaan gaan eind september/ begin oktober van start.
Direct aanwonende krijgen daar van de gemeente nog een brief over.
Aanleg Fruittuinen gaat eind oktober begin november van start en wordt ook nog dit jaar afgerond.
Hospice Bardo:
Een kleinschalig huis, waar mensen in hun laatste levensfase ondersteund worden met deskundige
zorg en liefdevolle aandacht, wil graag wat meer bekendheid en steun krijgen in de Haarlemmermeer.
Op dit moment is Hospice Bardo bij Bornholm gesitueerd, maar zal t.z.t. verhuizen naar een nieuwe
locatie aan de Hoofdweg. Om meer steun te krijgen zullen er diverse acties plaatsvinden, o.a. worden
er lichtjes verkocht, om overledenen te herdenken, de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan
Hospice Bardo. Indien u meer wilt weten kunt u via www.hospicebardo.nl of 023 5571142 informatie
opvragen.
Hondenuitlaatgebieden:
Gelukkig hebben wij in onze wijk weinig overlast van hondenpoep, de meeste bewoners laten hun
hond uit op de daarvoor bestemde plaatsen. Toch nog even een vriendelijk verzoek aan iedereen,
mocht uw hond onverhoopt toch bij een van de speelvelden of woonhuizen zijn behoefte doen, ruim
het even op! Bij het grasveld aan de Burg. Pabstlaan staan zelfs speciale afvalbakken.
Djembé workshop

Op woensdag middag 24 September komt een speciale Anansi Verhalen verteller uit Ghana.
Verteller Joe Baiden geeft een levendige workshop vol liedjes, muziek, djembé en verhalen
rondom de slimme spin Anansi. Uitsluitend voor kinderen vanaf 6 jaar tot elke leeftijd die
verhalen en Djembé leuk vinden. We beginnen om 15.45 uur en om 17.00 uur kunnen de
ouders naar een kleine voorstelling komen kijken!
Kosten 1 euro. Het zou fijn zijn als u uw kind alvast wilt opgeven via ons mailadres of bij
Stephanie Siem of Henriette van de Loo (telefoonnummers staan onder de brief). Wij kunnen
dan alvast rekening houden met de aankleding van de ruimte en met de inkopen.
Als u meer wilt weten, Joe Baiden geeft ook workshops in het tropenmuseum, meer info via
onderstaande link http://www.tropenmuseum.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=25577

AGENDA:
Voor alle evenementen kunt u zich ook opgeven via ons mailadres info@wijkraadshn.nl .

13 september
24 september

Straatverkoop
Verhalenverteller +Djembé workshop

Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord E-mail adres: info@wijkraadshn.nl. Website: www.wijkraadshn.nl
Henk van den Bosch
Harry Everts
Jacco de Koning,
Henriëtte van de Loo
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Jan Pieter Terlouw,
Joost de Kinder

J.C. Beetslaan 88
Beemsterstraat 14,
Kooimeerstraat 8
J.C. Beetslaan 47,
Wormerstraat 6,
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