Kerstbomenactie
Op zaterdag 10 januari 2009 organiseren wij weer de

kerstbomenactie.
Van 10.30 tot 12.00 uur kunt u uw kerstboom inleveren bij het
speelveld aan de Heerhugowaardstraat/Beemsterstraat.
Er wordt een loterij georganiseerd én er zullen prijzen zijn
voor diegene die de meeste bomen heeft ingeleverd.
SHN zal zorgen dat ook de inwendige mens niet tekort komt!
Indien u niet in de gelegenheid bent om zelf uw boom in te
leveren op zaterdag 10 januari 2009, is er vast wel een
jeugdige bewoner bij u in de buurt die dit voor u wil doen.
Als u de boom zaterdag voor 10.00 uur buiten legt, zullen er
zeker kinderen zijn die uw boom graag willen inleveren.

Stichting Hoofddorp noord

Wil iedereen bedanken voor het
afgelopen jaar, met name de
bewoners voor hun enthousiasme, de
sponsors voor hun bijdragen en de
gemeente voor hun steun.

Op 16 januari haalt de gemeente eenmalig nog kerstbomen op;
vanzelfsprekend maakt u hierbij geen kans op een prijs of een leuke attentie!
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Aan het einde van 2008 willen wij ook dit jaar alle nieuwe bewoners in de
wijk van harte welkom heten en hopen dat zij met veel plezier in deze wijk
zullen wonen, verder willen we nog even terugblikken op de activiteiten
van de afgelopen maanden.
Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest was weer een succes, meer dan 30 kinderen met
hun ouders waren aanwezig om de Goedheiligman welkom te heten.
Er is flink gezongen, lekker gesnoept en de Sint, die ons wel lang liet wachten, had
gelukkig voor iedereen een cadeautje meegebracht. Volgend jaar
organiseren we het zeker weer, dus houd de nieuwsbrief in de gaten!
Kinderactiviteiten
Stephanie Siem heeft helaas besloten te stoppen met haar werkzaamheden
voor SHN. Stephanie BEDANKT!
Peter Oudshoorn heeft besloten om deel te nemen als lid van SHN,
Peter zal zich in principe met algemene zaken bezighouden. Peter WELKOM!
Dit betekent echter dat we niemand meer hebben die kinderactiviteiten
kan organiseren? Wie oh wie wil SHN komen versterken.
Wij zoeken vooral iemand die het leuk vindt om iets te organiseren voor
de jeugd van 3 tot 13, bij voorkeur iemand die zelf “kleine” kinderen heeft.
Wij vragen jaarlijks een budget bij de gemeente aan voor het organiseren
van deze activiteiten. Als wij niet meer in staat zijn om iets te organiseren
kunnen wij ook geen budget meer aanvragen! En dat zou toch wel heel
jammer zijn.
Wat houdt het in: Je wordt lid van SHN, in principe ben je bij de
vergaderingen, ca. 1 x per 2 maanden bij een van de leden thuis. Jij bent
verantwoordelijk voor het bedenken, organiseren en regelen van leuke
activiteiten. In ieder geval Sinterklaas, daarnaast zou het leuk zijn als we
nog een paar keer per jaar iets organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een
knutselmiddag, een voorstelling, muziek maken, een sportactiviteit; alles
kan zolang er interesse is.
De andere leden helpen je vanzelfsprekend bij de uitvoering.
Je bent niet verplicht om je met andere activiteiten bezig te houden,
we hebben de taken binnen SHN redelijk verdeeld.
Website
Voor het laatste nieuws, foto’s van het afgelopen jaar;
Informatie e.d. www.wijkraadshn.nl

Vandalisme
In deze nieuwsbrief met kerstwens willen we toch een serieus probleem
bespreken.
De laatste maanden hebben we last van vernielingen in onze toch
doorgaans zeer rustige en veilige wijk!
Wat voorbeelden:
Enkele pilaren van het prieeltje op het marsveld zijn doorgezaagd! Een
speeltoestel bij de Dik Trom school is doorgezaagd! Prullenbakken op het
marsveld worden regelmatig vernield en er zijn enkele auto’s met
stoeptegels “behandeld”!!
Voor ons onbegrijpelijk en onacceptabel dat de jeugd hun “eigen
hangplek” vernield. (het is niet de eerste keer). Als wij de jeugd
aanspreken hebben zij het nooit gedaan en weten ook niet wie het gedaan
heeft? Vandaar dat wij met zijn allen hier wat aan moeten doen!
Wat wij iedereen willen vragen, als u iets ziet of hoort, waarschuw direct
de politie. U kunt de politie bellen op het algemene nummer 0900-8844
(geen spoed, wel politie).
De politie kan de dader oppakken, ook als deze minderjarig is. Kijk voor
meer informatie bij Politie ABC/Criminaliteit/jeugdcriminaliteit.
Er zijn speciale jeugdagenten, we hebben een wijkagent, en ook Stichting
Meerwaarde houdt zich bezig met jeugdzaken en hangjongeren. We
stellen het op prijs als u ook SHN op de hoogte houdt van evt. meldingen.
Schoon, heel, veilig
In het kader van een schone, hele en veilige woonomgeving is de
gemeente per wijk aan het inventariseren wat er nog verbeterd kan
worden. Zij hebben gevraagd of wij alle verbeterpunten begin januari
willen doorgeven. Vandaar ons verzoek aan alle bewoners om eventuele
gebreken in de wijk aan ons door te geven, bij voorkeur schriftelijk of via
@mail. info@wijkraadshn.nl
U kunt denken aan verzakte stoeptegels, groenonderhoud, onveilige
verkeerssituaties, etc. etc. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! Bij
voorkeur vóór 10 januari 2009.

