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Nieuwsbrief nr. 45         april, 2009 
 
Beste bewoners, 
 
De komende weken staan er heel wat  activiteiten op de kalender! Voor jong en oud!  
Dus pak u agenda en noteer! 
 
Inloopspreekuur Hoofddorp Noord 
In plaats van een jaarvergadering hebben we afgelopen maand een inloopspreekuur georganiseerd. 
Een aantal bewoners hebben hier gehoor aan gegeven en er zijn veel aandachtspunten uit 
tevoorschijn gekomen.  Het uitgebreide verslag kunt u lezen op onze website www.wijkraadshn.nl. Wij 
hebben deze punten alvast doorgegeven en zullen u op de hoogte houden zodra e.e.a. gerealiseerd 
is. 
 
27 april Sportdag voor de jongsten 
In samenwerking met Kinderopvang El Mundo wordt er maandag 27 april een sport en spel middag 
georganiseerd op het veldje aan de Groetpolderstraat. Deze middag begint om 14.00 uur en eindigt 
omstreeks 17.00 uur. Alle kinderen vanaf een jaar of 3 zijn welkom. 
Het is wel noodzakelijk dat we weten hoeveel kinderen mee willen doen, wilt u de naam, leeftijd, 
telefoonnummer en adres doorgeven op info@wijkraadshn.nl voor 26 april a.s. (of in de brievenbus bij 
een van de leden van SHN). 
Deelname is gratis en de kinderen krijgen vanzelfsprekend wat te drinken en iets lekkers. 
 
Kindermiddagen 
Mariëlle Beunis van Kinderopvang El Mundo heeft toegezegd zich bezig te gaan houden met de 
kindermiddagen, zover haar werkzaamheden dit toelaten. Zij kan zeker hulp gebruiken, vandaar dat 
we nog steeds op zoek zijn naar U! Ook als u een enkele activiteit wilt organiseren, maar geen zin 
heeft om de vergaderingen bij te wonen, bent u van harte welkom. Elke activiteit is mogelijk! Elk 
initiatief is welkom! 
 
Schouw 13 mei 2009 
Woensdag 13 mei a.s. organiseren wij weer een schouw met wethouders en rayonbeheer. 
Ook de wijkagent zal aanwezig zijn.  
De schouw begint om 16.00, met de fiets zullen we een route gaan rijden, deze route kunt u zien op 
onze website. U kunt meefietsen vanaf de start bij het Portugees Centrum of onderweg aanhaken. Na 
afloop van de schouw, we verwachten omstreeks 17.30 uur is er een hapje en een drankje bij het 
Portugees Centrum. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
 
Kano evenement  7 juni 2009 
Op zondag 7 juni organiseren wij een kano dag voor jong en oud aan de “Verlegde Vijfhuizertocht (in 
de buurt van het dierenasiel). ! Er zullen allerlei manieren zijn om met het kanoën kennis te maken. Er 
wordt instructie gegeven, men kan tochten varen, met of zonder deskundige begeleiding of alleen 
maar even proberen. Aan de wal maken we het ook gezellig met een hapje en een drankje, dus ook 
diegene zonder zwemdiploma of kano aspiraties zijn van harte welkom!  
Alle informatie over dit evenement kunt u vinden op onze website www.wijkraadshn.nl bij Activiteiten. 
Aangezien de organisatie van deze dag in samenwerking is met Kanovereniging de Waterwolf uit 
Cruquius, is het noodzakelijk dat we een bepaald aantal aanmeldingen hebben! 
Vandaar ons vriendelijk verzoek om u zo spoedig mogelijk op te geven voor deze dag! 
De kosten zijn 2,50 per persoon, inclusief 2 consumpties.  Uw aanmelding, naam, adres, aantal 
personen, leeftijd en telefoonnummer doorgeven via info@wijkraadshn.nl of afgeven bij een van de 
leden.  
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Fietspuzzeltocht 14 juni 2009 
Een week later organiseren we onze inmiddels bekende fietspuzzeltocht! Op zondagmiddag, vertrek 
vanaf het speelveld aan de Beemsterstraat/Heerhugowaardstraat vanaf 12.00 uur. 
Na afloop hebben we natuurlijk weer een gezellige prijsuitreiking en waar de tussenstop deze keer is, 
blijft nog een verrassing. Ook hier rekenen we weer op uw aanwezigheid! 
 
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 speciale afvalbakken. Wat veel mensen 
niet weten is dat het ook uw plicht is om de uitwerpselen van uw hond altijd en overal op te ruimen, 
ook bij de hondenuitlaatgebieden! U riskeert een boete van 60 euro als u het laat liggen! 
 
Een schone buurt 
Tijdens het inloopspreekuur werd ons gevraagd om een oproep te doen aan alle bewoners om de 
eigen stoep en eventueel parkeervakken of boomspiegels aan te vegen en schoon te houden. Ook 
zijn de trottoirs vaak slecht te gebruiken doordat de planten en struiken van de voortuinen 
doorgroeien over het trottoir.  Als iedereen een klein stukje doet, is het resultaat natuurlijk groots! Veel 
bewoners van de wijk houden hun “eigen straatje” al schoon, misschien dat goed voorbeeld, goed 
doet volgen! 
 
Wijkfeest 
Ook deze keer de jaarlijkse BBQ weer net na de zomervakantie! De organisatie zou heel erg 
geholpen zijn als u zich alvast inschrijft voor dit toch telkens weer heel gezellige wijkfeest. De kosten 
zijn weer gelijk aan verleden jaar. Volwassenen €10,00 Kinderen van 8 t/m 16 jr € 5,00 
Kinderen t/m 8 gratis en Senioren (65+) € 7,50. U kunt zich opgeven via info@wijkraadshn.nl of bij 
een van de leden. Giro 7957991 t.n.v. SHN. Dit jaar hebben we weer live muziek afgewisseld met 
discomuziek, alle andere extra’s (broodje Beenham, ijsje, springkussens) zullen ook dit jaar niet 
ontbreken. In juni krijgt u nog 1 x een uitnodiging, zodat we voor de zomervakantie weten of hoeveel 
personen we kunnen rekenen.  
 
 
Agenda 
13 mei  Schouw   
14 juni 2009  Fietspuzzeltocht!! 
29 augustus 2009  Wijkfeest 
19 september 2009 Straatverkoop 
 
 
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord   E-mail adres: info@wijkraadshn.nl.  Website: www.wijkraadshn.nl 
 
Henk van den Bosch   J.C. Beetslaan 88     2131 AP 5620847 Voorzitter 
Harry Everts       Beemsterstraat 14,  2131 ZB 5622265  
Jacco de Koning,  Kooimeerstraat 8    5570427 Penningmeester 
Henriëtte van de Loo  J.C. Beetslaan 47,  2131 AH,    5641539 Secretaris 
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Jan Pieter Terlouw,   J.C. Beetslaan 50,  2131 AN 5613899 
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mailto:info@wijkraadshn.nl
mailto:info@wijkraadshn.nl
http://www.wijkraadshn.nl/

	Henk van den Bosch   J.C. Beetslaan 88     2131 AP 5620847 Voorzitter
	Harry Everts       Beemsterstraat 14,  2131 ZB 5622265
	Jacco de Koning,  Kooimeerstraat 8    5570427 Penningmeester

