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Nieuwsbrief nr. 46         mei, 2009 
 
Beste bewoners, 
 
 
 
BELANGRIJK * *NIEUW DATUM SCHOUW* * BELANGRIJK 
De schouw is helaas verzet, de nieuwe datum is Maandag 25 mei a.s. Dan organiseren wij weer een 
schouw door onze wijk, 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. 
 
 
Herinnering Kano evenement  7 juni 2009 
We hebben nog niet voldoende deelnemers om deze dag door te laten gaan!!  
Dus geef u op voor 15 mei!! 
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.  

Agenda 
25 mei         Schouw 
7 juni         Kano evenement 
14 juni        Fietspuzzeltocht!! 
29 augustus 2009       Wijkfeest 
19 september 2009     Straatverkoop 
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