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Beste bewoners,
Alweer de op één na laatste nieuwsbrief van dit jaar! We kunnen wel zeggen dat de herfst nu eindelijk
begonnen is na een toch wel hele lange mooie zomer!
Even terugblikkend op de activiteiten van de afgelopen maanden:
Het buurtfeest was weer een enorm succes! Goed eten, gezellige muziek, leuke mensen, kortom
weer voor herhaling vatbaar.
De straatverkoop, het was heerlijk weer, het veld zat vol met verkopers, helaas bleven de kopers
een beetje weg! Volgend jaar zullen we voor nog meer publiciteit zorgen.
Vervelend is dat de regionale bladen allemaal op de hoogte waren van de straatverkoop, helaas heeft
alleen de Hoofddorpse Courant er melding van gemaakt. Gelukkig wel weer op de voorpagina!
De wijkschouw heeft al weer een tijd geleden plaatsgevonden, binnenkort gaan enkele leden van
SHN om de tafel met de gebiedsmanager om door te spreken wat er nog gedaan moet worden aan
alle punten die destijds zijn genoteerd.(zie www.wijkraadshn.nl) Wij houden u op de hoogte.
Verder zijn er regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten die te maken hebben met wijken en
kernen; deze worden altijd bezocht door een of meerdere leden van de wijkraad.
Indien u opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u die altijd doorgeven aan SHN, wij doen ons
uiterste best om deze bij de betreffende personen of instanties aan te kaarten.
Let wel, ambtelijke molens malen doorgaans langzaam, het kan dus wel even duren voordat er,
indien mogelijk, ook daadwerkelijk actie ondernomen wordt.
Kinderactiviteiten kunnen nog steeds georganiseerd worden, helaas hebben we geen mensen die
dit op zich kunnen nemen. Vandaar nogmaals een oproep aan iedereen die kinderen heeft en een
idee heeft voor een leuke activiteit. Bedoeling is wel dat u zelf de organisatie op zich neemt. Het kan
een eenmalige of een terugkerende activiteit zijn. De leden van SHN zullen u natuurlijk op allerlei
mogelijke manieren ondersteunen.
Kralenworkshops
De komende maand gaan we een kralenworkshop organiseren voor volwassenen. We doen dit onder
begeleiding van Mandy de Koning, die al jarenlang ervaring heeft in het organiseren van deze
workshop en een uitgebreide collectie kralen en bedeltjes heeft om mooie sieraden mee te maken.
Een workshop kost doorgaans minimaal € 17,50, nu in samenwerking met SHN betaalt u slechts € 5,voor het maken van bijv. een ketting en een armband. Leuk voor de feestdagen!
Per workshop kunnen 12 personen deelnemen. De avond begint om 19.30 Vanzelfsprekend krijgt u
ook thee of koffie met wat lekkers. Adres: Kooimeerstraat 8.
U kunt zich opgeven via ons mailadres: info@wijkraadshn.nl en 5 euro p.p. overmaken op giro
7957991 t.n.v. SHN. Of u kunt bij een van de leden (zie lijst) uw naam, adres, mailadres en
telefoonnummer afgeven met de betaling van 5 euro.
Graag doorgeven op welke avond u kunt. De workshops gaan vanzelfsprekend alleen maar door bij
voldoende deelname.
3 nov van 19.30 tot 22.00 uur – Kooimeerstraat 8, Hoofddorp
11 nov van 19.30 tot 22.00 uur – Kooimeerstraat 8, Hoofddorp
Of u geeft bij voorkeur door dat u beide avonden aanwezig kunt zijn.
NIEUW Nieuwjaarsborrel Op 9 januari organiseren we weer de kerstbomenactie, deze keer
gecombineerd met een Nieuwjaarsborrel. In onze volgende nieuwsbrief meer informatie!
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Stichting Hoofddorp Noord
HET FEEST VAN SINTERKLAAS
Zaterdag 28 november
Van 15 tot 17 uur
“Jeugd van Gisteren”
Beemsterstraat
U KUNT ZICH OPGEVEN
TOT 15 NOVEMBER A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam Kind(eren): ……………………………………………………………………J/M……………………………..
Leeftijd:………………Hobbies, Bijzonderheden:………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………

U kunt zich ook opgeven via ons mailadres info@wijkraadshn.nl U bent welkom met uw kinderen of
kleinkinderen.
Nacht van de nacht wordt georganiseerd door Natuur en Milieu centrum Haarlemmermeer op 24
oktober a.s. vanaf 19.30. Start bij de kinderboerderij De Boerenzwaluw.
Een duistere wandelroute voor volwassenen en kinderen, waar aandacht wordt gevraagd en gegeven
aan het belang van de duisternis. Meer informatie vindt u op www.nchm.nl
Oproep tijdens het buurtfeest is er een zwarte tas met koffiekannen verdwenen? Wie o wie heeft
deze toevallig gezien of gevonden? Graag een berichtje naar de wijkraad.

Agenda
3 november
11 november
28 November
9 januari

Kralenworkshop
Kralenworkshop
Sinterklaas
Kerstbomenactie/Nieuwjaarsborrel
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