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Op 9 januari willen wij graag met alle bewoners het 
nieuwe jaar inluiden. De Nieuwjaarsreceptie is op 
zaterdag 9 januari vanaf 16.30 uur op het speelveld 
aan de Beemsterstraat / Heerhugowaard straat.      
Komt U  ook?  
 
 
 
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord:  
Voorzitter: 
Henk van den Bosch,   J.C. Beetslaan 88 5620847 
Vice voorzitter:  
Jan Pieter Terlouw,   J.C. Beetslaan 50 5613899 
Secretaris: 
Henriëtte van de Loo-Erven,  J.C. Beetslaan 47 5641539 
Penningmeester: 
Jacco de Koning,  Kooimeerstraat 8 5570427 
Algemene zaken: 
Harry Everts       Beemsterstraat 14 5622265 
Joost de Kinder   Wormerstraat  13 5553970 
Peter Oudshoorn  Beemsterstraat 7 5611532 
  
Website    www.wijkraadshn.nl 
@-mail adres   info@wijkraadshn.nl 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lach 
Ontspan 
Vergeef 

Vraag hulp 
Plezier Iemand 

Vertrouw op anderen 
Praat met elkaar 

Breek eens met een gewoonte 
Maak een lange wandeling 

Ben actief 
Leen een mooi boek. Kom je beloftes na 

Maak jezelf mooi. Geniet van je vakantiefoto’s 
Kijk eens wat beter om je heen. Glimlach naar een kind 

Toon je tevredenheid. Schrijf in je dagboek 
Help een hulpbehoevende of laat je helpen. Zing onder de douche 

Vervul een van je wensen 
Wees nog een keer een kind. Kijk naar de natuur en geniet 

Trakteer jezelf zoals je een vriend zou trakteren 
Vergeeft jezelf fouten 

Luister naar een vriend. Accepteer een compliment. Erger je niet 
Bel of schrijf een vergeten vriend. Maak je een dag geen zorgen. Laat je helpen 

Verander iets kleins in je leven Benader alles positief. Bedenk een oplossing  
Verspil zomaar eens wat tijd. Geniet nog meer van het leven 

Leer iets wat je altijd hebt gewild 
Er zijn altijd goede dingen in je leven. Heet iemand welkom Nodig je buren uit. 

Verplaats je in een ander. Zet de televisie uit en praat. Wees actief in je eigen buurt 
Luister naar je favoriete muziek. Kom naar de nieuwjaarsborrel 

Vertel aan je vrienden wat je aan ze waardeert 
Besef dat je niet alleen bent 

Geef jezelf een kadootje 
Denk aan wat je hebt 

Heb een fijne kerst 
En een geweldig 2010 
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Aan het einde van 2009 willen wij ook dit jaar alle bewoners 
bedanken voor hun enthousiaste deelname aan de activiteiten die 
wij als wijkraad georganiseerd hebben. Nog even een kleine 
terugblik op de activiteiten van de afgelopen maanden. 
 
Sinterklaas 
Ook dit jaar kwam de goede Sint weer naar Hoofddorp Noord. Het 
was een gezellige middag, de Sint had voor elk kind de tijd en een 
leuk cadeau. De foto’s van deze middag zijn te zien op onze website 
www.wijkraadshn.nl 
 
Kralenworkshop 
In november hebben we twee kralenworkshops georganiseerd; dit 
was een groot succes! Met verschillende materialen en technieken 
konden er armbanden, kettingen, sleutelhangers en nog veel meer 
gemaakt worden. Dankzij de kundige begeleiding van Mandy de 
Koning ging iedereen met meerdere mooie sieraden naar huis. 
 
De Betere Buurt Prijs 
Lizeth Schutte heeft de publieksprijs gewonnen bij een wedstrijd 
georganiseerd door Ymere. Alle ideeën hadden één ding gemeen: de 
buurtbewoners bij elkaar brengen, een stuk gezelligheid in de wijk 
realiseren en buren met elkaar in contact brengen. Wij feliciteren 
mevrouw Schutte met haar prijs en zullen haar graag behulpzaam 
zijn bij de uitvoering van haar plannen. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Het lijkt nog ver weg, maar 3 maart 2010 zijn alweer de 
verkiezingen voor de gemeenteraad. Onze secretaris Henriette van 
de Loo heeft zich kandidaat gesteld als raadslid voor de VVD. Zij 
staat op de 14de plaats, met voldoende voorkeursstemmen zal zij 
zeker een plaats in de gemeenteraad krijgen. 
 
2010 
Voor het komende jaar hebben wij alweer enkele activiteiten op de 
agenda staan. De exacte data zijn nog niet bekend, deze zullen wij in 
de nieuwsbrief van februari publiceren. 

Het is zeker dat we in mei een fietspuzzeltocht gaan organiseren, we 
gaan weer kanoën in juni, begin september organiseren we het 
jaarfeest en eind september de straatverkoop. 
In maart kunnen we kinderactiviteiten verwachten, dankzij de 
“Betere Buurtprijs” en in mei willen we weer een inloopspreekuur 
gaan organiseren. Wij houden u op de hoogte. 
 
Kerstbomenactie en Nieuwjaarsborrel 
Ook dit jaar weer een kerstbomenactie met een loterij voor iedereen 
die een boom inlevert én prijzen voor diegene die de meeste bomen 
inlevert! De bomen kunnen ingeleverd worden op zaterdag 9 januari 
2010 van 15.30 tot 16.30 aan het speelveld Beemsterstraat / 
Heerhugowaardstraat.  
Dit jaar gaan we voor het eerst de kerstbomenactie combineren met 
een Nieuwjaarsborrel. 
 
Wij nodigen graag alle bewoners uit om met elkaar onder het 
genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te luiden! 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de “nieuwjaarsreceptie”.  
U bent natuurlijk welkom met of zonder boom! 
SHN gaat een tent neerzetten, zorgt voor wat warmte, muziek, 
hapje en drankje en met zijn allen zorgen we voor de gezelligheid. 
 
Niet vergeten! 
 
9 januari Kerstbomenactie van 15.30 – 16.30 
 
9 januari Nieuwjaarsborrel en prijsuitreiking vanaf 16.30  
 
Stichting Hoofddorp Noord wenst iedereen hele 
fijne feestdagen en we hopen u op 9 januari te zien! 
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