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Beste bewoners,
Alweer de vijftigste nieuwsbrief die u van SHN ontvangt. Alhoewel het buiten nog steeds winter is,
verheugen we ons langzaam maar zeker weer op het voorjaar en de zomer. Een periode waar we
natuurlijk weer van alles gaan organiseren, met en voor de bewoners van onze wijk. Dankzij 2
particuliere initiatieven nog meer dan verleden jaar: Een Bosplantsoen én De Betere Buurtprijs.
De kerstbomenactie gecombineerd met nieuwjaarsreceptie was een succes. We hebben weer meer
bomen opgehaald dan verleden jaar, 40% van de adressen in onze wijk levert een boom in. Bijna
iedereen, kunnen we dan wel vaststellen; aangezien niet iedereen een (echte) boom heeft.
De receptie vonden we heel geslaagd! Ondanks het ijs- en ijskoude weer, hebben we met veel
medebewoners op het nieuwe jaar kunnen “klinken”. De foto’s kunt u bekijken op onze website
www.wijkraadshn.nl. Dit jaar hebben we naast de prijzen voor meeste kerstbomen, ook een loterij
georganiseerd, zodat iedereen nog extra kans maakte op leuke prijzen. Wat ons betreft volgend jaar
weer!
Wat kunt u allemaal verwachten de komende tijd?

De Betere Buurtprijs
Lizeth Schutte, Schinkelstraat ,heeft in het najaar 2009 de Betere Buurtprijs gewonnen. De prijs houdt
in dat zij met de buurtbewoners van Hoofddorp Noord drie keer leuke activiteiten kan organiseren op
het Marsveld aan de JC Beetslaan bij het Portugees centrum. Lizeth heeft met hulp van de Wijkraad
SHN en twee buurtbewoners een leuk programma bedacht. Voor ouderen in de ochtend en voor de
kinderen in de middag.
Natuurlijk heeft zij ook nog wat vrijwilligers nodig. Wilt u helpen, dan kunt u zich opgeven bij Lizeth
Schutte via de mail; lizeth_schutte@hotmail.com of via de wijkraad.
Het is voor ons prettig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgave voor deelname
is daarom wel belangrijk. Het programma ziet er als volgt uit.:
27 maart 2010

Inloop ochtend voor ouderen met koffie en mogelijkheid om kennis te maken
met het Jeu de Boules spel of om deel te nemen aan een workshop Djembé.
(trommels). Aanvang 10.30 uur. Kosten € 1,-.
Workshop Schilderen of Djembé clinic voor kinderen.
Aanvang 12.30 tot ca. 14.00 uur. Kosten € 1,-

24 april 2010

Inloop ochtend voor ouderen met koffie en mogelijkheid om deel te nemen aan
een cursus goochelen of kennis te maken met het Jeu de Boules spel.
Aanvang 10.30 uur. Kosten € 1,-.
Voor de kinderen een workshop Goochelen. Aanvang 12.30 tot ca. 14.00 uur.
Kosten € 1,-

29 mei 2010

Sport en spel voor alle leeftijden. Iedereen is welkom, breng de hele familie
mee. Er is o.a. een stormbaan en een wedstrijd in allerlei denksporten.
We sluiten af met een hapje en een drankje. Aanvang 10.30 uur. Kosten € 1,-

Lizeth hoopt dat veel buurtbewoners mee gaan doen, zodat we elkaar nog beter gaan leren kennen.
Naast de activiteiten dankzij de Betere Buurtprijs, zetten we natuurlijk ook onze inmiddels “beroemde”
Fietspuzzeltocht in mei uit. Ook het Kano evenement zal voor de 2de keer eind juni plaatsvinden.
Vanzelfsprekend hebben we direct na de zomervakantie weer het “Jaarfeest” en ook de straatverkoop
wordt weer georganiseerd. In het najaar komen er ook weer enkele kralenworkshops.
Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief en onze website.
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Berichtje van de voorzitter
Aan u de keuze! Woensdag 3 maart is het weer zo ver. U mag stemmen voor de gemeenteraad.
Volgens de verwachtingen zal de opkomst laag zijn. Jammer. Heel jammer. Door te stemmen bepaalt
u wie de komende vier jaar voor u de beslissingen neemt in de gemeente Haarlemmermeer.
Als voorzitter van de wijkraad heb ik regelmatig contact met raadsleden, burgemeester en
wethouders. Daarom weet ik ook hoe belangrijk het is wie er in de gemeenteraad zit.
Vaak hoor je dat de politici slecht weten wat er onder de bewoners leeft. Daarom ben ik blij dat onze
secretaris, Henriëtte van de Loo, zich verkiesbaar heeft gesteld voor de gemeenteraad. Weet u
nog niet op wie u gaat stemmen? Stemwijzer vindt u op www.haarlemmermeer.nl/verkiezingen/.
Dit is een prachtig programma om uw keuze te maken.

Inloopspreekuur
Op 18 mei 2010 vanaf 20.00 uur tot 21.30 organiseert SHN in plaats van een jaarvergadering weer
een inloopspreekuur bij de Dik Tromschool. We zorgen ook dat we over alle onderwerpen die tijdens
het spreekuur en de wijkschouw van verleden jaar zijn besproken een overzicht hebben. Hierop zal te
zien zijn wat de situatie nu is.
Iedereen is welkom met vragen, suggesties en klachten. De wijkraad zal zijn uiterste best doen om
vragen te beantwoorden of te zorgen dat deze bij de juiste personen terechtkomen.

Bosplantsoen
Dankzij een particulier initiatief is een wijkbudget aangevraagd voor de aanleg van een Natuur
wandelpad langs het Marsveld. Het wandelpad komt in plaats van de rommelige en niet meer in
gebruik zijnde strook groen bij de Tuiniersvereniging, waardoor de buurt er weer mooier uit komt te
zien. Zodra het weer het toelaat wordt er gesnoeid en daarna volgt de herinrichting van het terrein.
Overlast zal tot een minimum beperkt blijven.

Agenda
Onderstaande data staan in principe vast, maar kijk voor de zekerheid altijd even naar onze website
voor de laatste informatie.

Agenda 2010
3 maart
27 maart
24 april
18 mei
29 mei
30 mei
20 juni
4 september
18 september
Medio okt/nov

Gemeenteraadsverkiezingen. Stembureau Wormerstraat 29
Jeu de Boules/ Djembé voor ouderen. Schilderen/ Djembé voor kinderen.
Goochelen/Jeu de Boules voor ouderen. Goochelen voor kinderen.
Inloopspreekuur Wijkraad Stichting Hoofddorp Noord
Sport en Spel dag!
Fietspuzzeltocht
Kanoën
(of 27 juni)
Jaarfeest
Straatverkoop
Kralenworkshops
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