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Beste bewoners,
Het voor jaar is eindelijk begonnen, dus tijd voor de wijkraad om allerlei evenementen op touw te
zetten! Maar allereerst willen we u uitnodigen op ons inloopspreekuur.
Inloopspreekuur Hoofddorp Noord 18 mei 2010
In plaats van een jaarvergadering organiseren we ook dit jaar weer een inloopspreekuur. Het
uitgebreide verslag van verleden jaar kunt u lezen op onze website www.wijkraadshn.nl.
Op dinsdag 18 mei a.s. van 20.00 uur tot 21.30 uur ontvangen wij u graag om al uw vragen,
suggesties en opmerkingen te bespreken en indien mogelijk te zorgen dat deze door de juiste
instanties worden opgepakt.
De koffie staat klaar!
De betere buurt prijs 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. Locatie speelveld j.c. Beetslaan bij het Portugees
Centrum.
Er wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Aanvang 10.30 uur. Kosten € 1,Lizeth Schutte die dit organiseert, hoopt dat veel buurtbewoners mee gaan doen, zodat de bewoners
elkaar nog beter gaan leren kennen.
Fietspuzzeltocht 30 mei 2010
Op zondagmiddag 30 mei organiseren wij weer onze inmiddels bekende fietspuzzeltocht.
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 een verrassing. Ook dit jaar rekenen we weer op uw aanwezigheid!
De fietstocht zal ongeveer 30 km lang zijn, maar we zorgen voor voldoende rustpauzes.
Iedereen die niet mee kan fietsen is vanzelfsprekend van harte welkom bij de prijsuitreiking met borrel
die omstreeks 16.30 zal plaatsvinden.

U doet dit jaar toch ook mee!!
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Kano evenement 27 juni 2010
Op zondag 27 juni organiseren wij voor de tweede keer 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. U kunt zich op de dag zelf melden vanaf 11.00 uur tot ca. 13.00 uur, het einde is afhankelijk
van het weer; we verwachten rond 16.00 uur.
Wijkfeest datum 4 september 2010
Ook deze keer het jaarfeest met 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
18 mei 2010
29 mei 2010
30 mei 2010
30 mei 2010
27 juni 2010

Inloopspreekuur van 20.00 tot 21.30 – Dik Trom school
Sport en Spel – Speelveld bij Portugees Centrum vanaf 10.30 uur
FIETSPUZZELTOCHT – speelveld Beemsterstraat – start vanaf 12.00 uur
Prijsuitreiking fietspuzzeltocht – speelveld Beemsterstraat – ca. 16.30 uur
Kano evenement – vanaf 11.00
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