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Nieuwsbrief nr. 53         juni, 2010 
 
Beste bewoners van Hoofddorp Noord,  
 
De zomer is alweer aarzelend begonnen, de wijkraad is al weer druk doende met het 
bijwonen van allerlei vergaderingen en bijeenkomsten en natuurlijk met het organiseren van 
o.a. de kanotocht, het jaarfeest en de straatverkoop. 
 
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde fietspuzzeltocht. Deze keer via een 
mooie route door allerlei natuurgebieden, richting Spaarndam. Na afloop was ook de 
prijsuitreiking en het hapje en het drankje weer goed verzorgd en gezellig. Via deze brief 
willen wij Brandt de Fietsgigant nog danken voor de mooie fietscomputers. Dit jaar won 
Koen met zijn ouders de felbegeerde wisselbeker! 
 
Tijdens het inloopspreekuur hebben een aantal bewoners hun bezorgdheid uitgesproken 
over het verkeer in de J.C. Beetslaan. Vrachtwagens die de straat blokkeren om te lossen en 
bedrijfswagens die opritten van woningen blokkeren. Ook wordt er vaak te hard gereden. De 
wijkraad heeft hierover contact gehad met de gemeente Haarlemmermeer. Er is inmiddels 
toegezegd dat het team Handhaving & Toezicht een aantal controles zal uitvoeren. 
Ook bleek wederom tijdens het inloopspreekuur dat er behoefte is aan een afvalplastic 
container in de wijk. Ook hierover hebben we nogmaals contact gehad met de gemeente. 
Men is aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Verder zal de wijkraad heel duidelijk 
aangeven waar het groenonderhoud nog te wensen overlaat, in de hoop dat dit op korte 
termijn nog gedaan wordt. 
 
De Staatverkoop gaan we dit jaar ook weer organiseren! Op 18 september a.s.. Wij zullen 
proberen  deze geweldige buurt ruil beurs wat meer in de publiciteit te krijgen; zodat er wat 
meer kopers van buiten de wijk op ons geweldige aanbod af komen. 
 

A.S. ZONDAG KANO EVENEMENT 
Een unieke manier om de buurt vanaf het water te verkennen! 
 
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. 
 

http://www.wijkraadshn.nl/
mailto:info@wijkraadshn.nl
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Het Grote Jaarfeest 
 

Wij willen u nu al graag uitnodigen om deel te nemen aan jaarfeest/BBQ, zeker voor alle 
nieuwe bewoners een goede kans om met iedereen kennis te maken!. Dit jaar is de datum 
zaterdag 4 september. Het is organisatorisch wat lastiger omdat de vakantie er tussen zit, 
vandaar dat wij nu al graag van u willen weten of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen en 
met hoeveel personen? 

 
Ook dit jaar proberen we er weer een extra feestelijk  tintje aan te geven, om te beginnen 
hebben we een live - artiest, met een zeer gevarieerd repertoire; deze optredens worden dan 
afgewisseld met DJ muziek. Voor de kinderen in ieder geval weer de springkussens! Het 
vlees komt weer bij een 1e klas slager vandaan en het broodje beenham, de heerlijke 
salades, stokbrood en rauwkost zullen niet ontbreken. Deze keer is er weer ruimte voor een 
kleine playback show, als uw kinderen hier aan mee willen doen, wilt u dit dan even 
doorgeven aan de organisatie; het liefst via ons mailadres, uiterlijk 1 dag voor de BBQ.  
Wij verwachten u vanaf 17.00 uur, de kosten van de BBQ zijn weer ongewijzigd.   
Bonnen voor bier, wijn en frisdrank kunnen ter plaatse gekocht worden.  
Voor de kinderen is er gratis limonade. 
 
AGENDA: 
Voor alle evenementen kunt u zich ook opgeven via ons mailadres info@wijkraadshn.nl .  
 
27 juni 2010  Kano evenement – vanaf 11.00  
3 september  Jaarfeest – vanaf 17.00 uur 
18 september  Straatverkoop 
 
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord   E-mail adres: info@wijkraadshn.nl.  Website: www.wijkraadshn.nl 
 
Henk van den Bosch   J.C. Beetslaan 88     2131 AP 5620847 Voorzitter 
Harry Everts       Beemsterstraat 14,  2131 ZB 5622265  
Jacco de Koning,  Kooimeerstraat 8    5570427 Penningmeester 
Henriëtte van de Loo  J.C. Beetslaan 47,  2131 AH,    5641539 Secretaris 
Peter Oudshoorn  Beemsterstraat 7, 2131 ZA 5611532     
Jan Pieter Terlouw,   J.C. Beetslaan 50,  2131 AN 5613899 
Joost de Kinder   Wormerstraat 13,  2131 AX 5553970 
 

IK KOM NAAR DE BUURT BBQ OP ZATERDAG 4 september A.S. 
 
Aub aantal personen invullen. U kunt het totaal bedrag overmaken op  Giro 7957991 t.n.v. SHN 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Naam: ………………………………………………………Adres:…………………………………………….…… 

Volwassenen:…………………….x €10,00=  Kinderen t/m 8 jr:  …………x gratis=0,-   

Kinderen van 8 t/m 16 jr…………x € 5,00= Senioren (65+) …….........  x € 7,50= 

Totaalbedrag: €…………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………Mailadres:……………………@…………………………   

 
Inleveren bij de wijkraad – zie ledenlijst. 
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