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NNNiiieeeuuuwwwsssbbbrrriiieeefff 
Nieuwsbrief nr. 54           november 2010 
 
Beste bewoners, 
 
Het is alweer november, wintertijd, de donkere dagen voor Kerst; maar ook de tijd van gezelligheid, 
kaarsje aan, warme chocolademelk en wie weet sneeuw en ijs. Een tijd waarin SHN weer het een en 
ander heeft georganiseerd; maar eerst even terugblikken op de activiteiten van de afgelopen 
maanden: 
 
Het buurtfeest was zoals gebruikelijk weer een enorm succes! Goed eten, gezellige muziek, leuke 
mensen, kortom weer voor herhaling vatbaar. In verband met de late schoolvakantie zal het 
buurtfeest hoogstwaarschijnlijk voor de vakantie plaatsvinden en hebben we weer nieuwe ideeën om 
het nóg leuker te maken. 
 
De straatverkoop, is dit jaar niet goed verlopen; het was in de vroege ochtend slecht weer; er waren 
maar weinig verkopers en daardoor ook nauwelijks kopers! Rond 11 uur heeft iedereen het 
opgegeven. Wij willen met alle plezier volgend jaar weer een straatverkoop organiseren; maar dan 
moet er wel animo zijn. Volgend voorjaar zullen wij u in de nieuwsbrief vragen om aan te geven of u 
interesse  heeft. 
 
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 De huidige leden hebben dit jarenlang georganiseerd. De laatste jaren is er 
helaas niemand die dit op zich kan 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 weer kralenworkshops organiseren voor volwassenen. Onder 
begeleiding van Mandy de Koning, die jarenlang ervaring heeft in het organiseren van deze workshop 
en een uitgebreide collectie kralen en bedeltjes heeft om mooie sieraden mee te maken. 
Dit jaar ook weer dankzij de samenwerking met SHN 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 door bij 
voldoende deelname. 
 
Donderdag 25 november van 19.30 tot 22.00 uur –  Kooimeerstraat 8, Hoofddorp 
Woensdag 1 december van 19.30 tot 22.00 uur –   Kooimeerstraat 8, Hoofddorp 
Woensdag 8 december van 1 9.30 tot 22.00 uur –   Kooimeerstraat 8, Hoofddorp 
 
Of u geeft bij voorkeur door dat u op alle avonden aanwezig kunt zijn. 
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HHEETT  FFEEEESSTT  VVAANN  SSIINNTTEERRKKLLAAAASS  
ZZoonnddaagg  2211  nnoovveemmbbeerr  
VVaann  1155  ttoott  1177  uuuurr  

““PPoorrttuuggeeeess  CCuullttuurreeeell  CCeennttrruumm””  
JJ..CC..  BBeeeettssllaaaann    

 
        UU  KKUUNNTT  ZZIICCHH  OOPPGGEEVVEENN    
    TTOOTT  1155  NNOOVVEEMMBBEERR  AA..SS..  

  
 

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
25 november   Kralenworkshop 
1 en  8 december  Kralenworkshop 
21 November  Sinterklaas 
8 januari   Kerstbomenactie/Nieuwjaarsborrel      
 
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 
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