W i j w e n se n i e d e re e n F i j n e
F e e st d a ge n e n e e n g o e d e n ge z o n d

2011

Op 8 januari willen wij graag met alle bewoners het
nieuwe jaar inluiden. De Nieuwjaarsreceptie is op
zaterdag 8 januari vanaf 16.30 uur op het speelveld
aan de Beemsterstraat / Heerhugowaard straat.

Komt U ook?

De bomen kunnen ingeleverd worden op zaterdag 8
januari 2011 van 16.00 tot 16.30 aan het speelveld
Beemsterstraat/ Heerhugowaardstraat.
Dit jaar organiseren we weer aansluitend een
Nieuwjaarsborrel.
Wij nodigen graag alle bewoners uit om gezamenlijk met
een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te luiden!
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de
“nieuwjaarsreceptie”.
U bent natuurlijk welkom mét of zonder boom!

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

Vergeef 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 cadeautje
Denk aan wat je hebt

Heb een fijne kerst
En een geweldig 2011

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 weer een fietspuzzeltocht gaan
organiseren, we willen weer gaan kanoën en
vanzelfsprekend organiseren we weer een jaarfeest.
Verder willen we nog wat kinderactiviteiten organiseren
en de kralenworkshop zien we ook graag weer terug.
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben, heel graag.
Wij houden u in ieder geval op de hoogte.
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Stichting Hoofddorp Noord wenst iedereen hele
fijne feestdagen en we hopen u op 8 januari te zien!
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