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Beste bewoners,
Na het mooie voorjaar en de wisselvallige zomer zijn we allemaal weer met goede moed van start
gegaan en we gaan een aantal activiteiten organiseren. Maar eerst willen we iedereen bedanken die
aanwezig is geweest bij het jaarfeest, het was een geslaagd feest! Extra dank natuurlijk aan iedereen
die geholpen heeft voor, tijdens en na afloop bij het opruimen.
WIJKSCHOUW gecombineerd met INLOOPSPREEKUUR
Op dinsdag 13 september organiseert SHN een wijkschouw vanaf 17.30. Uitgenodigd worden o.a.
wethouder(s), gebiedsmanager, de wijkagent en alle bewoners. We starten en eindigen bij het
Portugees Centrum, Marsveld, aan het einde van de J.C. Beetslaan.
Doel van de schouw is om gezamenlijk een aantal locaties in de wijk die aandacht nodig hebben te
laten zien aan de betrokkenen. Na afloop van de schouw, omstreeks 18.15 zorgen we voor een hapje
en een drankje en hebben de bewoners ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen of suggesties
te doen.
We zorgen dat ook alle formele stukken van SHN ter inzage liggen, aangezien het inloopspreekuur de
jaarvergadering vervangt. Inloopspreekuur eindigt om 19.30 uur.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze ook vooraf doorgeven via de mail. Wij zorgen dan dat
deze in ieder geval beantwoord worden of bij de juiste persoon terecht komen.
FIETSPUZZELTOCHT – LET OP ANDERE DATUM! – 25 september 2011
Op zondag 25 september organiseren we onze jaarlijkse fietspuzzeltocht. Ook dit jaar weer een
verrassende tocht, met een gezellige tussenstop. Waar we naar toe gaan kunnen we niet verklappen
wat we wel kunnen melden is dat de tocht deze keer korter zal zijn, zodat deze voor zowel jong als
oud goed te fietsen is.
Vertrek vanaf het speelveld aan de Beemsterstraat/Heerhugowaardstraat vanaf 12.00 uur.
Na afloop hebben we natuurlijk weer een gezellige prijsuitreiking met een hapje en een drankje.
Iedereen die niet mee kan fietsen is vanzelfsprekend van harte welkom bij de prijsuitreiking met borrel
die omstreeks 16.30 zal plaatsvinden. U hoeft zich niet aan te melden, deelname is gratis, maar als u
al weet dat u meedoet vinden wij het wel fijn om dit alvast te horen, in verband met de organisatie van
het eten en drinken. Via info@wijkraadshn.nl of via onderstaand briefje.

.

Ik fiets mee voor de wisseltrofee!
25 september 2011 start vanaf 12.00 uur
Aub aantal personen invullen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ………………………………………………………Adres:…………………………………………….……
Aantal personen:……………………………………Mailadres:……………………@…………………………
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KRALENWORKSHOP begin November 2011
Ook dit jaar gaan we weer kralenworkshops organiseren voor volwassenen. Onder begeleiding van
Mandy de Koning, die telkens weer verrassend mooie materialen ter beschikking stelt. Dankzij de
samenwerking met SHN betaalt 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.
Geplande dagen zijn nu 1, 9 en 17 november. 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.
SINTERKLAASFEEST
Op 26 november komt Sinterklaas weer naar Hoofddorp Noord. U krijgt nog een aparte uitnodiging in
oktober. Zet de datum vast in uw agenda!
Wat houdt ons bezig?
We hebben nogmaals overleg gehad met de ondernemersvereniging Hoofddorp Noord en de
gemeente Haarlemmermeer over de verkeersbeperking op de kruising J.C. Beetslaan /
Broekermeerstraat.
De gemeente gaat nu definitief een voorstel maken, dat vriendelijk is voor de automobilist, voetganger,
fietser, brommer en scootmobiel, zonder dat dit tot toename leidt van het vrachtverkeer in de wijk.

Ouders let op uw kinderen! We wonen in een buurt met mensen van allerlei leeftijden, een rustige
en gezellige buurt. Waar ruimte is om te spelen, creatief te zijn en zelfs om “te hangen”. Daarom willen
we de ouders vragen om ook verantwoordelijkheid te nemen voor het speelterrein van de kinderen.
Als ze uitgespeeld zijn, of als bijv. bouwwerken niet meer gebruikt worden, zorg dan dat deze ook
daadwerkelijk opgeruimd en afgevoerd wordt. Wijs uw kinderen er op dat ze afval in de prullenbak
gooien of anders mee naar huis nemen. Spreek de kinderen of de ouders ook aan over zaken die beter
kunnen, maar doe dit respectvol zonder boos te worden; dat werkt vaak averechts. Met een beetje
geven en nemen zal deze wijk voor deze en de komende generaties een geweldige buurt blijven.
Agenda
13 september

Wijkschouw met aansluitend inloopspreekuur vanaf 17.30
Locatie: Marsveld/Portugees Centrum
25 september
Fietspuzzeltocht vanaf 12.00 uur. Start Speelveld Heerhugowaardstraat.
26 november
Sinterklaasfeest – verdere info volgt nog.
1, 9 en 17 november Kralenworkshops.

Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord E-mail adres: info@wijkraadshn.nl. Website: www.wijkraadshn.nl
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