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Beste bewoners,
Gelukkig is het voorjaar nu eindelijk goed begonnen, de natuur laat zich weer van zijn beste kant zien
en ook de tuinen staan langzaam aan weer in bloei. In deze nieuwsbrief veel activiteiten én vragen wij
uw hulp bij het tuinieren!
Wat hebben we u te melden en wat kunt u allemaal verwachten de komende tijd?

30 mei 2012 Inloopspreekuur i.p.v. Jaarvergadering Hoofddorp Noord
Op 30 mei a.s. organiseren wij weer een inloopspreekuur van 19.00 tot 20.00 uur in de Dik
Tromschool. U bent van harte welkom!
Hulp gevraagd voor “Lansertuin”
In de Beetslaan in Hoofddorp Noord, is door een actieve wijkbewoner in samenwerking met de
wijkraad en de gemeente een natuurtuin aangelegd. Deze natuurtuin wordt ontwikkeld naast het
terrein van de volkstuinvereniging Samen Eén en het Portugese centrum.
Franke v.d. Laan (Heimanshof) zou graag (naast de heer Lanser) met meer vrijwilligers uit de wijk de
"Lansertuin" verder in ontwikkeling willen brengen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Heer Lanser J.C. Beetslaan 84.
Geen rotonde!
In onze vorige nieuwsbrief melden we vol trots dat het kruispunt
Broekermeerstraat/J.C. Beetslaan opgeknapt was. Een mooi
verkeersplateau met een kleurig kunstwerk. Helaas blijkt dat wij
ook in onze wijk last hebben van vandalisme, aangezien na enkele
weken door onbekenden het kunstwerk op de heringerichte
kruising vernield is. Het kunstwerk, een ontwerp van Franz Bodner
is met brute kracht van zijn sokkel geduwd. Zover de kunstenaar
weet is er aangifte gedaan van vernieling. Als er iemand in de wijk
is die een aanwijzing heeft of iets gezien of gehoord heeft laat het
weten aan de politie of aan de wijkraad.
Schoolzone Dik Tromschool
Rondom de Dik Tromschool wordt een schoolzone aangelegd. De
maatregelen hebben tot doel om het verkeersveiliger te maken
voor de scholieren. Tijdens de inloopavond in “De Wissel” zijn de
plannen gepresenteerd voor de betrokkenen. Tevens konden
bewoners en andere betrokkenen hun mening laten horen. Vooral
de bewoners rondom de school zijn bezorgd over eventuele
parkeeroverlast. Ook waren er twijfels over de verkeersveiligheid.
Na aanleg van de schoolzone zal de wijkraad nauwkeurig monitoren of er geen overlast of gevaarlijke
situaties ontstaan. Het verkeersbesluit en de tekening zijn te vinden op onze website.
Kinderactiviteiten
Voor de eerste keer hebben we de workshops Cupcakes maken georganiseerd; het was een groot
succes. Zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan Mandy de Koning die dit weer voortreffelijk heeft
geregeld. Op dit moment hebben we nog geen andere activiteiten op de agenda staan, wij zoeken
nog steeds naar enthousiaste ouders die ons willen helpen bij de organisatie hiervan.
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Fietspuzzeltocht
17 juni fietspuzzeltocht, deelname gratis, mooie fietstocht met gezellige pauzestop. Na afloop
prijsuitreiking met een hapje en een drankje met extra aandacht voor de Vaders!. Vertrek
zoals altijd vanaf het speelveld aan de Heerhugowaardstraat, om 12.00 uur.
Ter informatie Nederland speelt die avond om 20.45 uur. U bent ruim op tijd terug!
Grijp uw kans tijdens de Open Tuindag
Tuinvereniging Groei & Bloei Haarlemmermeer houdt zaterdag 23 juni voor de 23ste keer haar
jaarlijkse Open Tuindag. En dit jaar is dat bij ons in de buurt! Maar liefst een twintigtal tuineigenaren
zetten die zaterdag hun tuinhek open om u mee te laten genieten van wat zij in hun tuin tot stand
hebben gebracht. Een unieke gelegenheid dus om bij anderen een kijkje over de heg te nemen en
langs hun tuinpad te dwalen. Neem gerust uw kinderen mee, want ook zij zullen van deze Open Tuin
dag kunnen genieten. Er is voor ieder wat wils: kippen, een blokhutboom, egels in de tuin, vogels en
insecten, een kindvriendelijke tuin. En dat allemaal bij u in de buurt!
De tuineigenaren vertellen u graag over hun passie voor de tuin en zullen u met gepaste trots hun
meest favoriete plek in hun tuin willen laten zien.
Vanaf half juni staan de deelnemende tuinen op de website en is deze te downloaden
www.haarlemmermeer.groei.nl . Op de dag zelf kunt u in één van de tuinen de gehele dag GRATIS
de route- en tuinbeschrijvingen ophalen. www.haarlemmermeer.groei.nl
Jaarfeest Hoofddorp Noord
U kunt zich weer aanmelden voor het inmiddels beroemde jaarfeest van Hoofddorp Noord.
7 juli vanaf 17.00 uur. De kosten voor deelname hebben we ook dit jaar weer gelijk kunnen houden
aan voorgaande jaren.
Agenda 2012
30 mei
inloopavond schoolzone Dik Trom, in “De Wissel” Arnolduspark 3, 20.00-22.00 uur.
17 juni
Fietspuzzeltocht (let op datum is gewijzigd)
23 juni
van 10.00 tot 16.30 uur Open tuindag. Hoofddorp Noord (Vrijschot Noord,
Houtwijkerveld en gebied tussen de Kruisweg en J.C. Beetslaan.
7 juli
Jaarfeest
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord E-mail adres: info@wijkraadshn.nl. Website: www.wijkraadshn.nl
Henk van den Bosch
J.C. Beetslaan 88
5620847
Voorzitter
Jacco de Koning,
Kooimeerstraat 8
5570427
Penningmeester
Henriëtte van de Loo
J.C. Beetslaan 47,
5641539
Secretaris
Harry Everts
Beemsterstraat 14,
5622265
Peter Oudshoorn
Beemsterstraat 7,
5611532
Jan Pieter Terlouw,
J.C. Beetslaan 50,
5613899
Joost de Kinder
Wormerstraat 13,
5553970
Jaap Avis
Wormerstraat 7
5635533
Lizeth Schutte
Schinkelstraat 58
5631962
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Aanmelding Jaarfeest
Aub aantal personen invullen. U kunt het totaal bedrag overmaken op Giro 7957991 t.n.v. SHN
of Cash betalen bij Terlouw, j.c. Beetslaan 50, of bij Van de Loo, j.c. Beetslaan 47.
IK KOM NAAR DE BUURT BBQ OP ZATERDAG 7 juli A.S.
Volwassenen:………………… x €10,00= ……

Naam: ………………………………………..

Kinderen van 8 t/m 16 jr…… x € 5,00= ……

Adres:…………………………………………

Kinderen tot 8 jr: ……………. x gratis= 0,-

Telefoonnummer:………………………….

Senioren (65+) …….................x € 7,50= ……..

Mailadres:…………………@……………….

Totaalbedrag: €……………………………………..

Cash / Per Giro

…………….wil graag helpen bij………………….

Inleveren voor 25 juni a.s.
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