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NNNiiieeeuuuwwwsssbbbrrriiieeefff 
Nieuwsbrief nr. 62         oktober, 2012 
 
Beste bewoners, 
 
Alweer een van de laatste nieuwsbrieven van dit jaar! We kunnen wel zeggen dat de herfst nu 
begonnen is na uiteindelijk een mooie nazomer! Even terugblikken op de activiteiten van de 
afgelopen maanden: 
 
Het buurtfeest was weer een enorm succes! Goed eten, gezellige muziek, leuke mensen, kortom 
weer voor herhaling vatbaar. Als u ideeën of suggesties heeft om het nog leuker/beter te organiseren, 
wij horen het graag. 
 
Fietspuzzeltocht ondanks de ongelukkig gekozen dag (vaderdag), was het weer een gezellige en 
mooie tocht. Volgend jaar hopen we wél weer op meer deelnemers. Ook zijn we op zoek naar  
iemand die komend jaar de tocht zou willen uitzetten? Vindt u dit een leuke uitdaging…neem contact 
op via info@wijkraadshn.nl     
 
Weer een mooi verkeersplateau met een kleurig kunstwerk van Franz Bodner.    
Burgemeester Weterings heeft zaterdag 22 september een nieuw beeld onthuld op de kruising 
Beetslaan/Broekermeerstraat. Dankzij de Ondernemersvereniging Hoofddorp Noord, RS metaal en 
Franz Bodner hebben we weer een pracht kunstwerk “De Noorderling” in onze wijk.     

 
 
Er zijn diverse vergaderingen en bijeenkomsten die te maken hebben met wijken en kernen; deze 
worden altijd bezocht door een of meerdere leden van de wijkraad.  
Het kernenoverleg wil graag weten of de bewoners op- of aanmerkingen hebben met betrekking tot 
het openbaar vervoer  . Graag horen wij uw reactie via info@wijkraadshn.nl  
 
Kinderactiviteiten  Nogmaals een oproep aan iedereen die kinderen heeft en een idee heeft voor 
een leuke activiteit; eenmalig of terugkerend. Bedoeling is dat u zelf een deel van de organisatie op 
zich neemt. De leden van SHN zullen u natuurlijk op alle mogelijke manieren ondersteunen. 
 
Kralenworkshops 
18 en 24 oktober organiseren we weer de inmiddels welbekende kralenworkshop voor volwassenen. 
Een workshop kost doorgaans minimaal  € 17,50, in samenwerking met SHN betaalt u slechts  
€ 5,- voor het maken van bijv. een ketting en een armband. 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 maar door bij voldoende deelname. 
 
TIP! Help de gemeente om betere brieven te schrijven. Zie http://mijnaandeel.haarlemmermeer.nl 
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Workshop cup cakes 
Na het succes van de vorige keer, gaan we weer cup cakes maken; Kleine cakejes die je zelf gaat 
decoreren. Onder de deskundige leiding van Mandy de Koning leer je in 2 uurtjes de fijne kneepjes. 
Je zult versteld staan wat je allemaal in één workshop kunt leren.  
De workshop is op dinsdag 23 oktober (Herfstvakantie)van 13.30 tot 16.00 uur; locatie 
Kooimeerstraat 8, geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Aanmelden via: 
info@wijkraadshn.nl en het volgende in de mail zetten: Naam. adres en leeftijd kind, telefoonnr. 
 
OPROEP Dringend opslagruimte gezocht! 
Door een a.s. verhuizing van een van onze leden raken we onze opslagruimte kwijt. Is er iemand in 
de wijk die een deel van zijn schuur/garage/werkplaats beschikbaar zou willen stellen voor opslag van 
onze spullen. U moet hierbij denken aan diverse dozen, partytenten, statafels, biertafels etc. 
Een oppervlakte van 3 x 1 meter zou voldoende moeten zijn. 
 
Sinterklaas  Wij vinden het nog een beetje vroeg, ook al liggen de winkels al weer vol met 
pepernoten! Maar toch vragen wij u om, indien mogelijk, uw kinderen al op te geven voor het feest 
van Sinterklaas in Hoofddorp Noord. De Goed Heiligman doet altijd zijn  best om voor elk kind een 
leuk en passend cadeau te zoeken en daar heeft hij wel tijd voor nodig!  
 

HHEETT  FFEEEESSTT  VVAANN  SSIINNTTEERRKKLLAAAASS  
ZZaatteerrddaagg  2244  nnoovveemmbbeerr  
VVaann  1155..3300  ttoott  1177  uuuurr  
““PPoorrttuuggeeeess  CCeennttrruumm””  

jj..cc..  BBeeeettssllaaaann  
 

        UU  KKUUNNTT  ZZIICCHH  OOPPGGEEVVEENN    
    TTOOTT  1100  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. Deelname is gratis. 
 
Agenda 
18 oktober   Kralenworkshop     19.30 – 22.00 uur. 
23 oktober   Cup cakes kinderen vanaf 6 jaar   13.30 – 16.00 uur. 
24 oktober   Kralenworkshop     19.30 – 22.00 uur. 
24 november   Sinterklaas    15.30 – 17.00 uur. 
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      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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