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Beste bewoners,
Na een gezellige Nieuwjaarsborrel en weer een geslaagde kerstbomenactie is het alweer lente! Niet
dat we daar veel van merken met gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Maar het kan alleen
maar beter worden, zoals bekend roert Maart zijn Staart en doet April ook nog wat hij Wil!
In deze nieuwsbrief o.a. een overzicht van de tot nu toe bekende activiteiten, maar vooral een oproep
voor uw inbreng en suggesties!
Welkom
Allereerst zijn wij zeer verheugd om te kunnen melden dat we een nieuw lid hebben in de wijkraad.
Egidio Pugliese, woonachtig in de Zijpestraat. Egidio (Ed) is geen onbekende van de wijkraad, hij
staat de wijkraad, samen met zijn vrouw Bea, al jaren met raad en daad terzijde bij de diverse
evenementen. Vanaf januari 2013 is hij officieel lid van de wijkraad. Als u nog niet bekend bent met
de wijkraad, kijk op www.wijkraadshn.nl voor algemene informatie, hoe we zijn ontstaan, wat we zoal
doen en de laatste nieuwtjes. Als u vragen heeft, een leuk idee, of als u wil meehelpen om een
evenement in de wijk te organiseren, u kunt ons altijd bereiken via info@wijkraadshn.nl
Afscheid
Peter Oudshoorn kan helaas niet meer actief deelnemen aan de activiteiten in de wijk, aangezien hij
het grootste deel van de tijd niet meer in de wijk woont. We hebben nog geen kans gehad om officieel
afscheid te nemen en hem te bedanken voor al zijn hulp en inzet de afgelopen jaren. We gaan er
vanuit dat we Peter nog regelmatig zullen zien in onze wijk.
Plannen Hoofddorp Noord
De gemeente Haarlemmermeer heeft de toekomstplannen gepresenteerd voor Hoofddorp.
Hierin is te lezen dat er, tot 2030, grote veranderingen gaan plaatsvinden voor onze wijk.
Het bedrijventerrein Hoofddorp-noord zal veranderd worden in woongebied met beperkte
bedrijfsactiviteiten. Er wordt gedacht over 3500 woningen, verdeeld over oost en noord.
Tevens zullen er wegen bijkomen met een aansluiting op de (verlegde) weg om de noord.
Leden van de wijkraad hebben inmiddels een aantal overleggen hierover bijgewoond en zullen in de
toekomst hier nauw bij betrokken blijven.
Meer informatie over de plannen kunt u vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer via
de volgende zoekopdracht “Deelstructuurvisie hoofddorp 2030, ontwerp”.
Jaarvergaderingloopjaarvergadering
Op 23 mei organiseren we de jaarlijkse vergadering bij de Dik Tromschool. Vanaf 20.00 uur
ontvangen wij u graag om al uw vragen, suggesties en opmerkingen te bespreken en indien mogelijk
te zorgen dat deze door de juiste instanties worden opgepakt. We zullen dit jaar gemeenteraadsleden
uitnodigen, zodat u uw vragen ook direct aan hen kan stellen.
De koffie staat klaar!
Agenda 2012
.
23 mei
25 mei
22 juni
Medio september

inloopavond Jaarvergadering SHN, Dik Tromschool , 20.00-21.00 uur.
Viswedstrijd van 14.00 tot 17.00 uur. Aanmelden via website!
Jaarfeest
Fietspuzzeltocht
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Nationale Hengelsportdag 25 mei 2013
Op zaterdag 25 mei organiseren we van 14.00 tot 17.00 uur een vis “wedstrijd”.
In principe bedoeld voor de jeugd van 5 tot 16 jaar, maar “ervaren” vissers zijn ook van harte welkom,
juist voor hulp en ondersteuning. Er wordt in samenwerking met de hengelsportwinkel "Peeters
Hengelsport" gezorgd voor o.a. hengels en aas, we vissen t.o de hengelsport zaak in de vijver aan de
Diemermeerstraat. En zoals u gewend bent van SHN zal ook het ook de inwendige mens aan niets
ontbreken! U kunt zich opgeven voor deze vismiddag via onze website www.wijkraadshn.nl of via een
van de wijkraadleden. Deelname is gratis.
A.s. zaterdag 6 april heeft Peeters Hengelsport een feestelijke heropening.
Jaarfeest Hoofddorp Noord 22 juni 2013
Het inmiddels “beroemde” jaarfeest voor de gehele wijk, organiseren we dit jaar op 22 juni.
Ook dit jaar weer vóór de zomervakantie, omdat de schoolvakantie laat valt. Zet de datum alvast in
uw agenda. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief en vanaf 15 april inschrijven via onze website
www.wijkraadshn.nl
Oproep JAARFEEST
Elk jaar organiseren we een jaarfeest voor de gehele wijk. Elk jaar proberen we weer iets te
bedenken voor jong en oud. Graag horen we van u of er nog leuke ideeën zijn? Als u suggesties
heeft om dit feest nog leuker te maken, dan horen we dat heel graag!
Fietspuzzeltocht
De fietspuzzeltocht gaan we na de zomervakantie organiseren, halverwege september. Deelname
gratis, mooie fietstocht met gezellige pauzestop. Na afloop prijsuitreiking met een hapje en een
drankje. Vertrek zoals altijd vanaf het speelveld aan de Heerhugowaardstraat, om 12.00 uur.
WIE WIL DIT JAAR DE FIETSPUZZELTOCHT UITZETTEN!!
We zijn op zoek naar mensen die al eens meegereden hebben, en zelf ook goede ideeën hebben.
Vanzelfsprekend helpt het bestuur van SHN met de hele organisatie. Het gaat er ons vooral om, dat
de tocht zelf goed uitgezet en gecontroleerd wordt. Als u denkt, ach dat wil ik wel doen, AARZEL
NIET en neem contact op, het zou leuk zijn als er weer frisse ideeën komen.

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