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Beste bewoners,  
 
We kunnen terugkijken op een heerlijke zomer en nazomer, met weer een geslaagd jaarfeest. 
Ondanks het tegenvallende weer, was de sfeer weer als vanouds. We willen iedereen bedanken voor 
hun aanwezigheid. Iedereen die meegeholpen heeft nogmaals bedankt! 
De jaarvergadering in mei was drukbezocht en de Hengelsportdag was een groot succes. Foto’s 
hiervan zijn te vinden op onze website www.hoofddorpnoord.nl 
 
In deze nieuwsbrief o.a. een overzicht van de tot nu toe bekende activiteiten, maar vooral een oproep 
voor uw inbreng en suggesties! 
 
Nieuws 
Onlangs hebben wij als wijkraad een gesprek gehad met de polderecoloog, over de groenstrook 
tussen de Pabstlaan en de Schermerstraat. Vooral over de fruitbomen én het gebrek aan drainage. 
Ons doel is om dit veld eerst weer op te laten knappen door de gemeente en daarna mét bewoners te 
gaan zorgen voor het klein onderhoud van de fruitbomen. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
Activiteiten 
Helaas gaan wij het niet meer redden om dit jaar nog een fietspuzzeltocht te organiseren; op de 
oproep om hulp WIE WIL DIT JAAR DE FIETSPUZZELTOCHT UITZETTEN!! Hebben we geen 
reacties mogen ontvangen. 
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die al eens meegereden hebben én 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, dat  wil ik wel doen, AARZEL 
NIET en neem contact op, het zou leuk zijn als er weer frisse ideeën komen. 
 
Gelukkig hebben we nog wel wat andere leuke activiteiten in het vooruitzicht: 
 
Sinterklaas  
Het is nog een beetje vroeg, ook al liggen de winkels weer vol met pepernoten! 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! 
 

HET FEEST VAN SINTERKLAAS 
Zaterdag 23 november 
Van 15.30 tot 17 uur 
“Portugees Centrum” 
j.c. Beetslaan 134 

U KUNT ZICH OPGEVEN  
  TOT 12 NOVEMBER A.S. via de website, via ons mailadres of bij een van de leden. 

 
Oproep! Wie vindt het leuk om op 23 november mee te helpen met de ontvangst van Sinterklaas. 
Het versieren van de ruimte, de kinderen en hun ouders van een hapje en drankje voorzien en 
natuurlijk de Sint ontvangen en meehelpen met het uitdelen van de cadeautjes. Graag een berichtje 
naar info@wijkraadshn.nl  
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Workshop CHUNKS maken!  
Chunks zijn op dit moment zeer populair. Maar wat zijn dat nu chunks?  
De chunks zijn een soort van drukknoopjes die je aan je riem of armband vast  
kan klikken. De chunks hebben verschillende kleuren, motieven en zijn van  
verschillende soorten materiaal gemaakt zoals van hout, bot en semi-edelstenen.  
Er kan steeds worden gewisseld met chunks al gelang naar uw kledingstijl.  
Tijdens deze workshop gaat u zelf drukknopjes versieren. Het is leuk voor alle 
leeftijden en wordt door zowel jongens als meisjes gedragen. 
 
Wij hebben enkele dagen gereserveerd bij Mandy de Koning, Kooimeerstraat 8, 
per workshop maximaal 10 personen. In de middag van 15.15 tot 17.15 voor kinderen  
van 7 tot 16 jaar, in de avond voor volwassenen vanaf ca. 16 jaar. Voor kinderen is het gratis, voor 
volwassenen uit de wijk € 5,- en voor introducees € 10,- euro. Inschrijven via de website of via ons 
mailadres info@wijkraadshn.nl 
 
 
Bier en spijs avond! 
De combinatie wijn-spijs is iedereen bekend, maar de combinatie bier-spijs is veel onbekender. Toch 
komt daar langzaam maar zeker verandering in. Woensdag 20 november organiseert de wijkraad een 
avond over bier en spijs. De avond begint met een kort verhaal over de geschiedenis van het bier. 
Vervolgens een uitleg over de ingrediënten en het brouwen. De avond wordt afgesloten met het 
proeven van een aantal bijzondere bieren in combinatie met een bijpassend hapje. 
Locatie, Portugees Centrum J.C. Beetslaan 134. Aanvang 20.00 uur. Minimum leeftijd 18 jaar. 
GEEF JE SNEL OP, WANT ER ZIJN MAAR EEN BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR. 
Deelname is gratis. Er kunnen deze avond GEEN bieren worden gekocht. Inschrijven via de website, 
via ons mailadres info@wijkraadshn.nl of bij een van de bestuursleden. 
 
 
Agenda 2013 
9 oktober Workshops Chunks maken. 15.15 tot 17.15 uur en van 20.00 tot 22.00 uur. 
16 oktober Workshops Chunks maken. 15.15 tot 17.15 uur en van 20.00 tot 22.00 uur.  
17 oktober  Workshops Chunks maken. 15.15 tot 17.15 uur en van 20.00 tot 22.00 uur. 
30 oktober  Workshops Chunks maken. 15.15 tot 17.15 uur en van 20.00 tot 22.00 uur 
20 november Bier én Spijs avond; aanvang 20.00 uur-Portugees Centrum. 
23 november  Sinterklaas komt naar Hoofddorp Noord om 15.30 in het Portugees Centrum 
 
U kunt zich via onze website www.hoofddorpnoord.nl onder het kopje inschrijven, aanmelden voor 
alle bovenstaande activiteiten. Indien u geen toegang heeft tot internet is het mogelijk om een briefje 
bij een van onze leden af te geven. 
 
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord   E-mail adres: info@wijkraadshn.nl.  Website: 
www.hoofddorpnoord.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 
Jan Pieter Terlouw,   J.C. Beetslaan 50,   5613899 
Joost de Kinder  Wormerstraat 13,   5553970 
Jaap Avis   Wormerstraat 7  5635533 
Lizeth Schutte   Schinkelstraat 58  5631962 
Egidio Pugliese  Zijpestraat 4,   5554525 
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