Uitnodiging
Op 11 januari willen wij graag met alle bewoners het
nieuwe jaar inluiden. De Nieuwjaarsreceptie is op
zaterdag 11 januari vanaf 17.00 uur dit keer bij het
Portugees Centrum j.c. Beetslaan 134. Komt U ook?
De bomen kunnen ingeleverd worden op zaterdag 11
januari 2013 van 16.00 tot 17.00 ook bij het Portugees
Centrum aan de j.c. Beetslaan 134.. Dit jaar weer leuke
(geld)prijzen, hoe meer bomen hoe meer kans!
Aansluitend nodigen wij graag alle bewoners uit om
gezamenlijk met een hapje en een drankje het nieuwe jaar
in te luiden! De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de
“nieuwjaarsreceptie”.
U bent van harte welkom mét of zonder boom!
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Wij wensen iedereen Fijne
Feestdagen en een goed en gezond
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Terugblik:
In 2013 hebben we weer het e.e.a. georganiseerd, zoals het
jaarfeest, dat we verschoven hebben tot na de zomervakantie, met
gelukkig weer voldoende animo. In 2014 gaan we het jaarfeest
natuurlijk weer organiseren, zoals het er nu uitziet ook weer na de
zomervakantie én waarschijnlijk met een thema. We houden u op de
hoogte.
De fietspuzzeltocht is in 2013 niet doorgegaan, helaas lukte het ons
niet meer om de tocht uit te zetten, vandaar nogmaals een zeer
dringende oproep! Wie wil er in 2014 een fietspuzzeltocht uitzetten?
U hoeft dit niet alleen te doen, wij nemen de gehele verdere
organisatie op ons, het vooral om een leuke rit!
Verder hebben we dit jaar voor het eerst een viswedstrijd
georganiseerd, samen met de lokale hengelsport winkel, dit was zeer
geslaagd en voor herhaling vatbaar, zie de foto’s op onze website.
Workshops: De “chunks” waren een groot succes, zo’n 100 personen
hebben deelgenomen aan deze workshops. Ook de Bier en
spijsavond was uitermate informatief en gezellig. In 2014 gaan we
zeker weer leuke workshops organiseren, als u zelf een suggestie of
idee heeft, wij houden ons aanbevolen.
Dit jaar hadden we voor het Sinterklaasfeest echt te weinig kinderen;
maar het was wel heel gezellig en alle 9 kinderen hebben meer dan
voldoende aandacht gekregen.
Goede voornemens:
Diverse leden van de wijkraad zijn regelmatig bij allerlei
vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig geweest.
Wij realiseren ons dat informatie over zaken die spelen in de
Haarlemmermeer en die betrekking kunnen hebben op onze wijk niet
voldoende gedeeld worden, de nieuwsbrief is hiervoor niet het juiste
medium aangezien deze maar 4 tot 6 keer per jaar rondgebracht
wordt. Vandaar dat SHN het goede voornemen heeft om in 2014 de
website actiever te gaan gebruiken; verslagen van bijeenkomsten,
links naar belangrijke of interessante onderwerpen, meer foto’s, etc.
We hopen u op deze manier beter op de hoogte te houden van wat er
leeft en speelt in onze wijk.

Verder willen we nog meer kinderactiviteiten organiseren, daar
hebben we echter dringend hulp en ideeën bij nodig! Helaas krijgen
wij op deze herhaalde oproep geen reacties; het mag een eenmalige
actie zijn, het is niet nodig om deel uit te maken van het dagelijks
bestuur; wij staan open voor alle suggesties en helpen hier graag bij.
Ook zijn wij ook op zoek naar enthousiaste leden die deel uit willen
maken van de “vaste” kern. De meeste van ons zijn al jarenlang
actief voor de wijkraad en het is tijd voor vernieuwing! Het zou leuk
zijn als we in 2014 wat enthousiastelingen kunnen verwelkomen.
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