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Beste bewoners,  
 
Na een gezellige Nieuwjaarsborrel en weer een geslaagde kerstbomenactie is het lente! Een jaar 
waar we weer van alles gaan organiseren voor de buurtbewoners. 
 
In deze nieuwsbrief o.a. een overzicht van de tot nu toe bekende activiteiten, maar vooral een oproep 
voor uw inbreng en suggesties! 
 
Welkom 
Als u nog niet bekend bent met de wijkraad, kijk op www.hoofddorpnoord.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@hoofddorpnoord.nl  
 
MELD U AAN op onze website zodat u altijd de laatste nieuwsberichten en uitnodigingen 
doorgestuurd krijgt. Rechtsonder op elke pagina kunt u uw mailadres achterlaten en op abonneren 
klikken. 
 
Kruising burgemeester Pabstlaan/Hoofdvaart 
Sinds de herinrichting van de Kruisweg (Centrum) en de omkering van de rijrichting in de Nieuweweg 
ontstaan er regelmatig files op de dubbele kruising burgemeester Pabstlaan/Hoofdvaart. De 
wachttijden voor de stoplichten lopen op tot meer dan 10 minuten. Hierdoor negeren (brom)fietsers 
vaak het rode stoplicht. Als gevolg hiervan vinden zeer regelmatig lichte aanrijdingen plaats. 
 
De wijkraad Stichting Hoofddorp Noord en de wijkraad Hoofddorp-Oost voeren gezamenlijk overleg, 
met de gemeente Haarlemmermeer, om een oplossing te vinden voor dit probleem. We houden u op 
de hoogte. 
 
Nationale Hengelsportdag 31 mei 2014 
Zonder tegenbericht, organiseren wij op zaterdag 31 mei van 14.00 tot 17.00 uur voor de tweede keer 
een vis “wedstrijd”. In principe bedoelt 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 “Fishermansworld” gezorgd voor o.a. hengels en aas, de definitieve visstek laten 
we nog weten, waarschijnlijk de vijver aan het Waterwolfpad. 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.hoofddorpnoord.nl of via Lizeth 
Schutte. Deelname is gratis. 
 
Jaarfeest Hoofddorp Noord 23 augustus 2014 
Het inmiddels “beroemde” jaarfeest voor de gehele wijk, organiseren we dit jaar op 23 augustus. 
Zet de datum alvast in uw agenda. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief en vanaf mei 
inschrijven via onze website www.hoofddorpnoord.nl 
 
Het jaarfeest zal dit jaar een thema krijgen! Het thema is TEXMEX, dus haal uw cowboy hoed uit het 
stof en zet de line dans schoenen klaar. De aankleding en gerechten zullen in het thema passen, het 
zou leuk zijn als u uw kleding ook aanpast, maar het is natuurlijk geheel vrijwillig. Verder zorgen we 
natuurlijk dat deze avond voor elk wat wils is en met de kwaliteit die u gewend bent. 
 
Fietspuzzeltocht 
De fietspuzzeltocht hebben we helaas afgelopen jaar niet kunnen organiseren, omdat er niemand 
was die de tocht kon uitzetten. We willen heel graag in mei of juni weer een tocht organiseren en zijn 
hard op zoek naar iemand die ons daarbij kan helpen.  
 
 Pagina 1 van 2 

http://www.hoofddorpnoord.nl/
mailto:info@hoofddorpnoord.nl
http://www.hoofddorpnoord.nl/
http://www.hoofddorpnoord.nl/


SSStttiiiccchhhtttiiinnnggg   HHHoooooofffddddddooorrrppp   NNNoooooorrrddd   
 
We zijn op zoek naar mensen die al eens meegereden hebben, en/of zelf ook goede ideeën hebben. 
Vanzelfsprekend helpt het bestuur van SHN met de hele organisatie, het gaat ons vooral om de tocht 
zelf, dat deze 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. 
 
Dag Activiteiten Centrum ROADS 
Ruim 3 jaar zit ROADS nu in een pand aan de J.C. Beetslaan 39 en wil meer voor de buurt gaan 
betekenen. Hoog tijd om eens nader kennis te maken.  
Het Dag Activiteiten Centrum is een plek waar je in een gezellige sfeer mensen ontmoet. Er worden 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals tekenen en schilderen, maar ook creatief schrijven, 
klaverjassen en computerles. Het centrum is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend. 
Tijdens de Inloop kun je ook terecht voor een kop koffie, voor een praatje of voor het lezen van de 
krant. Loop eens binnen. De koffie en thee staat ten alle tijden klaar en van 09:00 tot 10:00 uur 
schenken we deze gratis. 
U bent van Harte Uitgenodigd!. https://www.roads.nl/locaties/hoofddorp/dac-hoofddorp 
 
Zaterdag 12 april Rommelmarkt bij ROADS 
Zaterdag 12 april, van 10.00 tot 16.00 uur organiseert het Dag Activiteiten Centrum Hoofddorp een 
rommelmarkt. Naast enkele tafels gehuurd door particulieren worden er ook producten verkocht die 
door de deelnemers van het DAC in de loop van de tijd zijn vervaardigd. Tevens is er nu eenmalig de 
mogelijkheid om op een voordelige wijze diverse materialen op creatief gebied aan te schaffen. 
Er zijn nog enkele tafels beschikbaar a € 10,-.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Frances of Hilly via tel.nr: 023-5541960 
Het DAC Hoofddorp is te vinden aan de J.C. Beetslaan 39. 
 
Jeu de Boules wedstrijd 
Na de zomervakantie gaat SHN een Jeu de Boules wedstrijd organiseren voor alle buurtbewoners, 
ook voor diegene die het spel nog nooit gespeeld hebben. 
Datum (onder voorbehoud) is 18 september van 14 tot 17 uur bij het Portugees Centrum aan de j.c. 
Beetslaan; iedereen vanaf 15 jaar is welkom om mee te spelen. 
Zoals gebruikelijk zijn er leuke prijsjes te winnen en zorgen we ook voor “een natje en een droogje”. 
 
Kookworkshop 
In oktober/november gaan we o.l.v. Ed Pugliese een Italiaanse kookworkshop organiseren. Houd 
onze website en/of de nieuwsbrief in de gaten voor de details. 
 
Agenda 2012 
12 april    rommelmarkt - ROADS j.c. Beetslaan 39 vanaf 10 uur. 
31 mei    Viswedstrijd  van 13.00 tot 15.30 uur. Aanmelden via website! 
23 augustus   Jaarfeest  
Medio mei/juni   Fietspuzzeltocht 
18 september   jeu de boules wedstrijd 
Okt/nov   kookworkshop “de Italiaanse keuken”  o.l.v. Egidio Pugliese 
 
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord   E-mail adres: info@hoofddorpnoord.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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