
NIEUW IN DE WIJK!

Wijkontmoetingscentrum ONS

Het buurtcentrum 
voor alle bewoners van
Hoofddorp-Oost en -Noord

Iedere dag open! 

Even voorstellen…  

Beste buurtbewoner,

Heeft u vragen of zorgen over het welzijn van 
uzelf of een (eenzame) buurtbewoner? Of mist 
u iets in de wijk of heeft u een leuk idee voor 
de buurt? Heeft u behoefte aan uitbreiding van 
sociale contacten? Of bent u benieuwd naar 
activiteiten in de wijk?

Neemt u dan contact met mij op! Ik werk als 
Sociaal Makelaar in Hoofddorp-Oost en -Noord 
en verbind bewoners en organisaties aan elkaar 
vanuit het idee dat geen enkele buurtbewoner 
er alleen voor hoeft te staan. U kunt contact met 
mij opnemen voor een afspraak op een van de 
spreekuren in de wijk of ik kan bij u thuis komen 
voor een persoonlijk gesprek.

Graag tot ziens,

Annette van Groen, 06-37037976
annette.vangroen@meerwaarde.nl

“De BuurtBrasserie”   

In “De BuurtBrasserie” kunnen buurtbewoners 
dagelijks genieten van een 3-gangen menu. Deze 
wordt geserveerd vanaf 17:00 uur. 
Kosten voor een 3-gangen menu: € 7.50 per keer.    
U ontvangt korting wanneer u in het bezit bent van 
een Wijkservicepas of een 10 rittenkaart.

Themadiner…

Daarnaast is er regelmatig een speciaal 
themadiner. Tijdens dit diner wordt u verwelkomd 
door Karel en Arian Kroon (Gastheer/gastvrouw).

Dinsdag 21 november 2017
Wilddiner

Woensdag 20 december 2017
Kerstdiner 

Kosten themadiner: € 17.50 
inclusief 2 drankjes en een kop 
koffie. U ontvangt korting wanneer u in het bezit 
bent van een Wijkservicepas. 

Themadiners worden geserveerd vanaf 18:00 uur

Voor meer informatie over de 3-gangen menu/
themadiner/reserveren of de Wijkservicepas:          
Tel: 023-5616647

U bent van harte welkom!

Wilt u zelf een activiteit 
organiseren? 
U bent van harte welkom!



Wijkontmoetingscentrum ONS 
(Oost & Noord Samen)
 

Wat is dat?
Het Wijkontmoetingscentrum (WOC) streeft 
naar het aanbieden van voorzieningen, diensten 
en activiteiten voor wijkbewoners in de wijken 
Hoofdorp-Oost en -Noord.

Wie zitten er in de organisatie?
Wijkontmoetingscentrum ONS is een initiatief 
van de Wijkraad Hoofddorp Oost en de Wijkraad 
Hoofddorp Noord, de gemeente Haarlemmermeer,  
De Meerstede en enkele actieve wijkbewoners.  

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
De organisatie van het WOC is in handen van de 
regiegroep. Bovengenoemde organisaties hebben 
een afgevaardigde in de regiegroep, die tot doel 
heeft om het WOC vorm te geven. De regiegroep 
is gestart met het inventariseren van wensen van 
wijkbewoners en zal de komende tijd een aantal 
ideeën tot uitvoer gaan brengen. Het uitbrengen 
van deze flyer is  hiervan een voorbeeld.
Hoe kan ik het WOC ONS bereiken?
ons.pabstlaan260@gmail.com 
Tel. 06-533 399 30 

Wist u dat… 

…inwoners van de wijken Hoofddorp-Oost & -Noord 
terecht kunnen bij het wijkontmoetingscentrum 
om een ruimte te huren om bijv. uw verjaardag 
te vieren/vergadering te houden e.d. Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor een betaalbaar 
ochtend- of middagarrangement.

Voor meer informatie: Bas Boerlijst:  
Tel. 023-5616647 of 
b.boerlijst@zorgcentra-meerlanden.nl

…SICH een stichting van vrijwilligers is die als 
doel heeft senioren wegwijs te maken in de 
digitale wereld? Zij kunnen u vertrouwd laten 
raken met de computer, laptop of smartphone op 
een locatie in de buurt. Het lesgeven en uitleggen 
gaat op een zeer rustig tempo. Voor meer 
informatie: 
Tel. 023- 5556335 of secretariaat@sich.nl 

Nieuwe activiteiten 

Komt u ook op de wijkborrel:
Vrijdag 10 november van 15.30 – 16.30 uur 
organiseert het WOC ONS de eerste wijkborrel 
u kunt tijdens deze borrel andere wijkbewoners 
ontmoeten. Er wordt gezorgd voor een hapje en 
een drankje. Alle wijkbewoners zijn VAN HARTE 
WELKOM, dus neem gerust iemand mee!

Wandelen door de wijk
Wekelijks op donderdag. Tijd: 13:00 – 14:00 uur. 
Kosten: Gratis. O.l.v. Marja v.d. Hooft. Aanmelden 
via het Wijkontmoetingscentrum: Tel 06- 53339930 
of ons.pabstlaan260@gmail.com

Kinderkledingbeurs 
Kinderen groeien snel en hebben 
regelmatig nieuwe kleren nodig. WOC 
ONS en Kinderopvang Partou willen een 
kinderkledingbeurs organiseren door en voor 
ouders uit de buurt. Vind u het leuk om hieraan 
mee te werken? Geef u dan op via het mailadres: 
ons.pabstlaan260@gmail.com

Jorg & Nelly Dameskleding

Dameskledingverkoop in de Meerstede

Bij
Jorg & Nel
slaag je wel!

bekend van de markt in Hoofddorp

Nieuwe najaarscollectie
donderdag 16 november

9.30 - 12.30 uur

De Meerstede, R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden, 
        Burgemeester Pabstlaan 260, 2131 XW Hoofddorp

U kunt bij ons pinnen!

Jorg en Nelly trendy classics
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