
Netwerkbijeenkomst Hoofddorp-Noord en -Oost

Buurthuis in Meerstede
Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW Hoofddorp

Dinsdag 13 juni 2017
Aanvang: 19:00 uur
Inloop met soep en een broodje: 18:00 uur

Buurthuis in Meerstede is het buurthuis voor Oost en Noord 
Samen (ONS).

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Gebieds- en Relatiemanagement

DIGITAAL AANMELDEN VOOR 5 JUNI: 

http://bit.ly/netwerkhoofddorpNO

Meer informatie over de bijeenkomst of de wijze van aanmelden? 
GenR@haarlemmermeer.nl

Netwerkbijeenkomst
Hoofddorp-Noord en -Oost
Uitnodiging

UITNODIGING

13 juni 2017

Aanvang 19:00 uur

Buurthuis in Meerstede

Wie kent u,

Wie kan voor u iets betekenen,

Voor wie kunt u iets betekenen.



Is deze bijeenkomst voor u? Ja, deze bijeenkomst is voor u En ook voor ….

U werkt als vrijwilliger of betaalde kracht in de wijk Hoofddorp 
Noord of Hoofddorp Oost. Wij zijn blij met uw inzet die een belang-
rijke bijdrage is aan de leefbaarheid van de wijk.

Ik zou wel eens met iemand
ruggespraak willen houden

Tijdens deze netwerkbijeenkomst kunt u nieuwe contacten 
opdoen en bestaande contacten verstevigen. Door deze samen-
werking ontstaan nieuwe ideeën voor de wijk en worden wensen 
of knelpunten met elkaar gedeeld.

Ik heb een leuk idee voor de wijk.
Wie kan mij helpen ?

Voor deze bijeenkomst nodigen wij actieve bewoners, 
ondernemers en sociale partners uit die zich net als u voor de wijk 
inzetten.

Heeft u een idee vanuit uw betrokkenheid met de wijk met daarbij 
de vraag hoe het te realiseren? We willen u vragen juist die ideeën 
bij uw aanmelding door te geven.

Uiteraard geldt dit ook voor de knelpunten; als u hulp of een goed 
idee kunt gebruiken, maar dit nog niet heeft gevonden.

Wie is er nog meer actief in de wijk? 
Hoe kunnen wij elkaar versterken?

Wilt u nieuwe contacten leggen, heeft u iets te bieden of iets te 
vragen? De bijeenkomst is voor u!

U werkt in de wijk en kent beter dan wij wie er in de wijk actief 
zijn. Bij het verspreiden van de uitnodigingen kunnen deze vrijwilli-
gers of organisaties aan onze aandacht zijn ontsnapt.

Kent u, buiten uw eigen organisatie, een actieve vrijwilliger of orga-
nisatie in Hoofddorp-Oost of –Noord, deel dan uw uitnodiging.

Waar kan ik sport en spel materiaal lenen

Ik ben een 
actieve bewoner,

ik kom ook!

Ik heb 
een goed 

idee! Ik weet nog 
iemand die 

vrijwilliger wil
 worden, ik stuur de 

uitnodiging door!

Wij 
zullen er 

zijn!

Ik ben 
benieuwd 

naar nieuwe 
contacten


