Uitnodiging
Op zaterdag 10 januari willen wij graag met alle bewoners
het nieuwe jaar inluiden.
De Nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 10 januari a.s. vanaf
17.00 uur bij het Portugees Centrum j.c. Beetslaan 134.

Komt U ook?
Kerstbomeninzameling
De kerstbomen kunnen ingeleverd worden op zaterdag 10
januari 2015 van 16.00 tot 17.00 weer bij het Portugees
Centrum aan de j.c. Beetslaan 134. Dit jaar ook 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”.
Verder zullen wij ook de prijswinnaar van de Enquête bekend
maken. Tot 1 januari kunt u deze nog invullen!
U bent van harte welkom mét of zonder boom!
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In 2014 hebben we als wijkraad het roer enigszins omgegooid; door
het gebrek aan animo én hulp van de bewoners hebben wij besloten
dat het huidige bestuur geen feestelijke bijeenkomsten meer
organiseert. Dat wil zeggen geen fietspuzzel- of kanotocht, geen
jaarfeest en geen Sinterklaas. Vanaf nu zullen wij activiteiten die door
én voor bewoners georganiseerd worden, ondersteunen met
goederen en hulp. Voorbeelden hiervan zijn de Kookworkshops en de
creatieve workshops bij Knusz.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld u dan aan
voor de nieuwsbrief op www.hoofddorpnoord.nl (abonneer)

Als u een leuk idee heeft en u weet dat u voldoende deelnemers zult
krijgen, wij helpen u graag. Hoe meer ideeën hoe beter. Voor oud én
jong.
Onze ervaring leert dat het zeer nuttig is om uw buurtbewoners te
leren kennen, u voelt zich veiliger, u weet waar en met wie uw
kinderen spelen, in geval van nood weet u bij wie aan te kloppen en
wie weet maakt u nog nieuwe vrienden ook ?

Goede voornemens:
Bij de laatste jaarvergadering hebben we gelukkig weer een nieuw lid
kunnen verwelkomen, op de eerstvolgende bestuursvergadering zal
hij officieel deel uit gaan maken van SHN. Verder hebben 2 bewoners
zich aangemeld om de nieuwsbrief in de Oranjebuurt te gaan
verspreiden. Hiervoor onze hartelijke dank.
SHN gaat minimaal 2 keer per jaar een inloopvergadering
organiseren, in het voor- en in het najaar. Verder heeft SHN de
doelstelling om bij alle bijeenkomsten die door de gemeente
georganiseerd worden en die enigszins relevant voor de wijk zijn,
aanwezig te zijn. Via de website en de nieuwsbrief, zowel digitaal a ls
enkele keren per jaar op papier, houden wij u op de hoogte van alles
wat er speelt in en om Hoofddorp Noord.
Begin januari zullen wij traditiegetrouw de kerstbomeninzameling en
de nieuwjaarsreceptie organiseren.

Digitaal kunnen wij het laatste nieuws direct met uw delen, we
beloven dat we u niet zullen overspoelen met berichtjes !
Tot 1 januari 2015 kunt u de enquête nog invullen en kans maken op
50 euro!
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Stichting Hoofddorp Noord
wenst iedereen hele fijne feestdagen
en we hopen u op 10 januari te zien !

