Uitnodiging
Op zaterdag 7 januari a.s. willen wij graag met alle
bewoners het nieuwe jaar inluiden. De Nieuwjaarsreceptie is
op zaterdag 7 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 7 januari
2017 van 16.00 tot 17.00 ook 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 van de kerstbomeninzameling 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, gezond en veilig

2017

Terugblik:

Goede voornemens:

2016 is een redelijk rustig jaar geweest. We hebben moeten wennen
aan de coffeeshop, maar nu een jaar na de opening, hebben we
moeten concluderen dat de overlast minimaal is.

Wij gaan door met al onze activiteiten. Echter de klankbordgroep
Coffeeshop is opgeheven, maar als u klachten heeft meld deze bij de
gebiedsmanager of bij de gemeente, als er dringende zaken zijn, kunt
u handhaving of de politie bellen. Zodra er nieuws is over de
nieuwbouw in de Beetslaan en bij “Woodward”, melden wij dit via de
digitale nieuwsbrief. Natuurlijk zijn wij aanwezig bij alle
bijeenkomsten die enigszins belangrijk voor de wijk zijn.
Wij houden u via de website en de nieuwsbrief, zowel digitaal als
minimaal twee keer per jaar op papier, op de hoogte van alles wat er
speelt in en om Hoofddorp Noord.

De wijk is wel wat onrustiger geworden, enkele inbraken, soms wat
dealertjes en meer snelle brommertjes, maar of dat te maken heeft
met de coffeeshop, de pizzabezorgers of dat het een tijdsbeeld is, is
niet vast te stellen. We hopen dat iedereen nog steeds met plezier in
deze wijk woont, een wijk die doorgaans sociaal, rustig en
kindvriendelijk is en zo wil blijven.
De buurt WhatsApp is een succes gebleken, veel mensen hebben
zich opgegeven. Maar u kunt zich nog steeds opgeven, het is nu
duidelijk een meldpunt en geen discussieforum 
Dit jaar hebben we voor het eerst weer een buurtfeest georganiseerd,
wat ons betreft een groot succes en daarom volgend jaar weer een
buurtfeest.
Als u wil meehelpen graag, we kunnen nog nieuwe leden gebruiken.
Gelukkig hebben we weer een nieuw lid, Nick Putzes, ( Beemsterstraat )
is nu officieel lid van de wijkraad en zal zich in eerste instantie bezig
houden met de WhatsApp groep en het jaarfeest.
Helaas is het dit jaar weer niet gelukt om een Sinterklaas feest te
organiseren voor de kleintjes in deze wijk. Wij hebben alle “tools”
maar we zoeken nog steeds mensen (jonge ouders?) die de
organisatie op zich willen nemen.
Wij staan open voor allerlei initiatieven, dus 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.
Zoals elk jaar weer een oproep om actief te worden in de wijk, 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.

Begin januari zullen wij traditiegetrouw de kerstbomeninzameling
en de nieuwjaarsreceptie organiseren, en we hopen dat er in 2017 in
ieder geval weer een jaarfeest en een Sinterklaasfeest georganiseerd
gaat worden, door nieuwe leden of buurtbewoners.
Belangrijk:
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld u dan aan
voor de nieuwsbrief op www.hoofddorpnoord.nl (abonneer)
Digitaal kunnen wij het laatste nieuws direct met uw delen, we
beloven dat we u niet zullen overspoelen met berichtjes !
Op de website staat ook alle informatie over de WhatsApp groep,
belangrijke telefoonnummers, mailadressen.
www.hoofddorpnoord.nl
info@hoofddorpnoord.nl

Let’s make it happen in 2017 

