
Henk van den Bosch 

 

Uitnodiging 
 

Wij  nodigen alle bewoners uit om samen met ons het nieuwe 
jaar in te luiden. De Nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 9 
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 9 januari 
2016 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!  
Let op om 17.00 uur wordt de container opgehaald en kunt u uw bomen 
niet meer kwijt! 
 
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!  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij wensen iedereen  

Fijne Feestdagen en een goed, 

gezond en veilig 2016 

 

Jacco de Koning 

Harry Everts 

Henriëtte van de Loo 
Jordy Dompeling 

Ed Pugliese 

Jaap Avis 

Lizeth Schutte 
 

Joost de Kinder 

Jacco de Koning 

Kerst 

Fijne dagen 

Zien we elkaar bij het jaarfeest deze zomer? 

Goed voornemen  

meld je aan voor de nieuws brief 



Terugblik: 
In 2015 hebben we als wijkraad vooral te maken gehad met de komst 
van de Coffeeshop, de geplande afbraak van de huisjes aan het 
einde van de Beetslaan, de nieuwbouw op het Woodward terrein, 
veiligheid en groen. Verder zijn er diverse workshops geweest, 
helaas heeft geen enkele bewoner zich gemeld om de organisatie 
van een of meerdere activiteiten op zich te nemen.  
Wij als wijkraad zouden het heel erg leuk vinden als iemand de 
organisatie van het Sinterklaasfeest weer op zich zou willen nemen, 
er zijn toch weel een flink aantal jonge kinderen in de wijk gekomen. 
 
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.  
 
Een goed voorbeeld is de buurt WhatsApp, Nick Putzes en Jordy 
Dompeling hebben die idee helemaal uitgewerkt en SHN staat geheel 
achter dit plan. 
 
Verder goed nieuws is dat Jordy Dompeling ook lid is geworden van 
SHN en hij wil zich in ieder geval inzetten voor het jaarfeest!  
Voor ons minder leuk is dat Lizeth Schutte de wijk gaat verlaten, en 
daardoor ook haar werkzaamheden voor SHN.  
 
Dus…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.  
 

 
 

 
 
 
 

Goede voornemens: 
Wij gaan door met onze 2 jaarlijkse vergaderingen. We blijven deel 
uit maken van de klankbord groep ivm de coffeeshop. 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.  
Verder blijven wij bij alle bijeenkomsten die enigszins relevant voor 
de wijk zijn, aanwezig. Via de website en de nieuwsbrief, zowel 
digitaal als minimaal twee keer 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, en we hopen dat er in 2016 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. 
 
Website    www.hoofddorpnoord.nl 
@-mail adres    info@hoofddorpnoord.nl 

 
Stichting Hoofddorp Noord 

wenst iedereen hele fijne feestdagen 

en we hopen u op 9 januari te zien! 
 

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

