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Kermis
Van 5 t/m 14 april 
is er kermis in het  
Centrum van Hoofddorp. 
De attracties komen op 
de parkeerplaats hoek 
Kruisweg/Nieuweweg.  
Voor de kermisliefhebbers 
zijn er kortingsbonnen 
beschikbaar via de site  
www.kermiskorting.nl

Wat gebeurt er allemaal in  
Hoofddorp-Oost?

Wijkkrant 1 - 2013

Tegelijkertijd werden rond de Juliana 
van Stolbergschool de Freinetschool 
en de Klimop verkeersmaatrege-
len genomen die samen de  
‘Schoolzone’ vormen. Ook hier  
hebben ouders van kinderen op 
deze scholen en omwonenden 
op onze website gereageerd. Met 
deze reacties heeft het bestuur van 
de wijkraad bij de gemeente een  
aantal aanpassingen en verbetering-
en kunnen bespreken.

Het bestuur van de Wijkraad  
Hoofddorp-Oost heeft in 2010 een 
project gestart met het NMCH over 
branddoorslag en energiebesparing. 
Dat project heeft maar een beperkt  
aantal bewoners aangezet hun  
woning te verbeteren. De vraag 
op onze website is nu, moet de 
wijkraad zich daar eigenlijk wel 
mee bezig houden? Wij zouden dat 

graag van u horen, of lezen op de 
site. 
Bent u maatschappelijk betrokken? 
Hebt u wel eens nagedacht om iets 
voor uw leefomgeving te doen? 
U kunt zich altijd bij de wijkraad 
melden als vrijwilliger. De Wijkraad 
Hoofddorp-Oost heeft naast een 
klein bestuur een (informele)  
bewonersraad, waar iedere  
bewoner zijn of haar bijdrage kan 
leveren aan de verbetering van onze  
leefomgeving.

Vanaf december is er in onze wijk een zogenaamd ‘Hondenuitlaatbeleid’ Dat beleid is tot stand gekomen met  
inspraak van een 28 tal bewoners die ieder voor hun eigen directe omgeving hun ideeën en suggesties hebben  
ingebracht op onze website www.wijkraadhoofddorpoost.nl. De nu ontstane situatie wordt tegen de zomer  
geëvalueerd door de gemeente in overleg met bewoners. Wij zullen dat op onze website aankondigen en bespreek-
baar maken.

Dit hebben wij ook op de website 
www.wijkraadhoofddorpoost.nl 
opgenomen met het verzoek aan u 
om eens te kijken of deze plannen 
ook passen in ideeën die u zelf heeft 
over hoe onze wijk er de komende 
jaren moet uitzien.

Een paar voorbeelden zijn de  
plannen om een noordelijke  
ontsluitingsweg van onze wijk 
naar de Weg om de Noord te 
maken en de Pabstlaan door te  
trekken langs de Kruiskerk over 
de Spoordijk naar de N201. Maar 
ook de plannen met betrekking 

tot de Fruittuinen en het wan-
delbos, vlak naast onze wijk, de  
Leeghwaterstraat, de Nijver-
heidsstraat en de sportvelden 
in onze wijk zijn omschreven.  
Allemaal zaken waar u als  
bewoner van Hoofddorp-Oost 
via de Wijkraad Hoofddorp-Oost 
uw mening kunt geven. Onze  
ervaring is dat uw mening door 
de gemeente echt serieus wordt  
genomen. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.wijkraadhoofddorpoost.nl.

Nieuwe structuurvisie
De gemeente heeft haar structuurvisie voor Hoofddorp 
aangenomen. Deze structuurvisie geeft een beeld dat 
de gemeente heeft ontwikkeld voor de toekomstige  
indeling van Hoofddorp en onze wijk. 
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De organisatie tracht dit jaar 
weer meer activiteiten en meer  
leerzame en wetenswaardige zaken 
onder uw aandacht te brengen.  
Uitgenodigd om zich te presen-
teren zijn de scholen in de wijk,  
Zorgboerderijen in onze regio, 
de Heimanshof en het NMCH,  
de sport- en recreatieve verenigin-
gen.

Omdat het wijkfeest geen markt 
op commerciële basis mag houden  
zullen de kraampjes waar producten 
te koop worden aangeboden de 
inkomsten – na aftrek van de  
kosten – schenken aan het goede 
doel. Dit jaar werd gekozen 
voor een goed doel waar wij als  
bewoners van Hoofddorp-Oost  
dichter bij staan dan de gebruikelijke 
landelijke goede doelen. 

Welk doel is een ‘Goed 
Doel’?
De afdeling verloskunde van het 
Spaarne Ziekenhuis heeft zo nu 
en dan te maken met pasgeboren 
baby’s die vlak voor, tijdens en vlak 
na de geboorte overlijden. Dat is 
voor ouders en familie een heel  
ingrijpende gebeurtenis. 

Om deze kinderen te geden-
ken is door de Dienst Geestelijke  
Verzorging een plan ontwikkeld om 
een gedenkmonumentje in de nabi-
jheid van het Spaarne Ziekenhuis te 
realiseren.

Hoewel het om overleden, vaak te 
vroeg geboren kinderen gaat is het 
natuurlijk ook mogelijk om bij deze 
plek andere overleden personen 
te gedenken. De muur zal troost  
kunnen bieden aan iedereen die 
daar behoefte aan heeft. Ook 
zal de geestelijke verzorging de 
‘muur’ als middel gaan inzetten om  
ouders en familie te helpen met de  
rouwverwerking.

Ook dit jaar wordt het Wijkfeest in Hoofddorp-Oost 
georganiseerd door de wijkraad Hoofddorp-Oost in 
samenwerking met de Kruiskerk. Gezien de toenemende 
belangstelling van de bewoners en de kinderen in onze 
wijk verwachten wij ook nu weer meer bezoekers.

Voorbereidingen wijkfeest 2013 
in volle gang

Altijd al nieuwsgierig 
geweest naar wat er bij 
de Freinetschool gebeurt? 
Dan heb je op zaterdag 
25 mei de kans om dit te 
zien! 

De school organiseert dan voor de 
2e keer het Kids Going Fair festi-
val. Op deze dag laat de school 
zien wat het allemaal en huis 
heeft! Er is veel te doen voor jong 
en oud. Zo kun je bijvoorbeeld 
je eigen drukwerk maken, een 
muziekles volgen, een vogelhuisje  
timmeren, knutselen, iets  
lekkers maken in het  
kooklokaal, een dance- of  
kunstworkshop volgen, techniek-
proefjes doen of kijken wat er  
allemaal leeft in de sloot. 

Ouderen kunnen snuffelen tussen 
de 2e hands boeken en speelgoed, 
iets kopen bij de streekboeren of 
bij een van de andere kraampjes  
rondneuzen. 

Natuurlijk zijn er ook lekkere  
hapjes en drankjes te koop in onze  
eetkraam. In de loop van de dag zal 
er ook nog een loterij en veiling zijn 
met kans op leuke prijzen. 

Iedereen is op deze dag van harte 
welkom op onze ondernemende 
school aan de van den Berghlaan 
76-78. Zaterdag 25 mei 12.00 – 
16.00 uur. Voor meer informatie: 
www.celestinfreinetschool.nl

Kids Going Fair op de  
Freinetschool

Vier weken geleden reed 
ik op de fiets over de 
Kruisweg richting het 
centrum van Hoofddorp. 
Bij nummer 883 ben ik 
even gestopt om te kijken 
naar de prachtige villa die 
opviel door het winterse 
landschap en de kinderen 
die er in de tuin volop van 
genoten.

Een medewerkster zag mij staan 
en liep naar mij toe, zij vroeg of zij 
mij kon helpen. Ik gaf aan dat mijn  
aandacht getrokken werd door 
de spelende kinderen en vroeg 
aan haar of het al lang een  
kinderopvang was. Zij vertelde mij 
dat de kinderopvang er vanaf 2009 
zit. Verder gaf zij aan, “het buiten 
spelen is belangrijk voor onze 
opvang, dit doen wij dagelijks en nu 
is het helemaal leuk nu er sneeuw 
ligt.” Nieuwsgierig als ik was vroeg 
ik of ik even binnen mocht kijken. 
Dat mocht, als ik maar even om  
wilde rijden naar de  
Leeghwaterstraat aangezien daar 

de ingang zit. Een collega van 
haar liep mij al tegemoet en stelde 
zich aan mij voor. “Heeft u ook  
kinderen?”, vroeg zij mij. Ik gaf 
aan dat ik twee kinderen heb en 
eigenlijk nog op zoek ben naar 
een gezellige opvang. “Dan bent u 
hier aan het juiste adres”, lachte zij 
mij toe. Binnen gekomen werd ik 
welkom geheten door de andere 
medewerksters en de kinderen. 
“Wij hebben baby-, peuter- en  
BSO-groepen. Beneden zitten 
de babygroepen, op de eerste  
verdieping de peuters en op  
zolder en in het koetshuis de BSO 
groepen.”, gaf een pedagogisch 
medewerkster aan. “Wij staan  
altijd met 2 leidsters op de groep, 
dat heet het ‘4 ogen principe’, dat 
is voor de veiligheid”. Na een half 
uurtje verliet ik met een informa-
tie map onder mijn arm het mooie 
gezellige ingerichte pand, ik gaf 
de medewerkster een hand en 
gaf aan dat ik die week nog langs 
zou komen met mijn man. Inmid-
dels zijn wij twee weken verder en  
hebben onze kinderen al een wend-
ag gehad bij MaiKids, zij vinden het 
geweldig!

Kinderopvang MaiKids ‘Home 
for Happiness’

Kerstbomenactie wederom een 
groot succes
zaterdag 12 januari jl. was het in de wijk weer tijd voor 
de jaarlijkse kerstbomeninzameling. 

Tijdens dit jaarlijks terugkerend 
evenement kunnen de kinderen 
uit de wijk hun kerstbomen tegen 
een kleine vergoeding en een lootje 
voor de loterij die aan het einde 
van de middag plaats zou vinden  
inleveren. Ook dit jaar was er weer  
veel belangstelling. Sommige 
kinderen waren weken van  
tevoren al oude kerstbomen aan 
het inzamelen en niet zonder  
succes. Zo was er een groepje  
kinderen die met z’n zessen meer 
dan honderd bomen inleverden. 

Na de kerstbomeninzameling was 
het tijd voor de prijsuitreiking in de 

zaal van ‘de Wissel’. Met de lootjes 
die de kinderen hadden gekre-
gen, konden ze cadeubonnen en  
scrabble mokken van ‘Toys XL’  
winnen.

De prijsuitreiking werd opgevolgd 
door de nieuwjaarsreceptie  Hier 
kon iedereen uit de wijk onder het 
genot van een hapje en een drankje 
met elkaar in gesprek. Ook waren 
er enkele ambtenaren van het  
gemeentelijke gebiedsmanagement 
en gemeenteraadsleden aanwezig.

De wijkraad kijkt terug op een  
geslaagde dag. 
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De Stichting Wijkraad Hoofddorp-
Oost heeft haar statuten gepubli-
ceerd op de website:  
www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Het bestuur:

Henk Jan Boswijk (voorzitter)
henkjan.boswijk@ 
wijkraadhoofddorpoost.nl

Judy Sakes (bestuurslid)
judy.sakes@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Jan Moes (bestuurslid)
jan.moes@
wijkraadhoofddorpoost.nl

De Bewonersraad:

Joke Koopmans (Leeghwaterbuurt)
joke.koopmans@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Gijs Resoort (Sweelinckbuurt)
gijs.resoort@
wijkraadhoofddorpoost.nl 

Poer Soewarso (Wieger Bruinbuurt)
poer.soewarso@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Paul Tas (Vanden Berghbuurt)
paul.tas@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Joke Yntema (Kalorama)
joke.yntema@
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Voor klachten en meldingen: 
kunt u terecht op
www.haarlemmermeer.nl of  
telefoon 0900-1852

In geval van overlast door jongeren 
kunt u dit direct melden bij de 
Straatcoaches!  
straatcoaches@haarlemmermeer.nl

Aangiften van vandalisme en 
criminele zaken moet u melden 
bij de Politie 0900-8844 of in 
noodgevallen 112; U kunt alle 
politie zaken  ook melden bij onze 
wijkagent:  
ton.fokker@kennemerland.politie.nl

Bij dier in nood bel 023-524 6899, 
dierenambulance van de  
Dierenbescherming Haarlem of
023-5653315 dierenambulance
Haarlemmermeer

Wat gebeurt er eigenlijk 
met uw melding?
Als u in de openbare 
ruimte (plekken die voor 
iedereen zijn) iets ziet 
dat niet in orde is, kunt 
u dat aan de gemeente 
melden. Dit kan een losse 
stoeptegel zijn, maar ook 
een overvolle vuilnisbak, 
of iets anders waar u last 
van heeft. 

Uw melding komt binnen
U kunt uw melding op verschillende 
manieren indienen. Het snelst is 
digitaal. Dit kan tegenwoordig heel 
makkelijk via uw mobiele telefoon, 
iPhone of andere smartphone? Surf 
dan naar m.haarlemmermeer.nl en 
volg daar de stappen. U kunt op de 
locatie met uw telefoon een foto 
van het probleem maken en naar 
de gemeente doorsturen. Achter uw 
computer kan het ook, via www.
haarlemmermeer.nl/meldingen. 
U kunt de gemeente bellen, op 
werkdagen, tussen 9.00 en 17.00 
uur, via telefoonnummer 0900-
1852. Wie buiten openingstijden 
een dringende melding heeft kan 
bellen met de storingsdienst op  
telefoonnummer 023 5414336.

Het is voor de gemeente heel 
fijn als u bij uw melding uw  
telefoonnummer en e-mailadres 
geeft. Als we nog vragen hebben 
over uw melding, kunnen we u 
benaderen. Als u heeft aangegeven 
dat u op de hoogte wilt blijven,  
krijgt u van de gemeente een  
bevestigingsmailtje. U kunt nu de 
status van de melding bijhouden, 
via de link die in het mailtje staat. 

Het zenuwcentrum: 
Gebiedsmanagement
Bij meldingen wordt door het  
Gebiedsmanagement beoordeeld 
hoe die het snelst kunnen worden 
behandeld. De administratieve 
ondersteuner kijkt wie daarvoor de 
juiste persoon is.

Als bijvoorbeeld het water bij een 
put (straatkolk) niet wegloopt, kan 
het zijn dat deze verstopt is, maar 
het kan ook zijn dat er iets meer 
met het riool aan de hand is. Onze 
beheerders kijken ter plaatse en  
bepalen wat er moet gebeuren. Als 
het gaat om een overtreding, kijken 
onze handhavers wat er aan de 
hand is en wat er moet gebeuren. 

Als er meer mis is
Voor iets grotere klussen schakelt 
de gemeente aannemers in. Voor 
het openbaar groen hebben we het 
eenvoudig geregeld. We hebben 
duidelijke afspraken gemaakt over 
hoe het groen eruit moet zien. Soms 
is het minder eenvoudig en moeten 
we aan een aannemer vragen om 
een offerte te maken. Dan duurt het 
ook iets langer voordat een melding 
is afgehandeld.

U krijgt bericht
Met het nummer van uw melding 
kunt u op onze website kijken hoe 
het ermee staat. Als u uw gegevens 
heeft meegestuurd met de melding, 
ontvangt u van de gemeente bericht 
wanneer de melding is afgehandeld. 
Als het iets langer gaat duren, krijgt 
u dit ook van de gemeente door.

Vragen of klachten?
We ontvangen per jaar ongeveer 
17.000 meldingen. Daarbij gaat 
ook weleens iets fout en voor som-
mige meldingen hebben we geen  
oplossing. Als u een vraag heeft 
over uw melding, kunt u een mail 
sturen aan info@haarlemmermeer.nl,
onder vermelding van het  
meldingsnummer. Bellen kan ook, 
op telefoonnummer 0900-1852.

Wat gebeurt er met uw melding?

HappyKids kinderopvang 
is een professionele  
organisatie welke is inge-
schreven in het Landelijk  
Register Kinderopvang 
die alle vormen van  
kinderopvang aanbied. 

Onze accommodaties zijn ruim 
van ruime opzet en worden keurig  
onderhouden. Kwaliteit in de 
opvang organisatie vinden wij  
belangrijk. HappyKids werkt  
uitsluitend met SPW3 of hoger  
gekwalificeerd personeel. De  
medewerkers worden regelmatig  
bijgeschoold in pedagogisch  
opzicht, EHBO en andere relevante 
opleidingen.

Ons Kinderdagverblijf heeft  
horizontale groepen, kinderen 
worden met leeftijdsgenootjes 
in een groep  opgevangen. 
Alle groepen beschikken over  
eigen slaapkamers. De ruime  

buitenspeelplaats is voorzien van  
veiligheidsgras en bij mooi weer gaan 
we soms wandelen in de bolderkar. 
Luiers, drinken, fruit, broodmaaltijd 
en tussendoortjes. Samen eten en 
rustig slapen als het nodig is. Onze  
medewerkers besteden ook veel tijd 
aan het stimuleren en ondersteunen 
van de ontwikkeling van uw kind.
 
Onze Buitenschoolse opvang 
heeft een duidelijke visie ten  
aanzien van Buitenschoolse Opvang.  
Functioneren in een groep staat 
hierin centraal. Samen spelen,  
bewegen, leren, ontdekken zijn  
belangrijke kernwaarden. Door 
het veel aanbieden van sport en 
spel word deze visie ten uitvoer  
gebracht. Op de accommodaties 
beschikken we over de mogelijk-
heid van het volgen van zwemless
en(Zwemschoolhaarlemmermeer), 
skilessen, squash en diverse andere 
sporten. Daarnaast is er een ruime 
buitenspeelplaats die voor jong 
en oud uitdagend is. Tijdens de  

schoolvakantie’s maken we vaak  
uitstapjes naar musea, strand, bos of 
kinderboerderij. Deze uitjes worden 
niet extra in rekening gebracht. We 
beschikken voor de kinderen van 
7+ over een uniek concept waarbij 
een knutselruimte, huiswerkruimte, 
spelletjesruimte en heel veel meer 
tot hun beschikking staat en ze zelf 
kunnen kiezen waar ze gebruik van 
willen maken. 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden 
kom dan gerust langs om een kijkje 
te nemen. HappyKids Kinderopvang 
gevestigd op: 
Arnolduspark 15/16 
2132 CR Hoofddorp. 

KDV 0235653759 
BSO 0235556004 
mbouwmeester@happykids.nl

HappyKids kinderopvang


