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W i j k f e e s t 
2014
25 jarige wijkraad organiseert 
wijkfeest, met rommelmarkt 
op zaterdag 28 juni 2014! 
Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur 
bij de Kruiskerk aan de 
Nieuweweg 2

 

25 jaar

Wat gebeurt er allemaal in  
Hoofddorp-Oost?
De Wijkraad Hoofddorp Oost 
bestaat dit jaar 25 jaar. Een 
reden voor een feestje! 
De wijkfeestcommissie zet zich 
dan ook hard in om er iets 
bijzonders van te maken. Dit jaar 
is het geen beperkt feestje langs 
de Nieuweweg, maar is er een 
volwaardige rommelmark-braderie 
aan het wijkfeest gekoppeld. 

Wat gaat het wijkfeest U 
bieden?
Ook dit jaar hebben wij weer 
een compleet programma voor 
kinderen van klein tot groot. Er is 
een springkussen, een draaimolen, 
een ballonnenclown, Schminken & 
Zo zorgt dat elk kind zich kan laten 
schminken naar eigen wens en 
natuurlijk is er de poffertjeskraam. 
Daarnaast zijn er een demonstratie 
van het Hoofddorp Dance Centre, 
het optreden van Kindertheater 
Zwuff voor de kleintjes, een 
optreden van de Djembé band van 
Patrick Ngambi en een projectband 
van Art Quake die het wijkfeest live 
zal bekronen.

Rommelmarkt!
De vrijmarkt op Koningsdag bewees 
weer eens dat veel mensen zaken 
in huis hebben die ze graag willen 
verkopen. Ook werd bewezen dat 
er mensen zijn die graag spullen 
voor weinig willen kopen. 

Heb je nog iets over dat op 
Koningsdag niet is verkocht? Dan is 
hier de tweede kans. Natuurlijk kun 
je ook je kraam delen met je buren, 
vrienden of familie. En je dient er 
ook nog eens een plaatselijk goed 
doel mee! De netto opbrengst van 
de kraamverhuur wordt aan het 
goede doel overgemaakt. Dit jaar 
werd voor de Voedselbank als goed 
doel gekozen.

Bedrijfsdeelname
Een paar bedrijven uit de wijk 
steunen de activiteiten van de 
wijkraad maar er zijn meer 
bedrijven in en om onze wijk. Ook 
zij mogen dit keer deelnemen 
aan de rommelmarkt-braderie en 
kunnen een kraam huren. Ook zij 
slaan dan twee vliegen in één klap. 
Meer bekendheid voor het eigen 
bedrijf en zij steunen met de huur 
van een kraam het goede doel, de 
Voedselbank.

Voor meer informatie zie verder 
in deze krant (pagina 4) en onze 
website. U kunt een kraam reserveren 
via onze website en per e-mail: 
wijkfeest@wijkraadhoofddorpoost.
nl

Wijkkrant 2 - 2014

Vind jij dat er nooit iets 
gebeurd in je wijk? Dat er 
te weinig te doen is voor 
jongeren? Wil je invloed 
hebben op wat er gebeurd 
in je wijk? Of wil jij gewoon 
andere jongeren ontmoeten?
Het Jongerenwerk van MeerWaarde 
wil jongeren tussen de 12 en 23 jaar 
de kans geven om mee te praten, 
ideeën uit te wisselen en helpen 
met het organiseren en/of faciliteren 
van activiteiten..
Vanuit jullie behoefte gaan wij  
kijken wat de mogelijkheden zijn en 
hoe we jullie hierbij kunnen helpen! 
Heb je een idee of heb je vragen, 
mail of kom langs in de Nieuwe Silo 
in Graan voor Visch  bij Mirjam of 
Diedeke:
Mirjam.luyten@meerwaarde.nl
Diedeke.brouwer@meerwaarde.nl

Jongerenwerk 
MeerWaarde
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Deze zomervakantie wordt gebruikt 
om de schoolzone aan te passen 
en uit te breiden op de Burg. 
Pabstlaan tot voorbij de Draverslaan. 
Dat is voor de overtuigende 
meerderheid van de bewoners die 
hun inspraakmogelijkheid hebben 
gebruikt een heel positief resultaat. 
Ook zal in de hele schoolzone de 30 
km/u zone van kracht worden. Dus 
ook op de Boslaan, de Nieuweweg 
en de Burg. Pabstlaan.

Namens u heeft de wijkraad een 
aantal punten in het verkeersbesluit 
bij de gemeente ingebracht. Een 
aantal bewoners heeft de wijkraad 
gevoed met ideeën en suggesties. 
Er is één punt waar gemeente en 
wijkraad niet zijn uitgekomen. Dat 
is de ingewikkelde situatie  bij de 
aansluiting van de Burg. Pabstlaan 
en de Nieuweweg. Mede op 
verzoek van de wijkraad wordt die 
situatie dit jaar niet aangepakt.

Met uw inbreng gaan wij met de 
gemeente in overleg. Eind dit jaar 
of begin volgend jaar wordt u door 
de gemeente uitgenodigd voor een 
bijeenkomst waar de schoolzone 
wordt geëvalueerd en de ideeën 
over de aansluiting van de Burg. 
Pabstlaan aan de Nieuweweg 
worden besproken.

Lees het hele verhaal op onze website 
www.wijkraadhoofddorpoost.nl 
onder het blok ‘Nieuws’. Wilt u uw 
mening geven? Dat kan op onze 
website onder het blok ‘Wat vindt 
U?’ U mag natuurlijk ook op de 
inbreng van uw mede bewoners 
reageren onder dit blok. Natuurlijk 
kunt u ook per e-mail reageren op 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl. De 
wijkraad neemt alle inbreng mee in 
haar uiteindelijke standpunt.

Uw inbreng kan onze leefomgeving veiliger maken. Het 
is dan ook jammer dat van de 4800 inwoners er nog 
geen 50 inwoners gebruik maken van deze mogelijkheid. 
Hier geldt ‘wie zwijgt stemt toe’. 

Schoolzone & aansluiting Burg. 
Pabstlaan op de Nieuweweg

Schoolzone
De wijkraad heeft al eerder 
aandacht gevraagd voor de nieuwe 
aanpassingen aan de Schoolzone op 
de Boslaan, de Van den Berghlaan, 
de Nieuweweg en de Burg. 
Pabstlaan. Bewoners, vooral ouders 
van kinderen op de drie scholen, 
hebben er naar gekeken. Met wat 
rondvragen bij andere bewoners 
en met steun van gevraagde 
deskundigen kwam een zienswijze 
met een aantal adviezen tot stand. 

Eénrichtingverkeer in het 
Parklaankwartier
Bewoners hebben grote problemen 
met de uitkomst van het Deltaplan 
Bereikbaarheid. Samen met de 
wijkraad is een advies aan de 
gemeente opgesteld. Een advies dat 
recht doet aan het Deltaplan van de 
gemeente, relatief weinig geld hoeft 
te kosten en voor de bewoners veel 
voordelen biedt en overlast beperkt 
houdt. Ook hier is het nu aan de 

gemeente om de bewoners een 
goede leefomgeving te bezorgen.

P-zone
Plotseling waren de P-zone bordjes 
verhangen. Niemand wist er iets 
vanaf. Er werden zelfs boetes 
uitgeschreven op zondagen. De 
wijkraad heeft op verzoek van 
verschillende bewoners reacties 
gevraagd op haar website. Daarop 
kon de wijkraad een brief op poten 
schrijven en werd de ambtelijke 
beslissing weer terug gedraaid. 
Ook is de belofte gedaan dat voor 
een toekomstige herziening van 
het parkeerbeleid de wijkraad en 
de bewoners tijdig zullen worden 
gehoord.

Dubbele kruising / 
Ve r k e e r s k n o o p p u n t 
Pabstlaan en Hoofdvaart
Het bestuur van de Wijkraad 
Hoofddorp Oost zou het op prijs 
stellen als zoveel mogelijk bewoners 

hun ervaring met deze kruising en 
de daar werkende verkeerslichten 
(stoplichten) met ons zouden willen 
delen. Samen met de gemeente 
wordt naar een oplossing gezocht. 

Klachten over de openbare 
ruimte
Regelmatig wordt de wijkraad om 
hulp gevraagd bij het oplossen 
van klachten. De wijkraad kan en 
mag echter niet meer doen dan 
die klachten mee te nemen in 
haar overleg met de gemeente. 
Klachten over ‘de openbare ruimte’ 
dienen direct door de bewoner te 
worden ingebracht via de website 
van de gemeente. Sla dan wel de 
bevestiging van ontvangst met het 
zaak nummer op of print dit uit. 

Een enkele keer maar toch te vaak 
blijkt dat klagen niet helpt Ook niet 
via de formele weg. Dat is dan het 
moment om aan de wijkraad te 
vragen de klacht naar een hoger 

plan te tillen en mee te nemen in 
haar overleg met de gemeente.

Wijkfeest
De wijkraad organiseert in nauwe 
samenwerking met de Kruiskerk 
en MeerWaarde het wijkfeest. Dit 
jaar met een rommelmarkt voor de 
bewoners. Daar zit veel werk aan 
vast. De bewoners die hier hun tijd 
aan geven verdienen alle lof.

Om al dit werk goed en met enige 
continuïteit te kunnen doen heeft 
de wijkraad vrijwilligers nodig met 
belangstelling voor de verschillende 
onderwerpen. Vrijwilligers die de 
problemen van hun straat ook 
bespreekbaar willen maken. Wilt u 
dat? Neem dan contact op met de 
in deze krant vermelde vrijwilligers 
bij u in de buurt. 

De wijkraad in actie

Het is feest in de weekenden van 31 
mei/1 juni, 28 en 29 juni en 23 en 
24 augustus. Hoewel ….. eigenlijk 
is het jaarrond feest in deze unieke 
heemtuin. Iedere zes weken ziet de 
tuin er weer anders uit, en staan er 
andere bloemen, planten, bomen, 
struiken en gewassen in bloei. 
Tijdens de festivalweekenden zijn 
er speciale rondleidingen, is er een 
honing- en insectenhotelmarkt en 
wordt er o.a. pizza gebakken. Op 
zondag zijn er van 13.00 – 17.00 
uur speciale thema-activiteiten voor 
volwassenen en kinderen. En dat 
feest is in ‘uw achtertuin’, op de 
Wieger Bruinlaan 1-7.

Ieder weekend heeft een thema. Op 
31 mei/1 juni is dat: ‘Je thuis voelen 
in de natuur’. Hoe leven de mol, de 
vissen, de vleermuizen en andere 
dieren. Waar voelt welke plant 
zich thuis? En wat is uw favoriete 
plekje. Je kunt het zelf ontdekken 
of meegaan met een rondleiding.
Tijdens ‘Leren van de natuur’ op 28 
en 29 juni leert u onze naamgever 
Eli Heimans kennen. Deze 
onderwijzer deed veel onderzoek 

naar bodemsoorten, water en 
natuurlijk naar plantjes. Extra leuk 
dit weekend is dat er ezeltjes zijn 
waarop kinderen een ritje kunnen 
maken en u het wijkfeest en de 
rommelmarkt kunt bezoeken.
Op 23 en 24 augustus gaat het 
over ‘Overleven in de natuur’. 
Maak je eigen pijl en boog, touw, 
vuur en bouw een huis. Leer over 
geneeskrachtige planten en leer 
overleven!

Vanaf nu is elk weekend de 
Struintuin weer open waar kinderen 
en volwassenen huisjes voor 
beestjes kunt maken, af en toe 
pizza en pannenkoeken kunnen 
bakken, en lekker kunnen spelen 
en genieten van de tuin tijdens een 
rondleiding. 

Kijk voor de uitgebreide 
programma’s op onze website: 
www.deheimanshof.nl 

U komt toch ook! 

Op zaterdag 31 mei start de tweede editie van de 
Natuurfestivaltour in De Heimanshof, de mooiste wilde 
plantentuin van Nederland. 

Drie weekenden feest in De 
Heimanshof deze zomer
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De Bewonersraad:
Poer Soewarso 
Wieger Bruinlaan/Arnolduspark

Paul Tas
van den Berghlaan e.o.

Joke Yntema
Kalorama

Janet de Jonge
Parklaan/Draverslaan/Nieuweweg

Harro Treur
Boslaan/Kon.Willem 1 laan e.o.

Bewonerscommissie 
Dokterswijk-Oost
Cor Colijn (voorzitter)
Marianne van Wijk-Moen 
(secretaris)
Cees de Kort (penningmeester)   

Bewonerscommissie 
Lipkensstraat e.o.
Nancy Cornelisse 

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

U kunt ook terecht bij de 
Jongerenwerkers van 
Meerwaarde
diedeke.brouwer@meerwaarde.nl  
mirjam.luyten@meerwaarde.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

Doe mee aan de eerste rommelmarkt!
Met Koningsdag wisselden heel wat spullen van eigenaar. Maar toch is er ook nog 
heel wat onverkocht gebleven. Er liggen in huis altijd wel spullen die eens in een 
behoefte voorzagen maar nu nutteloos zijn geworden.
Weggooien kan altijd nog! 
Marktplaats of de rommelmarkt in 
de wijk? Kijk nog eens kritisch naar 
je zolder, schuur of bergkast en 
maak van deze gelegenheid gebruik 
om te zien wat het waard is.

Op 28 juni krijgt je nog een kans om 
je spulletjes aan de man/vrouw te 
brengen!

Bewoners van de wijk kunnen 
een kraam huren om hun spullen, 
die je toch al tijden kwijt wilde, te 
verkopen. Met die kraamhuur wordt 
het goede doel gesteund.

Op dit wijkfeest biedt de Wijkraad 
Hoofddorp-Oost iedereen een echte 
marktkraam te huur aan. Bewoners 

van Hoofddorp-Oost krijgen 
voorrang als het storm loopt. 

Meldt je tijdig aan bij de wijkraad 
met naam, adres en e-mail . 
Dit kan via de website www.
wijkraadhoofddorpoost.nl, e-mail 
wijkfeest@wijkraadhoofddorpoost.
nl of telefonisch bij Nathalie Beltman 
0611 199 614 (bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag of 
spreek gerust haar voicemail in)

De marktkraam
Het gaat om officiële marktkramen 
van 1,5 meter bij 4 meter. Is de 
kraam te groot? Dan deel je de 
kraam toch samen met je buren, 
vrienden of familie? 

De gevraagde huur is € 17,50 en 
dient zaterdag mogen 28 juni 
vooraf contant te worden betaald. 
Dan krijg je de kraam met nummer 
toegewezen. De administratie zit bij 
de Kerk.

De netto-opbrengst van de 
marktkraamverhuur is bestemd 
voor ons goede doel van dit jaar, 
‘Voedselbank Haarlemmermeer’.

Goede doel 2014
De Wijkraad Hoofddorp Oost en de Kruiskerk hebben elk 
jaar de netto opbrengst van de kramen aan een goed 
doel geschonken. Vorig jaar was dat de troostmuur bij 
het Spaarneziekenhuis. 
Dit project loopt nog. In de jaren 
daarvoor waren de Cystic Fibrosis 
Stichtingen en Pink Ribbon de 
goede doelen. Sinds vorig jaar werd 
besloten alleen nog lokale goede 
doelen te steunen. 

De Voedselbank 
Haarlemmermeer
Op 16 februari 2006 werd 
de Stichting Voedselbank 
Haarlemmermeer (SVH) opgericht.
Voedselbank Haarlemmermeer 
zorgt door middel van de 
verstrekking van voedselpakketten 
dat deze gezinnen even een beetje 
‘lucht’ krijgen wanneer zij dit het 
hardst nodig hebben.

Met donaties van het Rode 
Kruis en de gemeente 
Haarlemmermeer werd toen de 
basis gelegd voor een professionele 
vrijwilligersorganisatie. Met 
behulp van kerkgenootschappen, 
huisartsen, sponsoren en vrijwilligers 
zorgt de Voedselbank nu wekelijks 
voor voedsel voor gemiddeld 80 
huishoudens in de Haarlemmermeer.

Naast de jaarlijkse subsidie van de 
gemeente zijn er veel zaken echt 
noodzakelijk die uit particuliere 
bijlagen moeten komen. De 
Kruiskerk en de Wijkraad hopen 
daar samen, met de opbrengst 
van dit wijkfeest, ook een 
noemenswaardige bijdrage aan te 
kunnen leveren.

Wijkfeest 2014

zaterdag 28 juni

11:00 - 17:00

Kruiskerk
Nieuweweg 2


