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Wijkfeest 2015
De wijkraad organiseert ook dit
jaar weer het
wijkfeest, met rommelmarkt
op zaterdag 30 mei 2015!
Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur
bij de Kruiskerk aan de Nieuweweg
2

Wat gebeurt er allemaal tijdens het
wijkfeest 2015?
Ook
dit
jaar
hebben
wij weer een compleet
programma voor kinderen
van klein tot groot. Er
is
een
springkussen,
een
draaimolen,
een
ballonnenclown,
Schminken
zorgt
dat
elk kind zich kan laten
schminken
naar
eigen
wens en natuurlijk is er de
poffertjeskraam. Daarnaast
zijn er contacten gelegd voor
demonstraties van het Hoofddorp
Dance Centre, een optreden voor
de kleintjes, een optreden van de
Djembé band van Patrick Ngambi
en een coverband van Art Quake
die het wijkfeest live zal bekronen.
De muziek voor de hele dag wordt
verzorgd door DJ T.

Rommelmarkt!
Gezien het succes van vorig jaar
hebben wijkraad en Kruiskerk
besloten om de rommelmarkt
ook dit jaar weer te organiseren.
Verderop
in
deze
wijkkrant
hebben wij de regels en afspraken
:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

opgenomen. 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 besteed.

Het lokale goede doel 2015
Vorig jaar was het goede doel
van het wijkfeest de Voedselbank.
Dat was een leuk succesje met
een opbrengst van € 704,-. Dat
geld werd op 15 juli 2014 officieel
overgedragen.

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

Dit jaar werd De Zevenster als
goed doel gekozen. De Zevenster
is gevestigd in onze wijk aan
de Boslaan 25. De Zevenster
behandelt en begeleidt kinderen
met een (vermoeden van) een
ontwikkelingsachterstand,
een
verstandelijke
of
meervoudige
handicap.

Wat gebeurt er verder in
Hoofddorp-Oost?
In maart jl. werd met de wethouder
Steffens
een
zogenaamde
wijkschouw gehouden. Inmiddels
zijn er al diverse klachten over
onderhoud en staat van trottoirs in
behandeling genomen. Ook werd
toegezegd dat de gemeente in
samenspraak met de wijkraad een
informatieavond zullen organiseren
voor de bewoners uit HoofddorpOost. Deze avond zal gaan over
bomen, de staat van de bomen in
onze wijk en het onderhoud aan
bomen.
De nieuwbouwprojecten in onze
wijk – Leeghwaterkwartier en

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

Ensemble – vorderen snel en deze
zomer zullen de eerste bewoners
van het Leeghwaterkwartier hun
nieuwe woningen al kunnen
inrichten. Bij Eikenhove gaat het
wat langer duren. Het gaat om
86, 3 kamer appartementen in de
sociale huur sector. Informatie is te
verkrijgen via Woonzorg Nederland.
www.woonzorg.nl . Ook de
plannen in Beukenhorst-Noord
krijgen vorm. Na de zomer wordt
een aanvang gemaakt met de sloop
van de kantoorpanden. Daarna
zal de bouw van woningen onder
de naam “Beuksepoort” worden
begonnen.
:info@wijkraadhoofddorpoost.nl
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Omgevingsraad Schiphol
Eind
oktober
vorig
jaar hebben zo’n 170
bewoners van onze wijk
de kandidatuur van Gijs
Resoort
gesteund
om
deel te nemen aan het
overleg met betrekking
tot Schiphol.
Het overleg met betrekking tot
Schiphol is ingedeeld in verschillende
clusters. De wijk HoofddorpOost is daarbij ingedeeld in het
Kaagbaancluster overleg.
In het laatste overleg is de vraag
gesteld hoeveel en wanneer er
geluidhinder is ondervonden.
Wij zouden als wijkraad graag van u
horen hoe lang u al in HoofddorpOost woont en of u de luchtvaart

Wijkgebouwtje
Al jaren heeft het bestuur
bij de gemeente geopperd
dat er misschien een
wijkgebouwtje in onze
wijk zou moeten zijn.
In ieder geval een plek waar de
wijkraad haar bestuurs- en leden
vergaderingen kan houden, maar
ook bewoners zelf terecht kunnen
voor activiteiten als kaarten, een
keertje koffie drinken met andere
bewoners, het geven of volgen van
cursussen, handwerken, kunst- en
nijverheidsactiviteiten. Er zijn nog
zeker tientallen dingen te bedenken.
Het gaat er natuurlijk wel om of de
bewoners daar ook echt behoefte
aan hebben. Een plek waar u elkaar
kunt ontmoeten, waar u terecht
kunt met vragen of opmerkingen
een plek waar u de leden van de
wijkraad kunt ontmoeten, vul maar
in.

als overlast en hinder ervaart, in
welke mate en op welke momenten
van de dag. Belangrijk is dat wij
deze informatie verzamelen om
uw belangen beter te kunnen
behartigen.
Mocht u geen overlast of hinder
ervaren dan willen wij dit ook
graag weten. Wij stellen het op prijs
dat u dat ook aan ons doorgeeft,
zodat wij de belangenbehartiging
zo afgewogen mogelijk kunnen
uitvoeren.
Mocht u meer informatie willen
hebben over dit overleg, dan kunt
u dit vinden op de website van de
Omgevingsraad Schiphol. (http://
www.omgevingsraadschiphol.nl)

Vorderingen Ensemble en
Leeghwaterkwartier

Wat het bestuur van de wijkraad
graag wil weten is of die behoefte er
in de wijk Hoofddorp-Oost ook echt
is, of u daar ook gebruik van zou
gaan maken en of u ideeën hebt
waar zo’n wijkgebouwtje voor kan
worden gebruikt. Maar vooral of u
er ook gebruik van zou maken als
het er eenmaal is en of er bewoners
zijn die zo hier en daar een uurtje
over hebben om te helpen bij de
exploitatie van zo’n wijkgebouwtje.
Op het wijkfeest zullen enkele
vrijwilligers deze en andere vragen
aan u stellen ten behoeve van onze
enquête. Maar u hoeft daar niet
op te wachten. Vindt u het een
goed idee, zo’n wijkgebouwtje,
laat het ons dan vast weten via
info@wijkraadhoofddorpoost.nl
Wij lezen graag uw mening en zien
uw suggesties tegemoet.

Start NU uw eigen moestuin!
Volgens
recente
berichtgeving in de media
is moestuinieren hot!
Dat
onderschrijven
wij
als
Hoofddorpse
moestuinvereniging
De Meertuinders graag van harte.
Er is immers niets, dat lekkerder
ruikt en smaakt dan zelf gekweekte
groente en fruit van eigen bodem.
Veel bewoners van Haarlemmermeer
beschikken echter niet over een
gunstig gelegen en voldoende grote
tuin bij hun woning.
Gelukkig kunnen wij daarin voorzien,
want wij hebben momenteel nog
meerdere tuinen beschikbaar, zodat
men de komende weken direct kan
starten met een eigen moestuin.
Er zijn tuinen van ca. 50 tot ca. 150m2
beschikbaar. Een standaardtuin van
ca. 100m2 kost jaarlijks all in ca. €
:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

90,00. Eenmalig is een waarborg
van € 50,00 verschuldigd.
Inwoners van Haarlemmermeer,
die vóór 1 mei lid van onze
vereniging worden, ontvangen
voor een ﬂitsende start een
welkomstgeschenk van € 20,00 aan
‘groene‘ waardebonnen!
Wij
merken
bij
onze
acquisitieactiviteiten,
dat
veel
mensen geen weet hebben van ons
bestaan en ook geen ﬂauw idee
hebben waar ons complex ligt. Dat
laatste is niet zo verwonderlijk, want
ons complex ligt heerlijk beschut en
voor passanten ‘onzichtbaar ‘ aan
de oostelijke grens van Hoofddorp.
Het plaatsen van een groot bilboard
op ons terrein heeft dus weinig zin.
Sinds enige tijd verwijst wel een
heus straatnamenbord naar ons
adres Willem Pijperlaan 85.

	
  

Wij zijn iedere zaterdagochtend
tussen
10:00
en
ontvangen
geïnteresseerde bewoners graag
op ons complex, zodat zij zich een
goed beeld kunnen vormen van ons
complex.
Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen met Ron
Koek (voorzitter / 06-39448425) of
Mijndert van der Wal (secretaris /
06-44410402)

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Colofon:

De rommelmarkt
Het succes van vorig jaar krijgt
een herhaling. Ook dit jaar
wordt er tijdens het wijkfeest
een rommelmarkt georganiseerd.
Een rommelmarkt speciaal voor
bewoners uit deze wijk. Kijk nog
eens kritisch naar je zolder, schuur
of bergkast en maak van deze
gelegenheid gebruik. Er liggen
in huis altijd wel spullen die eens
in een behoefte voorzagen maar
nu nutteloos zijn geworden.
Weggooien kan altijd nog!

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?
•

•

Bewoners van HoofddorpOost
krijgen
voorrang
als
het
storm
loopt.
Met de kraamhuur wordt
het goede doel gesteund.

huurprijs
hele

is
€17.50
marktkraam.

•

De
per

•

Er
is
géén
voorziening
voor elektriciteit op de
rommelmarktkramen.

Meldt je tijdig aan, vóór 20 mei
aanstaande.
bij
de
wijkraad
met naam, adres en e-mail .
Dit kan via de website www.
wijkraadhoofddorpoost.nl óf e-mail
wijkfeest@wijkraadhoofddorpoost.
nl

Vormgeving en ontwerp:
Akker designs
Drukwerk:
Go Hard drukkerij
Redactie:
Henk-Jan Boswijk
Het bestuur:
Henk Jan Boswijk (voorzitter)
henkjan.boswijk@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Het is natuurlijk ook een uitgelezen
kans om eigen kunst en nijverheid
aan de man/vrouw te brengen!

Janet de Jonge (penningmeester)
janet.dejonge@
wijkraadhoofddorpoost.nl

De marktkraam

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

De voorwaarden voor het huren van
een kraam zijn eenvoudig.
•
Op
dit
wijkfeest
biedt
de
Wijkraad
HoofddorpOost iedereen een echte
marktkraam te huur aan. Het
gaat om officiële marktkramen

Gijs Resoort (bestuurslid)
gijs.Resoort@
wijkraadhoofddorpoost.nl
De Bewonersraad:
Poer Soewarso

Het goede doel 2015
Vorig jaar was het goede
doel van het wijkfeest
de Voedselbank. Dat was
een leuk succesje met een
opbrengst van € 704,-. Dat
geld werd op 15 juli 2014
officieel
overgedragen.
De Voedselbank was gekozen omdat
het wijkraadbestuur graag een goed
doel in de eigen omgeving steunt.
De Voedselbank heeft ook in onze
wijk (de Kruiskerk) een uitdeelpunt.
Voor dit jaar hebben wijkraad en
Kruiskerk gekozen voor De Zevenster.
De Zevenster behandelt en begeleidt
kinderen met een (vermoeden van)
een
ontwikkelingsachterstand,
een verstandelijke of meervoudige
handicap.

In De Zevenster heeft elk kind
een eigen dagprogramma, zowel
individueel als met een groep.
Elke
groep
heeft
maximaal
acht
deelnemers
en
twee
begeleiders. Naast de actieve
begeleiding die zij krijgen zijn er
ook
gedragsdeskundigen,
een
gespecialiseerde arts, paramedici
en spel- en muziekbegeleiders
betrokken bij de behandeling.
Ieder kind wordt ingedeeld in
een groep passend bij zijn of
haar hulpvraag. Er is een groep
voor vroeghulp (voor zeer jonge
kinderen), een observatiegroep met
eventueel toeleiding naar onderwijs
en diverse groepen met intensieve
begeleiding en behandeling.

Het moderne, lichte gebouw
beschikt over diverse faciliteiten
zoals een aangepast zwembad,
therapieruimtes,
gymzaal,
snoezelruimte en een ruime (speel)
tuin.
Het kinderdienstencentrum ligt in
Hoofddorp, dicht bij het centrum
en met een kinderboerderij op
loopafstand.
Van de opbrengst van het wijkfeest
zullen – afhankelijk van die
opbrengst en in overleg met De
Zevenster – hulpmiddelen worden
aangeschaft.
Naast de opbrengst van het wijkfeest
kunt u natuurlijk persoonlijk op het
wijkfeest ook een gift via de Kerk
en/of de wijkraad doen.

Paulus J. Hubert
Paul Tas
Joke Yntema
Jan Moes
Cas Leenen
Brenda Schimmel
Bewonerscommissie
Dokterswijk-Oost
Cor Colijn (voorzitter)
Marianne van Wijk-Moen
(secretaris)
Cees de Kort (penningmeester)
Bewonerscommissie
Lipkensstraat e.o.
Nancy Cornelisse
Klachten en meldingen over
de openbare ruimte:
www.haarlemmermeer.nl of
telefoon 0900-1852
In geval van overlast door
jongeren kunt u dit direct
melden bij de straatcoaches:
straatcoaches@haarlemmermeer.nl
of 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 5653315
dierenambulance
Haarlemmermeer of
023-5246899 dierenambulance
van de dierenbescherming Haarlem.
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