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Kerstbomeninzamelingsactie
groot succes
247 bomen ingezameld

Wat gebeurt er allemaal in Hoofddorp-Oost?
Ke rst b o m e n i n z a m e l i n g
ook in 2018 een succes

Kinderloterij
verrassing

een

leuke

De kerstbomeninzameling was dit
jaar weer een succes als vanouds.
247 Kerstbomen werden ingeleverd
door 40 kinderen met een record
inbreng van 103 bomen door het
team Bruno. Wij zijn de kinderen
die zich zo positief hebben ingezet
zeer dankbaar. Maar zeker ook de
ouders die naast de motiverende rol
veel hulp hebben gegeven.
Foto’s van deze inzameling staan ter
beschikking op onze website www.
wijkraadhoofddorpoost.nl onder het
tabje “Foto’s” mapje 2018

Dit keer was er voor alle kinderen die
bij het inzamelen een lootje hadden
verdiend een cadeautje naar keuze,
waarna de cadeaubonnen werden
verloot onder 7 gelukkigen. Ook
dit jaar was het Intertoys XL (boven
AH, naast Blokker) die de cadeautjes
had geschonken.

Wijkraad
Nieuwjaarsreceptie
Het wijkraadbestuur is afgetreden.
Daarmee zou ook de wijkraad
haar bestaan hebben opgegeven,
ware het niet dat er 4 nieuwe
bestuurders zijn aangetreden die de
wijkraad verder zullen voortzetten.
Daarbij zullen de activiteiten minder,
maar zeker ook anders worden
ingevuld. Dat komt door het feit
dat er te weinig animo onder de
bewoners is om een klein stukje
van hun vrije tijd aan de wijkraad
te besteden. Dit ondanks de vele
problemen en klachten in de
wijk. Namens de gemeente heeft
het
Gebiedsmanagement
het
aftredende bestuur bedankt en een
bouquet bloemen overhandigd.

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

Busverbindingen
slechter

steeds

Het
heeft
de
Vervoersregio
Amsterdam
behaagt
om
Connexxion
wederom
de
busverbindingen te organiseren.
Hoewel
de
Haarlemmermeer
wordt vertegenwoordigd door
een wethouder en een aantal
beleidsambtenaren is de puinhoop
compleet. Als we de kranten moeten
geloven is het in de hele gemeente
kommer en kwel. In onze wijk was
de busverbinding bijna verdwenen.
Dankzij het gebiedsmanagement
werden we tijdig geïnformeerd en
kon de wijkraad het belang van de
bewoners verdedigen. Hoewel én
de lijn én de tijden sterk werden
beperkt is er tenminste nog een
buslijn. Bewoners die regelmatig
gebruik maken van deze lijn worden
verzocht om hun ervaringen met
het bestuur te delen. Uw inbreng
wordt op prijs gesteld. info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl
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De maanden maart en april op de Heimanshof!
Al is het maar om kennis te
maken met dit bijzondere
natuurgebiedje in onze wijk
en de vele activiteiten die er
worden georganiseerd voor
oud en jong. Er is altijd wel
iets te doen en op afspraak
kunnen rondleidingen worden
verzorgd.
Binnen de Heimanshof zijn ook de
Stichting Meer Groen (veel projecten
met vrijwilligers), de Greenteens
(een eigen club van en voor tieners
waarbij de natuur een belangrijke
rol speelt) en de Struinkids voor
kinderen in de lagereschoolleeftijd.
De Heimanshof heeft tot belangrijk
doel de natuur educatie. Mensen in
contact brengen met de natuur.
Alle informatie is te vinden op
http://www.deheimanshof.nl/
De agenda voor de komende weken
luidt:
14 maart Nationale Bomendag
We
beginnen
met
de
boomweggeefactie die tot 1 april
duurt of zolang als alle 10.00015.000 boompjes weg zijn: ze zijn
bedoeld voor tuinen en terreinen
die ontsteend of ecologisch ingericht
gaan worden en zijn dan gratis. We
hebben heel bijzondere soorten dit
jaar.

17 maart en 18 maart
Organiseren
de
Greenteens
“Avontuur op Kaageiland”.
28 en 29 maart
Openen we het teelt seizoen. Voor
ouders met kinderen op de 28ste
maart en voor volwassenen op de
29ste maart.
Op 28 maart of 10 april
Richten we een nieuwe totem paal
van 11 meter hoog op. De datum
is vooral afhankelijk van wanneer de
totempaal hij klaar is.
Van de Greenteens is ook de
moeite waarde om te noemen dat
zij zich heel hard maatschappelijk
betrokken inzetten. Deze ‘gouden’
kids hebben het hart op de goede
plaats en ze tonen veel inzet! Niet
alleen gaan ze voor het goede doel
overwinteren in de boomhut, maar
ze gaan ook collecteren voor het
Oranje fonds. Ze komen in de week
van 22-26 mei bij de deuren langs
(tussen 16/17 en 20 uur).

De Heimanshof/de Kijkdoos
Wieger Bruinlaan 1
2132AW Hoofddorp
Telefoon: 0235629124

Sociaal makelaars:

Bruggen slaan waar ze niet vanzelf
ontstaan
Graag wil ik mezelf
voorstellen als Sociaal
makelaar voor de wijken
Hoofddorp Noord & Oost.

Wat doe ik als sociaal makelaar ?
Het uitgangspunt van de sociaal
makelaars is dat sociale contacten
essentieel zijn voor het ervaren
van gezondheid en geluk van
mensen. Maar nieuwe mensen
leren kennen, zorgen om een
medebewoner; vaak is het lastig
om dat in je eentje op te pakken
en iets voor elkaar te krijgen. De
sociaal makelaars van MeerWaarde
brengen mensen en organisaties bij
elkaar. Dit doen we door relaties te
leggen. We nemen bewoners mee
naar voorzieningen en activiteiten
in de wijk en ondersteunen hen
bij uitbreiding van hun sociale
netwerk.
:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

U kunt de sociaal makelaars
inschakelen wanneer u:
•
behoefte heeft aan meer
sociale contacten, gezelligheid
of dagbesteding
•
vragen of zorgen heeft
over het welzijn van een
buurtbewoner
•
benieuwd bent naar
activiteiten in de wijk
•
iets mist in de buurt of juist
een leuk idee heeft voor de
buurtbewoners
•
kansen ziet voor
samenwerking tussen
bewoners en organisaties in
de wijk
•
zich wilt inzetten voor andere
mensen of vrijwilligerswerk
wilt doen
De sociaal makelaar denkt mee,
helpt bij het verhelderen van
vragen en zoekt met u naar
mogelijkheden.

Cursus Ecohumanisme
4, 11, 18 en 25 april
Het
Humanistisch
Verbond
organiseert in De Heimanshof
in Hoofddorp-Oost een cursus
ecohumanisme en wel op vier
woensdagavonden vanaf 4 april.
Duurzaam willen leven roept vele
vragen van morele en filosofische
aard op.
Wat is precies duurzaamheid? Wil
je dat alleen voor jezelf of ook voor
anderen in de rest van de wereld?
Is het erg als diersoorten uitsterven?
Welke behoeften zijn overbodig en
welke niet?
Is duurzaamheid iets vervelends
of is het ook leuk en brengt het
voldoening?

Kun je duurzaam leven ook als
levenskunst zien?
In de cursus worden feiten en
praktisch handelen gecombineerd
met het gedachtengoed van
klassieke en hedendaagse denkers.
De cursusleidster Silvia Benschop,
filosoof, behandelt ook de thema’s
energie, voeding, consumeren, afval
en bevolkingsgroei.
Nadere informatie vindt u op de
website www.humanistischverbond.
nl of via de secretaris van de afdeling
Haarlemmerland 023-5625623.

Een eigen moestuin... doen!
Het is gezond, want je bent lekker
buiten actief bezig en kan een
groot deel van het jaar genieten
van zelf gekweekte groenten en
fruit.
Het is sociaal, want op een
moestuincomplex ontmoet je altijd
leuke, gelijkgestemde mensen, kun
je van elkaar leren en waar nodig
elkaar behulpzaam zijn.
Het is duurzaam, want als
je goed samenwerkt met de
natuur, hoef je geen schadelijke
bestrijdingsmiddelen te gebruiken
en gooi je bijna niets weg.
Wat heb je er voor nodig?
Betrokkenheid bij de natuur;
je iedere dag weer kunnen
verwonderen over de groeikracht,
de verscheidenheid aan bloemen
en de soms overvloedige oogst.
Lef en doorzettingsvermogen; er
zijn boeken volgeschreven over het
abc van het moes tuinieren, geen
jaar is het zelfde en ieder seizoen
stellen de gekweekte gewassen je
weer voor nieuwe uitdagingen.
Gezonde belangstelling; een
moestuin heb je nooit alleen, houdt
dus rekening met je buren, kijk
hoe zij zaken aanpakken en zet je
af en toe samen in voor algemene
werkzaamheden.
Waar kun je terecht?
In Hoofddorp-Oost ligt het
terrein met 248 tuinen van De
Meertuinders. Een standaardtuin is

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

ca. 100 m2., maar er zijn ook zijn
ook grotere tuinen en starterstuinen
van 50 m2, dus keus genoeg.
En……er zijn nog tuinen vrij!
Om een tuin te kunnen huren moet
je lid worden van onze vereniging.
Alleen inwoners van de gemeente
Haarlemmermeer kunnen lid
worden.
Openingstijden
De openingstijden van ons complex
zijn afgestemd op de zonsopgang
en –ondergang.
Elke zaterdagochtend van 10:00
tot 12:00 uur zijn leden en
belangstellenden van harte welkom
om onder het genot van een kopje
koffie of thee bij te praten of nader
kennis te maken.
Zin gekregen in een
moestuin?
Maak een afspraak met onze
secretaris, voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Of kom gewoon op een
zaterdagochtend tussen 10:00
en 12:00 uur eens langs op ons
complex in Hoofddorp-Oost aan
de Willem Pijperlaan 85. E-mail:
vtv.meertuinders@gmail.com of
telefoon 06-26806601
Uitgebreide informatie kun je
vinden op de website: https://
www.moestuindemeertuinders.nl/

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Colofon:
Woongroep de Eijk
Waar
eens
de
boerderij
Eikenhove
en
later
het
bejaardenhuis
Eikenhove
stonden, staat nu het senioren
appartementencomplex
‘De
Eijk’. Binnen dit complex is
ook de woongroep ‘De Eijk’
gevestigd.
Woongroep De Eijk houdt zich
bezig met de belangenbehartiging
van de migranten ouderen in de
Haarlemmermeer.

Vormgeving en ontwerp:
Akker designs

In het kader van de deelname aan
de maatschappij staat de recreatieve
ruimte in dit complex nadrukkelijk
ook open voor alle bewoners in
de wijk. Buurtactiviteiten kunnen
hier worden georganiseerd, men
kan kaartavonden organiseren,
recepties, etc.
Vanuit
de
eigen
organisatie
worden er verschillende activiteiten
georganiseerd die open staan
voor de bewoners en voor de
omwonenden.

Drukwerk:
Go Hard drukkerij
Redactie:
Henk-Jan Boswijk
Edwin ten Wolde
Het bestuur:
Edwin ten Wolde (voorzitter)
edwin.tenwolde@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Bij de participatie van deze ouderen
komt veel kijken. Daartoe is er
een omvangrijk programma waar
voortdurend aandacht aan zal
moeten worden besteedt.

Janet de Jonge (penningmeester)
janet.dejonge@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Jan Bours (secretaris)
jan.bours@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Activiteitenoverzicht
Op maandagen van 11.30 tot 12.30 u spreekuur van MeerWaarde en ‘s middags van 13.00 tot 15.00 u
Schilderen. ‘s Avonds zijn er kookactiviteiten
Op dinsdagen van 10.30 tot 11.30 u wordt de koffieochtend gehouden en elke avond van 19.30 tot 22.30 u
worden spelavonden gehouden
Op woensdagen worden van 10.00 tot 11.00 u computerlessen georganiseerd en ‘s middags worden creatieve
activiteiten georganiseerd zoals b.v. bloemschikken.
Op donderdagen vinden tussen 17.30 en 20.00 u de zogenaamde pannekoekenavonden plaats. Daarnaast
is er 1 x per maand een filmavond.
Op vrijdagen gaat men van 10.00 tot 11.30 wandelen en is er van 11.30 u een gezamelijke lunch. Op de
vrijdagavonden worden de Bingoavonden georganiseerd met vanaf 19.00 u inloop.
Op de zaterdagen wordt er weer vanaf 17.30 u gekookt.
Voor informatie, aanmelden en reserveringen kunt u terecht op de website van de woongroep www.
woongroepdeeijk.nl of kunt u per e-mail informatie vragen via info@woongroepdeeijk.nl
Natuurlijk kunt u ook langs gaan bij de Eijk op nummer 108A (Van den Berghlaan) U kunt dan vragen
naar Moustapha Benali of mevrouw Yilmaz. Er zijn ook vrijwilligers die u te woord kunnen staan.

Vrijwilligerswerk op basis van eigen invulling
Parkeerproblemen bij u in de buurt?
Volstrekt achterblijvend onderhoud
aan de bestrating of het gemeentelijk
groen? Slechte uitvoering van
snoeiwerk? Problemen met sociale
contacten in de buurt? Ideeën om
de problemen op te lossen? Steun
de wijkraad en geef het door!

Vrijwilligerswerk is geen
vaste baan!
Voor de wijkraad loopt het contact
binnen bestuur en bewonersraad
hoofdzakelijk via e-mail en in
spoedgevallen
via
WhatsApp.
Vergaderen
is
geen
hobby.
Onderling overleg is natuurlijk van
belang bij belangrijke onderwerpen.
Maar als het onderwerp je niet
raakt, waarom zou je er dan bij gaan
zitten? Je moet wel eens afspraken
maken of beslissingen nemen. Maar
het blijft te allen tijde vrijwillig. En
natuurlijk in het directe belang van
de leefomgeving van jezelf en de
andere bewoners.
Je inzetten voor een bepaalt
onderwerp
om
de
eigen
leefomgeving te verbeteren geeft

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

veel voldoening. Maar ook het
direct weten bij wie je binnen de
gemeente aan de bel kunt trekken is
een voordeel dat niet alle bewoners
hebben.
Vaak hoor je dat het toch niet helpt.
Dat het voor niets is. Dat de politiek
en de ambtenaren toch hun eigen
gang gaan. De burger wordt niet
serieus genomen.
De ervaring van het vorige
wijkraadbestuur
was
anders.
Alleen heeft klagen geen zin.
Klachten
moeten
worden
ingebracht en er moeten geregeld
contacten worden gelegd met
het gebiedsmanagement en het
gebiedsbeheer. Uiteindelijk komt
er dan toch altijd wel beweging
in. Oplossingen zijn vaak een
resultaat van overleg. Iedereen heeft
beperkte tijd en veel verplichtingen!
Maar wilt u uw eigen leefomgeving
veraangenamen??

Jessica Kunz (bestuurslid)
jessica.kunz@
wijkraadhoofddorpoost.nl
De Bewonersraad:
Richard Balm
Leo Berlips
Henk Jan Boswijk
Paul Hubert
Ria Kemp
Niels Kettelerij
Joke Koopmans
Thessa de Langen
Cas Leenen
Bianca Oelnitz
Gijs Resoort (ORS)
Brenda Schimmel
Simone van Westreenen
Marianne van Wijk-Moen
Joke Yntema

vooral gezelligheid. Even een bakje
koffie doen en een praatje maken.
Een mede bewoner helpen, contact
met allerlei mensen met allerlei
ideeën. Je kunt constateren dat het
verrijkend is naast het dagelijks werk
en de vele verplichtingen. Even iets
heel anders!

Bewonerscommissie
Dokterswijk-Oost
Marianne van Wijk-Moen
(secretaris)

Meldt U aan bij de wijkraad!

VvE Ensemble
Ria Kemp
Secretaris

info@wijkraadhoofddorpoost.nl Uw
kennis en uw inzet zijn onontbeerlijk
om
onze
leefomgeving
te
verbeteren! Het gaat maar om
een paar uurtjes per maand. En
je kunt er net zoveel van maken
als je zelf wilt. In ieder geval geeft
het voldoening als je een succesje
behaalt en als je mede bewoners je
een compliment maken.

Lid zijn van de wijkraad is niet alleen
maar vergaderen en bespreken.
Lid zijn van de wijkraad geeft veel
contacten met medebewoners en

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

Bewonerscommissie
Lipkensstraat e.o.
Bianca von der Oelnitz (voorzitter)

Klachten en meldingen over
de openbare ruimte:
www.haarlemmermeer.gemeente
.nl/melden-bij-de-gemeente of
telefoon 0900-1852
Politie
0900-8844
In noodgevallen 112
Wijkagent Dirk Koopman
dirk.koopman@politie.nl
In geval van overlast door
jongeren kunt u dit direct
melden bij de straatcoaches:
straatcoaches@haarlemmermeer.nl
U kunt dan ook terecht bij
de jongerenwerkers van
MeerWaarde:
diedeke.brouwer@meerwaarde.nl
mirjam.luyten@meerwaarde.nl
:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

