
oktober 2019 

WWW.GRAANVOORVISCH.INFO 

Voor u ligt weer de wijkkrant met informatie van, voor en over onze prachtige wijk. Lees en  
geniet van wat is geweest en natuurlijk wat gaat komen. Namens de wijkraad. 

                  Graan voor Visch een wijk vol met diversiteit.  Hoe mooi is dat! 

Oranje collecte 2019: 
Dit jaar weer een prach�ge opbrengst 
voor het Oranje Fonds. Het mooie van 
deze collecte is , dat we van dat wat we 
opbrengst de hel� weer in onze eigen 
wijk kunnen gebruiken. De opbrengst 
voor onze wijk € 245.- 
—————————————————————————— 
Najaar collectes 2019 bekend bij gemeente: De volgende 
goede doelen kunnen aan de deur komen.  

Van 22 tot 23 juni hee� de wijkraad mee-
gelopen met de Samenloop van hoop. Met 

de groep DWR die uit inwo-
ners uit GvV bestond maar 
ook uit Overbos en Toolen-
burg hebben we gezamenlijk 
24 uur gelopen voor het 
KWF.  Wat een bijzondere 
dag is dit uiteindelijk gewor-
den.  
Begonnen met de opbouw 
om 09:00 en het aansteken 
van de vlam om 14:00, 

waarna er zoveel mensen bij elkaar kwamen die ieder 
weer hun eigen verhaal hadden om met deze dag mee te 
lopen of te helpen.  
De prach�ge tocht toen de avond inviel. Al de lichtzak-
ken met de persoonlijke 
boodschappen die verlicht 
werden. De tekst met de 
boodschap Hoop en Leven 
die met de lichtzakken ver-
licht werd. De volgende dag 
samen de laatste ronde gelo-
pen met de overlevenden 
van deze ziekte eerst. Het waren uiteindelijk twee prach-
�ge dagen. Samenloop van Hoop hee� aangegeven dit 
over twee jaar weer te houden.(2021) 

Ja hoor we zijn er weer, op naar het laatste seizoen 
van dit jaar. 
De vakan�e�jd is ontze�end snel gegaan en we  
hopen dat iedereen heerlijk hee� kunnen genieten 
van deze �jd van rust. 
Maar niet alleen voor u maar ook voor de wijkraad 
van Graan voor Visch gaat er weer een drukke  
periode aankomen.  
In de vakan�e�jd waren we wel op een laag pitje aan 
het werk voor de wijk. Na het voorbereiden van de 
laatste kofferbakverkoop dagen hebben wij ook ver-
gunningen aangevraagd voor de Kerstmarkt. Nu gaan 
we beginnen met de voorbereidingen voor deze 
Kerstmarkt en herva�en wij weer de gesprekken met 
de gemeente. Ook niet te vergeten de voorbereiding 
op de grote najaarsschoonmaak van de wijk op 12 
oktober a.s. 
De nieuwe ac�viteitenfolder van de wijk is net weer 
bezorgd aan de deur. Mocht deze nou niet op uw 
mat zijn gevallen kan er al�jd een exemplaar worden 
afgehaald bij de Nieuwe Silo. 
 

Let op!! Er zijn op de A-weg 
en bij de rotonde een paar 
zaken aangepast. Dit in sa-
menspraak met de gemeen-
te, bewoners en wijkraad. 
Enkele zaken die zijn bespro-
ken �jdens de bijeenkomsten 
met de gemeente zijn uitge-

voerd. Maar we blijven in gesprek met de gemeente 
om alle punten voor elkaar te krijgen. Zijn er zaken die 
jullie opvallen en misschien veranderd willen hebben? 
Laat het ons weten of maak een melding bij de ge-
meente. 

06 t/m 12 okt 2019 Brandwonden S�ch�ng 

13 t/m 19 okt 2019 Ber�meus Fonds 

20 t/m 26 okt 2019 geen collecte 

27 okt t/m 2 nov 2019 Diabetes Fonds 

03 t/m 09 nov 2019 Alzheimer Nederland 

10 t/m 16 nov 2019 NSGK 

17 t/m 23 nov 2019 Na�onal MS fonds 

24 t/m 30 nov 2019 Leger des Heils Fondsenwerving 



Beste Buren, 
Nu de zomer toch echt voorbij is, kijk ik terug op een mooi en geslaagd voorjaar. We hebben een 
leuke Crea-Doe ac�viteit die goed bezocht wordt. Wat een leuke stukjes worden hier gemaakt. 
We hebben als Wijkraad geholpen bij de aanleg van Het Wereldplein bij IKC Wereldwijs. Een 
geweldige speel- en ontmoe�ngsplek voor jong en oud. Ook hebben wij een zeer geslaagde 
schoonmaakdag gehouden en een gezellige HF4Y (jongeren) ac�viteit. 

Onze wijkraad staat binnen de gemeente nog steeds als voorbeeld hoe de samenwerking kan zijn. We hebben goed 
contact met de verschillende afdelingen en zien dat we gehoord worden binnen de muren van het raadhuis. Zo ook 
met betrekking tot de aanpassingen van de A-weg en het fietspad. De A-weg westzijde hee�, sinds de zomer, een 
oversteekplaats en bij de rotonde staan pijlen welke kant de rotonde op gefietst moet worden (er werd / wordt 
vaak de verkeerde kant op gereden). Maar naar ons idee kan er nog veel meer. 
We zijn voornemens een wijkschouw te gaan houden in het najaar met verschillende poli�eke par�jen en de 
gemeente. Hoe en wanneer, dat is nog niet bekend. Dat gaan we via de website,  Facebook, Insta en Twi�er delen. 
Ja, de wijkraad is ook online ac�ef. 
Wil je ons een keer vertellen waar we je mee kunnen helpen, elke 3e donderdag is er een vergadering in De Nieuwe 
Silo. Daar is iedereen welkom. 
De koffie staat klaar!                                                                      Groetjes, Kees Klaassen, voorzi�er 

Kofferbakmarkt 2019: 
 
Kofferbakmarkten in Graan voor Visch. 
Wat is eigenlijk een Kofferbakmarkt en wie komt 
er zoal? 
De kofferbakmarkt is een Noord-Hollands ge-
bruik, waarbij par�culieren vanuit hun auto aller-
lei spullen te koop aanbieden. 
Wij houden deze kofferbak verkoop op het CJG 
parkeerterrein en de toegang is gra�s voor de 
verkopers en kopers. De kans is groot dat je met 
iets geweldigs weer vertrekt.  
De verkoop is niet voor beroepshandelaren maar 
voor mensen die graag van hun eigen spullen af 
willen. De regel is dan ook het moet allemaal van-
uit de kofferbak komen. 
De markt in Graan voor Visch is niet alleen voor 
handel en geld. Maar ook voor de gezelligheid. En 
een nog groter voordeel: het is vlak bij. 
Verkoop van 10.00—14.00 uur 
Laatste keer van 2019: 26 oktober. 
De eerst volgende zal weer in April 2020 zijn. Die 
van april zal een week eerder worden gehouden 
vanwege Koningsdag. Maar hou Facebook of de 
wijkkrant in de gaten. 

     MeerWaarde 
     Sociaal werk jeugd 
 

Het Sociaal werk van MeerWaarde richt zich op de doelgroep 
12 - 23 jaar. Het team sociaal werk jeugd van MeerWaarde 
wat in Graan voor Visch werkt, bestaat uit Mirjam Luyten en 
Iliass Marghich. 
Wij zijn er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Anders dan 
voorgaande jaren richten wij ons steeds meer op de vraag van 
de jongeren, hierdoor staan er minder vaste ac�viteiten ge-
noemd. Wij willen graag vanuit jongeren horen waar be-
hoe�es liggen en wat er gemist wordt in de wijk. Dit kan bij-
voorbeeld een ac�viteit zijn, denk aan sport-, kook-, meiden-
ac�viteiten etc. Maar dit kan ook gaan om voorlich�ngen 
rondom bepaalde (maatschappelijke) thema’s, vragen en be-
geleiding op het gebied school(keuze), werk, solliciteren, rela-
�es, seksualiteit, alcohol, drugs, pesten, huiswerkbegeleiding  
etc. Wij willen graag samen met jullie nieuwe dingen gaan or-
ganiseren! Heb je vragen of ideeën, mail dan naar de teamle-
den: mirjam.luyten@meerwaarde.nl of 
ilass.marghich@meerwaarde.nl                                       

Silo’s Dinercafé: Elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand organiseert de Silo het 
Dinercafé van 17.00-19.00 uur. Iedereen 
kan voor € 8,00 genieten van een 3-
gangen maal�jd incl.  2 drankjes naar 

keuze. Vooraf aanmelden, zodat we voldoende eten in huis 
hebben. Aanmelden via Silo@maatvast.nl of loop even binnen 
bij Wijkcentrum de Nieuwe Silo, GvV 14302 in Hoofddorp. 

Op 14 december 2019 organiseren we weer onze tradi�onele Kerstmarkt.  

Van 15.00—19.00 uur, twee terreinen met leuke ac�viteiten. Alles geconcen-

treerd rondom een vuurkorf, veel marktkramen, horecaplein, een nieuwe live-

band, kinderplein, zweefmolen, lekkere winterse gerechten etc.  En dat alles 

sfeervol aangekleed met lichtjes en kerstversiering. U kunt nu al een markt-

kraam huren. Meer info en inschrijven kan via https://www.graanvoorvisch.info/

informatie-kerstmarkt-graan-voor-visch-2019/  



Aanmeldingen of informa�e: Coördinator Crea Doe & HF4Y 
Karin Kiekens contact@graanvoorvisch.info 
Bij voorkeur per mail, anders via sms: 06 23580601 

Vorig jaar 

WIST U DAT:  Grofvuil afval is dat te groot of te zwaar 
is om in de rolcontainer of in de verzamelcontainer bij 
brengparkjes aan te bieden. Het is een verzamelnaam 
voor allerlei soorten afval.  
De hoeveelheid grofvuil: per kalenderjaar kunt u uw 
grofvuil gra�s tot 3m³ wegbrengen of tot 2m³ gra�s 
laten ophalen. Bij wegbrengen wordt per halve m³ 
afgerekend en bij het ophalen per hele m³.  
Gra�s kunt u al�jd wegbrengen (dit gaat niet van 
3m³ af): GFT afval, wit- en bruingoed, papier en kar-
ton, 6 autobanden zonder velg gra�s per woning per 
jaar, glas, tex�el, Klein Chemisch Afval (KCA) en plas�c 
verpakkingsmateriaal  

Crea Doe Najaar 2019: 
Ook aankomende periode weer geweldige Crea Doe 
avonden.  
De laatste donderdag van de maand van 19:30-22:00 
Oktober:  Het maken van een 
Krans met  kastanjes 
November: nog niet bekend 
December: nog niet bekend 
Bijdrage € 5.- 
Al�jd eerst aanmelden: vol is namelijk vol 

Opvoeden doe je 

niet alleen. 

Heb je soms het gevoel: ik sta er alleen voor? Ben je zelf 
ouder en denk je weleens: mag ik even pauze? Opvoe-
den, het huishouden en alle andere dingen die maar 
doorgaan. Dan is het fijn dat een andere ouder er voor 
je is. Heb je vragen zoals wat te doen met een kind dat 
veel energie hee� of niet luistert? Of een baby die niet 
gaat slapen? Broers en zussen die veel ruzie maken? Een 
kind dat al begint met puberen? Kortom, allerlei situa-
�es die veel ouders meemaken en waarbij het zo fijn is 
als iemand even luistert of meedenkt.  
Zie je op tegen de vakan�e? 
Ben je straks hele dagen met de kinderen thuis? Dan is 
het fijn om iets met de kinderen te doen. Samen met 
een vrijwilliger kun je op pad gaan, uitzoeken wat er te 
doen is of samen bedenken wat je binnen kan doen.  

Vrijwilligers van Home-Start worden getraind en bege-

leid. Zij hebben ervaring met kinderen en kunnen goed 

luisteren. Jij als ouder bepaald wat je vraag is of wat je 

wilt doen. Wil je meer weten? Kijk op de website of 

neem contact met ons op.  

Email: haarlemmermeer@home-start.nl                                                           

Nynke Wijbenga: 06-57594040                                                                          

Magriet Kolkman: 06-11299188                                                                            

Mary van der Dri�: 06-45007085 

Website: www.home-start.nl 
 
 

Crea Silo Ochtend:  We willen graag de dag van de crea 
veranderen van 2e dinsdagochtend naar 
 2e maandagochtend van de maand van 09.00-11.00 uur. 
Deze wijziging hee� te maken met het werk dat Ans op 
de dinsdagochtend gaat 
doen. Ans wil jullie heel 
graag crea�ef blijven bege-
leiden en hoopt dat jullie 
ook op maandagochtend 
kunnen. 
De eerstvolgende crea och-
tend is dan op maandag 7 
oktober van 09.00-11.00 
uur. 
Deze keer gaan we houten vissen beschilderen. Graag 
even aangeven welke vis je wilt gaan maken, zodat Ans 
deze kan gaan zagen. 
De bolle vis/ De langwerpige vis / De vis met grote bek 
Kosten €5.–  en aanmelden bij Silo@maatvast.nl  
vol=vol 

Schoonmaakdag Najaar: Op 12 oktober is het weer 
zover. Dan gaan we allemaal weer de wijk door om 
even alles weer op te ruimen. We zullen met de tent 
van de wijkraad weer tegenover de supermarkt  
Doganlar staan. Daar wordt er verzameld en ingele-
verd. Koffie en thee zal klaar staan. 
Jong of oud, het maakt niet uit, ieder-
een mag helpen. 
Van 10:00 tot 12:00 zal de troep wor-
den verzameld. 
Van 13:00 tot ongeveer 15:00 zal er 
ook weer in de nieuwe Silo een Crea 
Doe  Extra worden gehouden.  
Wat we gaan maken hee� in ieder ge-
val met iets voor in de tuin te maken. 
Als je hebt geholpen in de ochtend is 
het gra�s, anders €5.– maar iedereen mag mee doen.  

Het nieuwe Ac�viteitenprogramma voor 2de hel� 

2019 is ook digitaal te lezen via   

h�ps://www.graanvoorvisch.info  Of u kunt een 

exemplaar ophalen bij de 

Nieuwe Silo. 



Wijk WIJZER Graan voor Visch 

IKC Wereldwijs GvV 14402 2132 VH Hoofddorp  
Tel: 023-5615029 Email: info@ikcwereldwijs.nl 

Ook in dit najaar zoeken we vrijwilligers voor verschillende ac�viteiten. De 
mozaïek bankjes worden nu onderhanden genomen en daar is heel veel hulp 
bij nodig.  Bij de kofferbakmarkt oktober kunnen we extra handen gebruiken. 
Maar zeker bij de aankomende Kerstmarkt op 14 december hebben we  heel 
veel handen nodig. En dat kan variëren van een uurtje maar ook iets meer 
uurtjes. Geef je zelf een heerlijke dag en kom ons helpen. 

 

Opening Wereldplein Graan voor Visch: Het begon in 2015 met een en-
quête over het schoolplein en op vrijdag 28 juni werd de nieuwe 

speeltuin “Het Wereldplein”  als een soort tweetrapsraket geo-
pend. Eerst kwam wethouder Marjolein Steffens – Van de Wa-
ter een lint doorknippen en hield een korte toespraak die door 
de vele aanwezige kinderen met grote instemming werd ont-

vangen. Aan het eind van de middag verrich�e burgemeester Onno Hoes de 
tweede officiële opening, vooral voor de vrijwilligers en sponsoren. Zijn woor-
den waren uitmuntend gekozen en vooral de eenheid onder de mensen bena-
drukte hij sterk.  
Het speelplein is gebaseerd op de ideeën van de kin-
deren. Kees Klaassen: "Via crowdfunding hebben we 
veel kunnen realiseren, met dank aan de grote kennis 
van het pla�orm Nieuwe Pioniers. Het plein is zo'n 
4.000 vierkante meter. De hekken zijn verplaatst. Die 
stonden eerst alleen om de speelplaats bij de school, 
maar we hebben de pleintjes van de kinderopvang 
erbij betrokken en openbaar groen. Het plein is opgedeeld in werelddelen: 
Oceanië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Azië en Europa. We zijn, dat is duidelijk, 
heel trots op dit plein. En gezien de reac�es komen er in ons land vast nog wel 
meer van dit soort ini�a�even van de grond."  

Ook kan dit plein gebruikt worden buiten school�j-
den. Zodat iedereen in de wijk hiervan kan genie-
ten. Het is wel de bedoeling dat er netjes mee 
wordt om gegaan. Troep in de vuilnisbak.  

Datum Wat  Waar  Tijd Wie 

10-okt HF4Y start: Elke donderdag de Nieuwe Silo 15:30-17:10 7-10 jaar 

12-okt Schoonmaakdag Graan voor Visch Thv Doganlar 10:00-12:00 iedereen 

12-okt Xtra Crea Doe de Nieuwe Silo 13:00-15:00 iedereen 

17-okt HF4Y de Nieuwe Silo 15:30-17:10 7-10 jaar 

17-okt Vergadering Wijkraad De nieuwe Silo 19:45-21:00 18+ 

19-okt Infomarkt Gemeente Haarlemmermeer Gemeentehuis 10:00-15:00 iedereen 

24-okt HF4Y de Nieuwe Silo 15:30-17:10 7-10 jaar 

26-okt Kofferbakverkoop laatste dit jaar CJPterrein 10:00-14:00 iedereen 

31-okt HF4Y de Nieuwe Silo 15:30-17:10 7-10 jaar 

31-okt crea Doe: Krans De nieuwe Silo 19:30-22:00 18+ 

4-nov Crea Silo: De nieuwe Silo 9:00-11:00 18+ 

7-nov HF4Y de Nieuwe Silo 15:30-17:10 7-10 jaar 

17-nov Vergadering Wijkraad De Nieuwe Silo 19:45-21:00 18+ 

28-nov Crea Doe De Nieuwe Silo 19:30-22:00 18+ 

  
 
 

 

Meer informa�e, zodra bekend, 
is te vinden op onze website. 

www.graanvoorvisch.info 
 
S�ch�ng wijkraad  Graan voor Visch 

Dagelijks bestuur: 
Voorzi�er:           Kees Klaassen 
Penningmeester:     Eric op de Coul 
Secretaris:           Rob Stam 
 

Secretariaat 
p/a Graan voor Visch 18417 

2132 GP  Hoofddorp 
06 13463830 

secretaris@graanvoorvisch.info 
 

 NL73 INGB 0007 4679 00 

 KvK 41227053 

www.burgernet.nl 

KOPIJ WIJKKRANT 
wijkkrant@graanvoorvisch.info 

  
 
 

 

Volg uw wijkraad ook op internet 
 
   @wijkraadGVV 

 
 Wijkraad Graan voor Visch 

 
              WijkraadGVV 

 

BEZOEK ONZE WEBSITE: 
www.graanvoorvisch.info 


