
Feb 2020 

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. 

                          Weer een nieuw jaar met weer nieuwe kansen 

Kerstbomen inzameling 11 januari:  
Het jaarlijks inzamelen van 
kerstbomen begon om 
13:00 en al snel kwamen 
de mensen van links en 
rechts aanlopen of rijden. 
Zelfs met tractor. Elk jaar 
weer geweldig hoe de kids 
van Graan voor Visch de 

bomen verzamelen en op welke manier ze worden 
aangeleverd. Kinderen alleen maar ook met hulp van 
ouders. Kleine bomen, grote bomen en zelfs alleen 
een stam. We kregen ook bezoek van Meerradio .                                   

 

Naast dat de wijkraad stond met 
koffie en thee stond ook de  
firma Picnic bij ons met drinken, koekjes, kleurplaten 
enz. De twee mannen hebben zelfs nog meegeholpen 
dit tot een super middag te maken.  

Nieuwjaarsrecep�e              
11 januari    
Heerlijk wat een op-
komst.  
Dank jullie wel dat er 
zoveel mensen waren 
om samen met ons 
aan dit nieuwe jaar te 
beginnen.   
Ontvangen worden met heerlijk vers 

gebakken oliebollen (met en zonder krenten) en met een 
speech van onze voorzi�er om daarna samen  te toasten 
met champagne (met en zonder alcohol) op 2020.  
Met lekkere zelfgemaakte hapjes en warme snacks werd 
het later en later. Maar dat maakte 
niemand wat uit.                                              
Samen het jaar beginnen Top! 

 

Voor elke boom 
een envelop met 
€0.50. Hoe meer 
bomen—des te 
meer enveloppen 
En in enkele en-
veloppen zat ook 
nog eens € 5,00 
extra.  
Het grootste aan-
tal was dit jaar 52 
bomen van 1 per-
soon. We hebben 
ruim 200 bomen 
opgehaald. 

Wij zoeken mensen die 
het leuk vinden een  
blijvende indruk te ma-
ken in Graan voor Visch: We zijn al druk bezig 

met nieuwe figuren te maken voor de mozaïek bankjes in 
de wijk. Door invloed van het weer was de versiering  er 
afgevallen en niet meer te redden. Deze bankjes krijgen 
nu een nieuw uiterlijk en omdat het twee bankjes en een 
picknick tafel is hebben we veel handen nodig.  
Iedereen mag helpen. Kom eens kijken en misschien vind 
je het zo leuk dat je gelijk aan-
schui� en ook iets gaat maken. 
Er zijn al zoveel prach�ge stuk-
ken gemaakt. Zie verder in dit 
krantje. Hou Facebook Wijkraad 
Graan voor Visch in de gaten 
voor de diverse data . 

Jaarvergadering 
Op 18 maart van 20.00—22.00 uur zal er weer de 
jaarvergadering worden gehouden van de wijkraad. 
We nodigen jullie allemaal uit om te komen.  
Het thema zal zijn “Nu en straks! “ 
Oproep hierbij is: “Wie hee� er nog foto’s van vroe-
ger van onze wijk. Onze wijk is van vanaf 1970. Dus 
we zijn op zoek naar foto’s die in die �jd zijn gemaakt. 
Deze kunt u digitaal sturen naar  
secretaris@graanvoorvisch.info 



Kern met Pit: Zoals je hebt kunnen zien zijn de betekenisvolle ontmoe�ngsbankjes bij de  
moskee al geruime �jd afgezet met hekken. De reden hiervoor is dat de bankjes in een slechte 
staat waren. Door de invloeden van weer en wind zaten er steentjes los en waren sommige  
plekken bijna gevaarlijk doordat mensen hun kleren konden scheuren. Daarom hebben we be-
sloten om de bankjes een grootschalige renova�e en upgrade te geven. De oude mozaïek is er 
afgehaald en nu zijn we druk bezig om ze weer van nieuwe mozaïek te voorzien. Mocht je het 
leuk vinden om een stukje echte kunst van jezelf te vereeuwigen, je bent van harte welkom in 

het P-Punt waar op woensdag en zondag aan de nieuwe bankjes gewerkt wordt. 
De �jden en data staan op onze facebook pagina. 
Om alles te kunnen betalen, zijn we als wijkraad naar Kern met Pit geweest. Dat is 

een project van de KNHM die ons financieel onder-
steunen om de bankjes nog mooier te krijgen dan 
dat ze al waren.  
Wij zijn dan ook erg blij dat wij als organisa�e  
uitgekozen zijn om hier aan mee te mogen doen. 
Op www.kernmetpit.nl kun je nog veel meer  
informa�e vinden over dit mooie project. 

Helaas zullen we de komende maanden niet kunnen starten met HF4Y. We zoeken nl mensen die de kinderen 
van onze wijk op de donderdagmiddagen willen helpen met knutselen of andere leuke ac�viteiten.  Begeleiden 
is van 15:30—17:00 uur en natuurlijk voorbereiding en afsluiten. Als er meerdere mensen zich melden kan het 
zelfs zijn dat je niet elke donderdag hoe�. Dus please help ons 

Blauwe zone:  

Na een tweede enquête ronde over de blauwe zone in Graan voor Visch wordt het 

zone-gebied in maart/april vergroot. Alleen wijk 16000 zal niet  

worden voorzien van een blauwe zone. (De meeste stemmen waren tegen)  

Tijdens de door de Gemeente georganiseerde informa�e-avond konden alle bewo-

ners van de overgebleven wijken de voor– en nadelen van een keuze met medewer-

kers van de Gemeente bespreken. De opkomst was redelijk. 

Beste Buren! 
Begin januari hebben we met veel belangstellenden het nieuwe jaar ingeluid in De Nieuwe Silo. 
Wat fijn om te zien dat er steeds meer mensen de weg naar het wijkgebouw weten te vinden. 
Een kans om in dit nieuwe jaar kennis te maken met veel dingen leuke ac�viteiten.  
In 2020 staan er weer veel ac�viteiten op de planning. De Mozaïek bankjes opknappen in de wijk, 

je kunt nog steeds mee doen met het renoveren; de kofferbak verkoop, de jaarvergadering, een I�ar door de wijk-
raad georganiseerd met als thema "Praat met elkaar" en nog veel meer leuke ac�viteiten van o.a. onze partners. 
Die kun je straks lezen in de unieke ac�viteitenbrochure die jullie spoedig ontvangen. 
Doordat wij als wijkraad met een gezellige groep mensen ac�viteiten organiseren, zijn we nog steeds op zoek naar 
nieuwe Ideeën en mensen om te helpen. Samen kunnen we een heleboel. Zou je een pub 
quiz in De Nieuwe Silo leuk vinden, een workshop oid. ? Laat het ons weten en we kijken 
wat we samen kunnen regelen! 
Rest mij verder niets om jullie allemaal een goed en gezond 2020 toe te wensen!  
Laten we er samen een mooi jaar van  maken en bij een volgende nieuwjaarsrecep�e er 
samen op terugkijken.  
 
Kees Klaassen, Voorzi�er. 

Ten �jde van het uitkomen van deze wijkkrant was het nog niet bekend welke ac�viteiten er 

gehouden gaan worden bij de Crea Doe. Deze zullen er wel zijn op de laatste donderdag van 

de maand. Op Facebook zullen we laten weten wat er zal komen.  

Aanmeldingen of informa�e: Coördinator Crea Doe : contact@graanvoorvisch.info  



Kerstmarkt 2019:  
Op 14 december was het weer zover. Na lange voorberei-
dingen kwam het op deze dag allemaal bij mooi elkaar. 
Ondanks de vele regen en de kou was iedereen die dapper 
genoeg was langs geweest een was het een geweldige dag.  
We zagen heel veel mensen met een grote glimlach komen 
en ook weer vertrekken. Er was genoeg te doen.  
Helaas voor de kinderen waren er dit jaar (vanwege de wind) geen glijbanen en springkus-
sens omdat het niet veilig genoeg was om deze neer te ze�en. Gelukkig was de draaimolen er 
wel en natuurlijk al de verkopers van die mooie spullen voor de feestdagen. En dankzij de 

vele handen van al onze vrijwilligers werd deze dag weer een groot succes.  
Hier alvast een Impressie van de kerstmarkt 2019.  
Voor meer foto’s kan je op onze website van de wijkraad kijken of op de 
volgende link: 
h�ps://photos.app.goo.gl/94CKPnsgCF9yod4g7 
 



Wijk WIJZER Graan voor Visch 

Volg uw wijkraad ook op internet 
 
    @wijkraadGVV 

 
 Wijkraad Graan voor Visch 

 
             WijkraadGVV 

BEZOEK ONZE WEBSITE: 
www.graanvoorvisch.info 

www.burgernet.nl In Graan voor Visch 14302 in Hoofddorp  
kunnen buurtbewoners terecht in Wijkcentrum 
De Nieuwe Silo. Op deze Maatvast-loca�e ko-
men verschillende genera�es en culturen bij 
elkaar voor gezellige ac�viteiten en evenemen-
ten. 
Diverse lokale verenigingen weten het sociaal 
cultureel centrum te vinden voor hun ac�vitei-

ten, zoals de modelbouwvereniging, schaakclub en de wijkraad Graan voor Visch. 
Op iedere eerste en derde dinsdag van de maand wordt er in het wijkcentrum De 
Nieuwe Silo een Dinercafé georganiseerd, waarbij buurtbewoners kunnen aan-
schuiven voor een driegangenmenu. Daarnaast wordt er iedere eerste zaterdag 
van de maand een  
Bingo georganiseerd. Elke vrijdag is er een migranten inloop spreekuur.  
Kom een binnen wandelen voor info of gewoon een praatje en een kopke koffie. 

 

Meer informatie, zodra bekend, 
is te vinden op d website. 

www.graanvoorvisch.info 
 
Stichting wijkraad  Graan voor Visch 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter:       Kees Klaassen 
Penningmeester: Erik opdeCoul 
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 

KOPIJ WIJKKRANT 
wijkkrant@graanvoorvisch.info 

De Wijkraad zal dit jaar, samen met onze partners, opnieuw 
een grote bijeenkomst organiseren voor inwoners met diver-
se culturele en religieuze achtergronden. Centrale thema's 
zijn dan 'praat met elkaar”. De vorige grote bijeenkomst, een 
I�ar, trok ruim 300 bezoekers, dit maal zal het iets kleinscha-
liger zijn en gehouden in De Nieuwe Silo. De avond zal omlijst 
worden door muziek, enkele sprekers en sluiten we af met een gezamenlijke maal-
�jd. We zullen dit gaan houden op 15 mei a.s.. Binnenkort zult u een uitnodiging 
ontvangen met een mogelijkheid om u hiervoor aan te melden (dit moet wel moe-
omdat we een beperkte ruimte hebben) Binnenkort meer informa�e. 
Het is een samenwerking met St. Maatvast, MeerWaarde, St. Marhaba, Raad van 
Kerken, St. SMOM, Moskee Ar-Rahman, P-Team en uiteraard de Wijkraad. 

AGENDA: 
Wijkraadsvergaderingen: 
3e donderdag vd maand 
(19.45—22.00 uur) 
 
Crea Doe 
Laatste donderdag vd maand 
(19.45—22.00 
 
Mozaiekbankjes opknappen 
Div keren op WO en ZO 
 
Jaarvergadering Wijkraad 
18 - 03 van 20 -22.00 u 
 
Schoonmaakdag 
21 - 03 van 10 - 12.00 uur 
 
Kofferbak-markt 
Laatste zaterdag vd maand-
vanaf april (10 -14.00 uur) 
 
I�ar 
15 - 05 van 19 -23.00 uur 


