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De kop boven deze column zal u niet verbazen! Want u wist al 
dat er van alles gebeurt in Schalkwijk.
Dat wist ik als burgemeester natuurlijk ook wel, maar sinds kort 
maak ik er meer van mee. Binnen het college van Burgemees-
ter en Wethouders hebben we allemaal een aandachtsgebied. 
En ik was de eerste die mijn vinger opstak voor Schalkwijk. 
Daarom ben ik nu vaker in de wijk.

Zo was ik laatst bij De Kas. Een uitstekend initiatief waar 
startende ondernemers het vak kunnen leren. Ze krijgen er 
begeleiding en vinden er betaalbare huisvesting. Als ze op 
eigen benen kunnen staan dan is het de bedoeling om verder 
te ondernemen in Schalkwijk.
Ook was ik bij een debat dat was georganiseerd door de 
Islamitische Raad. De vraag stond centraal of er in Haarlem 
sprake was van radicalisering of polarisatie. Dat lijkt allemaal 
erg mee te vallen en dat komt ook door de inzet van mensen 
die hun best doen om de verschillende culturen goed samen te 
laten gaan.

Minder leuk waren mijn bezoekjes aan ouders van criminele 
jongeren. We proberen er alles aan te doen om hen op het 
rechte pad te houden en ouders hebben daar natuurlijk als 
eerste de verantwoordelijkheid voor. Sommige ouders kunnen 
nog wel een tandje bij zetten wat mij betreft en dat is precies 
wat we hen vragen.
En laatst mocht ik het stadhuis een middagje ontvluchten voor 
een fietstochtje door de wijken onder
de deskundige leiding van de wijkraadsvoorzitters. Zij lieten mij 
alle hoeken en gaten zien. Heel veel dank daarvoor!

Blij dat ik destijds mijn vinger heb opgestoken!
 
 
Bernt Schneiders

Burgemeester Bernt Schneiders
Gebiedsbestuurder Schalkwijk

voorwoord
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Zo’n zeventig dappere duikers 
plonsden op de eerste dag van 
2014 de Molenplas in voor het 
evenement Schalkwijk in Zee. Wil 
jij het nieuwe jaar ook fris begin-
nen? Begin dan nu met trainen, 
want op 1 januari staat de Molen-
plas weer voor je klaar. Ingeschre-
ven deelnemers zijn vanaf 14.00 
uur welkom en worden op tempe-
ratuur gehouden met muziek van 
DJ Kes, chocomelk en erwten-
soep. De officiële duik start om 
15.00 uur. Neem waterschoenen 
mee om mogelijke zeemonsters 
van je af te trappen. 

Inschrijven kan op 
www.schalkwijkaanzee.nl

Haarlem is al maanden in de 
ban van 3FM Serious Request. 
En vanaf 18 december barst het 
feest los op de Grote Markt. Tot 25 
december staat het Glazen Huis 
in onze stad om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor het Rode 
Kruis. Missie dit jaar: aandacht 
voor vrouwen en meisjes, die 
tijdens oorlog en conflicten slacht-
offer worden van seksueel geweld. 
Schalkwijk doet mee en zamelt al 
maanden geld in voor dit goede 
doel. Kijk in het hart van mijn 
Schalkwijk voor een aantal mooie 
acties van Schalkwijkers.

De ontwikkelingen in Schalkstad 
liggen niet stil. Afgelopen novem-
ber tekenden twee supermarkten  
voor een plek in het nieuwe deel 
van het winkelcentrum. Eén oude 
bekende, Albert Heijn, en nieuw-
komer Aldi. Beide winkels komen 
op de plek waar nu nog parkeer-
plaatsen zijn, aan de Briandlaan. 
Het duurt nog even voor we in de 
nieuwe winkels kunnen hamste-
ren. Ergens rond 2017/2018 moet 
Schalkstad klaar zijn.
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De tijden waarop je vuurwerk mag 
afsteken zijn veranderd. Alleen 
op 31 december mag er tussen  
18.00 uur en 2.00 uur (1 januari) 
vuurwerk worden afgestoken. 
Voorheen was dit vanaf 10.00 uur 
’s ochtends. Koop dus niet te veel, 
want na 2.00 uur moet je weer 
een heel jaar wachten voor je het 
mag afsteken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/vuurwerk

Op 16 april organiseert Net-Werk 
Vrijwilligershulp Zuid-Kenne-
merland een Wel Zijn Markt in 
Winkelcentrum Schalkwijk. De 
markt is van 11.00 tot 16.00 uur te 
bezoeken en is bedoeld voor alle 
inwoners van Zuid-Kennemerland. 
Op deze markt vind je een aanbod 
van wonen, welzijn, zorg, vervoer 
en financiën. Vertegenwoordigers 
van zowel vrijwilligers- als profes-
sionele organisaties bemensen 
stands op de markt en geven 
persoonlijk advies en antwoord op 
vragen. 

Een bewoonster van Molenwijk 
heeft in de zomer van 1990 een 
serie van 21 foto’s gemaakt 
van twee vriendinnen in het 
Molenplaspark. Zij heeft hun 
vriendschap vastgelegd, maar 
wist toen niet wie dit waren. Nu, 
jaren later, zou zij deze reportage 
graag willen overhandigen aan de 
meisjes. Ken je toevallig één van 
de meisjes of herken je wellicht 
jezelf? Neem dan contact op met 
de wijkraad Molenwijk via 
info@wijkraadmolenwijk.nl. 
Wij brengen je dan met de fotogra-
fe in contact. 



Combinatie van krachten
Sinds de zomer van 2013 telt Schalkwijk 
twee Sociaal Wijkteams. De teams 
bestaan uit zeven professionals, ieder 
met zijn eigen deskundigheid. Je kunt 
er onder andere terecht voor hulp bij 
het huishouden, hulp bij vragen over 
werk, inkomen en schulddienstverle-
ning en voor hulp bij de opvoeding. De 
combinatie van al deze krachten in één 
team zorgt voor korte lijntjes tussen de 
verschillende specialisten. Door samen-
werking ontstaat een brede blik; zowel 
op de vraag als de oplossingsmogelijk-
heden. En dat is handig voor iemand 
die met meer problemen kampt. 

Hulp aan huis
“We leren van elkaar en gaan als het 
kan met z’n tweeën naar een klant toe”, 
zegt Jan Paul Slik, lid van het Sociaal 
Wijkteam Europawijk/Molenwijk. Jan 
Paul komt zelf uit de schulddienstverle-
ning en maakt sinds 2012 onderdeel uit 
van het Sociaal Wijkteam. Het team zit 
bij Loket Haarlem aan het Rivièraplein 
en trekt vanuit daar de wijk in. “Onze 
klanten krijgen we vanuit het netwerk dat 
we hebben: wijkraden, politie, scholen, 
schulddienstverlening, GGD, enzovoort. 
Ook ongeruste buren tippen ons wel 
eens.” Een tip vertelt nog niet wat er aan 
de hand is, legt Jan Paul uit. “Het kan om 
een burenruzie gaan, of om iemand die 

bij schulddienstverlening binnenkomt en 
zijn huur niet meer kan betalen. Wij gaan 
op de tip af en bellen aan.”

Regie in eigen hand
Het Sociaal Wijkteam komt bij de men-
sen thuis. “Hoe we worden ontvangen is 
heel verschillend. Soms blijft de deur op 
de ketting, een enkele keer voeren we 
het gesprek op de deurmat, maar het is 
ook voorgekomen dat we een broodje 
meeaten aan de keukentafel. Wat we 
doen is vragen en doorvragen. Zoeken 
waar de problemen echt zitten en waar 
mogelijkheden zijn. Dat is niet altijd met-
een duidelijk in het eerste gesprek.” Het 
Sociaal Wijkteam neemt geen proble-

Eén aanspreekpunt voor   verschillende problemen

Schulden, problemen met de opvoeding van je kind, gezondheidsproblemen, wat doe je als de problemen 
zich opstapelen en je zelf geen uitweg meer ziet? Het Sociaal Wijkteam is er voor al die mensen die het 
even niet meer zien zitten. Hulp dicht bij huis met één duidelijk aanspreekpunt. Schalkwijk telt twee van die 
teams. Zij vertellen graag wat ze doen en waarom. 
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Sociaal Wijkteams zien problemen achter de voordeur



men over. Ze helpt naar een oplossing 
toe. “Mensen zelf de regie geven over 
hun leven en in hun eigen kracht zetten. 
Daar draait het om”, aldus Jan Paul.

‘Mensen zelf de 
regie geven en in hun 
eigen kracht zetten. 
Daar draait het om’
Hans Hebly werkt sinds de zomer van 
2013 bij het Sociaal Wijkteam Boer-
haavewijk/Meerwijk. Hij is maatschap-

pelijk werker “De problematiek die 
ik tegenkom als lid van het Sociaal 
Wijkteam is complexer dan wat ik als 
maatschappelijk werker zie.” Hans zit 
met zijn team in de Ringvaart. “We leren 
mensen hoe ze zelf hun problemen 
kunnen aanpakken, maar ook hoe ze 
gebruik kunnen maken van het netwerk 
dat ze hebben. De verzorgingsstaat is 
niet meer. Mensen moeten elkaar weer 
helpen. En dat is voor mensen met een 
klein netwerk lastig. Want bij wie klop je 
aan voor hulp?”

De praktijk
Hans geeft een voorbeeld: “Ik heb een 
vrouw geholpen die depressief was. 

Haar kinderen wonen ver weg, ze 
spreekt slecht Nederlands en ze was 
eenzaam. Het contact met deze vrouw 
verliep moeizaam, vooral door de taal-
barrière. Een collega uit mijn team heeft 
een Marokkaanse achtergrond. Ik heb 
haar meegenomen naar deze vrouw en 
zij kwam er achter dat de vrouw graag 
kookt, graag voor anderen zorgt. We 
hebben haar meegenomen naar de 
Ringvaart waar ze nu vrijwilligerswerk 
doet. Ze is weer onder de mensen 
en ze heeft er weer zin in. Ik zie haar 
regelmatig en houd zo een vinger aan 
de pols. Iedereen in het Sociaal Wijk-
team kijkt met een ander oog naar een 
probleem. Dat is een kracht.”               >

Eén aanspreekpunt voor   verschillende problemen

Mijn Schalkwijk! • 9
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‘Iedereen in het 
Sociaal Wijkteam kijkt 
met een ander oog 
naar een probleem. 
Dat is een kracht’

Jan Paul stipt nog een ander voordeel 
aan van werken in het Sociaal Wijkteam. 

“Het grootste verschil met mijn werk 
als schulddienstverlener is dat we de 
tijd hebben om mensen te begeleiden. 
We hebben de tijd om naast mensen 
te staan en ze te ondersteunen. En dat 
kost veel meer tijd dan de regie over-
nemen en de boel oplossen. Mensen 
die aan de balie op het gemeentehuis 
komen met een probleem help ik anders 
dan wanneer ik bij mensen op huis-
bezoek ben. Aan de balie heb je geen 
tijd om heel lang door te vragen. Als je 
denkt dat je het probleem begrijpt, ga 

je over tot actie. Wanneer je bij mensen 
thuis komt, zie je meer. Iemand kan 
denken dat het grootste probleem is 
dat zijn WW-uitkering stopt. Maar als ik 
dan een berg ongeopende post bij de 
voordeur zie liggen met laatste waar-
schuwingen, dan is die WW-uitkering 
misschien niet het grootste probleem op 
dat moment.”

De toekomst
De problemen die Hans en Jan Paul 
tegenkomen zijn net zo divers als de 
mensen die ze ontmoeten. “Er is geen 
vaste formule die je vertelt hoe vaak of 
hoe lang je naar een klant toe gaat. We 
gaan door zolang het nodig is, tot de 
klant het zelf weer aan kan al dan niet 
met ondersteuning van mensen uit zijn 
omgeving. En voor sommige problemen 
geldt dat ze een maatje te groot zijn 
voor de klant en ook voor ons. Dan be-
geleiden we die persoon naar de instan-
tie die ze kan helpen. Problemen blijven 
bestaan. Ik hoop dat in de toekomst de 
buurt onze functie overneemt. Dat wij 
minder nodig zijn omdat we wat meer 
naar elkaar omkijken” , besluit Jan Paul.

De Sociaal Wijkteams zijn er straks in 
heel Haarlem. Wilt u contact met de 
Sociaal Wijkteams in Schalkwijk?
Mail voor het team in 
Boerhaavewijk/Meerwijk 
wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl
En mail voor het team in 
Europawijk/Molenwijk 
wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nlTe
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Pré W
onen

‘Met een passie sta je 
sterker in het leven’
Basketbal zorgde ervoor dat Okrah Donkor zijn opleiding afmaakte. In 2009 richtte hij Triple ThreaT op om 
ook andere jongeren te inspireren hun hart te volgen en iets van hun leven te maken.

Triple Threat staat voor basketbal + 
dance + lifestyle. Hoe dat er uitziet? 
‘Awesome!’ zou Dan Karaty van So You 
Think You Can Dance zeggen. Dribbe-
len, passen en andere snelle dans- en 
basketbalmoves op hiphopmuziek. Dit 
moet je gezien hebben.

Discipline
Okrah Donkor was 19 toen hij samen 
met vrienden Triple ThreaT oprichtte. Hij 
zat in het derde jaar van zijn hbo-oplei-
ding Marketing, speelde basketbal op 
hoog niveau, en zag om zich heen dat 
veel leeftijdgenoten in de wijk hun leven 
minder goed op orde hadden. 
“Voor basketbal heb je veel discipline 
nodig”, vertelt Okrah. “Die discipline 
heeft mij geholpen mijn opleiding vol 
te houden en niet toe te geven aan de 
verleidingen die op de loer liggen als 

je jong bent. Een passie hebben, een 
uitlaatklep, maakte voor mij het verschil. 
Dat willen we met Triple ThreaT ook 
graag overbrengen op andere jonge-
ren.”

Iedereen is gelijk
Okrah en zijn vrienden geven work-
shops aan jongeren. Okrah: “Die voelen 
zich bij ons thuis, want bij Triple ThreaT 
is iedereen gelijk. Met de Triple ThreaT 
Academy willen we ook gaan richten op 
basisschoolleerlingen.” En dan is er nog 
de Triple ThreaT basketbalvereniging, 
waarmee Okrah Haarlem op de kaart 
wil zetten als basketbalstad. Okrah en 
zijn vrienden kregen bij het verwezenlij-
ken van hun droom hulp van Sportsup-
port en stichting STAD Haarlem. STAD 
helpt jongeren bij het organiseren van 
hun eigen, coole projecten. 

Okrah: “Dankzij deze ondersteuning 
staan we nu op eigen benen.”

Pré Wonen en Ymere steunen stich-
ting STAD Haarlem met een financiële 
bijdrage.

Wil je ook leren freestylen met dans 
en basketbal? Kijk dan op www.
triplethreat.nl of www.facebook.com/
triple-threat. 

STAD Haarlem
Loop jij ook rond met een idee, 
bijvoorbeeld het maken van een 
magazine of website, het organiseren 
van een festival, sportevenement of 
expositie? 
Meld je dan bij STAD Haarlem, 
www.stad-haarlem.nl.



Revalideren in de JacobKliniek
“Wat de zorgprofessionals willen 
bereiken in het revalidatiecentrum de 
JacobKliniek? Dat cliënten na hun ziek-
te of ongeval het leven van alledag weer 
aankunnen. Vooruitgang is het sleutel-
woord. Dit doen we persoonsgericht: 
Alles is erop ingericht dat de cliënt weer 
zo snel en verantwoord mogelijk klaar 
is voor de terugkeer naar huis. Daarom 
is het belangrijk dat wij de thuissituatie 
goed kennen. Een thuisbezoek is een 
standaard-onderdeel van de intake. 
Het revalidatieprogramma wordt hierop 
afgestemd en is dus precies op maat.”

Aan het woord is Yvonne Wullink. 
Als projectsecretaris van de afdeling 
vastgoed van Sint Jacob is zij nauw 
betrokken bij de bouwzaken en inrich-
ting van het nieuwe revalidatiecentrum. 
Het belooft een bijzonder gebouw te 
worden: alles in ingericht op bewegen. 
De grootste blikvanger is de oefentrap 

middenin het pand. De trap varieert in 
mate van steilheid zodat de cliënt in de 
verschillende fases van de revalidatie 
andere delen van de trap kan gebruiken. 

‘De grootste 
blikvanger is de 
oefentrap middenin 
het pand’
Yvonne: “Wanneer je terechtkomt in de 
JacobKliniek draait alles om bewegen 
en vanaf het begin wordt gelijk samen 
met de cliënt een einddatum bepaald. 
De cliënt staat met de vraag ‘Wat is 
er voor u nodig om weer naar huis te 
kunnen?’ altijd centraal. In het gebouw 
zijn lounges ingericht waar ook bege-
leiding is. Hier kunnen cliënten anderen 

ontmoeten. Uiteindelijk beweegt iemand 
van de bovenste verdiepingen steeds 
verder door het pand en kan dan ook 
genieten van het mooie restaurant op 
de begane grond. Verder heeft onze 
fysiotherapeut een looproute door het 
gebouw ontwikkeld die uitnodigt om 
op bepaalde punten te oefenen met 
de nieuwste hulpmiddelen. Zo staat 
er straks bijvoorbeeld geen gewone 
hometrainer, maar één waarbij het lijkt 
of je een mooie fietstocht door Haarlem 
maakt. Ook zijn er spelletjes die uitda-
gen om te bewegen. Bij het ontwerp 
en de inrichting van het hele gebouw is 
gedacht aan de wensen van de cliënt: 
State of the art-apparatuur, een receptie 
voor een warm welkom en een goed en 
heerlijk restaurant.” De eerste cliënten 
zullen eind mei 2015 hun revalidatie 
starten in de Jacobkliniek op nieuw-
bouwlocatie De Entree, vlakbij locatie 
Zuid van het Kennemer Gasthuis.
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Meerhoeve krijgt belevingstuin

Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie over de 
nieuwbouwprojecten op 
www.jacobkliniek.nl en 
www.woonzorgcentrummeerhoeve.nl

Medio volgend jaar kunnen 104 dementerende ouderen terecht in 
woonzorgcentrum Meerhoeve van Stichting Sint Jacob. Het is 
een woonzorgcentrum dat specifiek is ingericht op wat deze mensen 
nodig hebben.
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Sint Jacob

Alles is kleinschalig, de groepen zijn 
klein, de woonkamers huiselijk en in de 
keukens mogen bewoners zelf meehel-
pen. Net als bij de voorbereiding van het 
eten, zijn ook andere activiteiten gericht 
op het prikkelen van de zintuigen van 
de bewoners. Daarom wordt op locatie 
Meerhoeve een mooie belevingstuin 
aangelegd. De bewoners maken hier in 
een beschermde omgeving de wisse-
ling van de seizoenen mee. Uit ervaring 
blijkt dat dementerende ouderen het 
prettig vinden om planten aan te raken, 
bloemen te ruiken en insecten te zien. 

Daarom komen er in de tuin ook plan-
tentafels waar bewoners, eventueel 
zittend in een rolstoel, met hun handen 
in de aarde kunnen gaan, tomaatjes 
plukken en kruiden kweken. Er komt een 
klein waterornament, een waterpomp en 
misschien zelfs een ANWB-fietspaaltje; 
alles om de zintuigen te stimuleren en 
herkenning te creëren. Het wordt een 
tuin met mooie planten en gekleurde 
bloemen en verschillende zitplekjes. 

Toch blijft het een overzichtelijk geheel. 
De belevingstuin grenst, uiteraard met 
een veilige omheining, aan een be-
staand park.
 

‘Alles om de 
zintuigen te 
stimuleren’
Naast de belevingstuin is er aandacht 
voor de inrichting van de balkons van 

de Meerhoeve omdat niet iedereen altijd 
in staat is om naar de tuin te gaan. Op 
dit moment wordt bijvoorbeeld gekeken 
naar speciale plantentafels van een klei-
ner formaat. De tuin wordt waarschijnlijk 
in september volgend jaar in gebruik 
genomen. Eerst ligt er een basis en 
afhankelijk van het plantseizoen kun-
nen bewoners, verzorgers en bezoekers 
van Meerhoeve daarna genieten van 
rustgevend groen.  

De bouw heeft haar hoogste 
punt bereikt
Een bijzonder moment op donderdag 
23 oktober! Toen vierden Martijn van 
der Poll (directeur HBB Groep) en Anitra 
Louwers (Raad van Bestuur Stichting 
Sint Jacob) in het bijzijn van wethouder 
Ruimtelijke Ordening, Ewout Cassee, 
feestelijk het hoogste punt van woon-
zorgcentrum Meerhoeve. Ter plekke 
overhandigde Martijn van der Poll de 
‘laatste steen’ aan Anitra Louwers en 
gezamenlijk werd deze speciale steen 
vervolgens ingemetseld. 
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Mijn lievelingsplek
Naam: Michel Piers

Woont: In Haarlem Zuid-West

Lievelingsplek: Hockeyclub Saxenburg in Schalkwijk

‘Saxenburg bruist van enthousiasme en positiviteit’
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Hockey op niveau
Saxenburg is een relatief kleine club 
met zo’n 600 leden. De velden liggen 
een beetje verscholen aan de rand van 
Schalkwijk, tegen Vijfhuizen aan. De 
leden komen uit heel Haarlem en omge-
ving en zijn ‘van alle rangen en standen’. 
‘‘Er wordt bij ons echt goed gehockeyd. 
Een derde van onze teams was vorig 
seizoen kampioen. Sax speelt sinds kort 
zelfs in de Top Klasse. Maar wie niet zo 
nodig op hoog niveau hoeft te spelen, 
kan hier ook puur voor de lol hockeyen.’’  

Vele handen maken licht werk
Een paar jaar geleden besloot een 
groep ouders om zich meer in te 
zetten voor de club. Michel: ‘‘We heb-
ben gezegd: we moeten stoppen met 

mopperen over wat er mis is en helpen 
om het beter te maken.’’ Een reorgani-
satie volgde. Inmiddels helpen steeds 
meer ouders en leden een handje mee. 
‘‘Vroeger draaide de club op enkele vrij-
willigers die alles deden. Nu zijn dat er 
veel meer. Daardoor is het werk behap-
baar’’, zegt Michel. 

Betrokken
Zo’n twee tot drie keer per week is 
Michel bij Saxenburg te vinden. In ieder 
geval op zaterdag, want dan zijn de 
wedstrijden. Daarnaast is hij voorzitter 
van de jeugdcommissie. ‘‘In die com-
missie zitten ouders én jonge spelers.’’ 
Daaruit blijkt wel dat iedereen bij de 
club betrokken is, en niet alleen als 
hockeyer. 

Hockeyclub Saxenburg is voor 
Michel Piers een vereniging zo-
als een vereniging zou  moeten 
zijn. Met veel enthousiaste vrij-
willigers en gewoon ‘leven in de 
brouwerij’. Toen Michel tien jaar 
geleden een hockeyclub zocht 
voor zijn drie dochters kwam 
hij dan ook uit bij Sax, zoals hij 
de club noemt.  ‘‘Hockey zonder 
elitaire fratsen. Iedereen kan lid 
worden en op de site stond iets 
over een wintersportreis met 
leden. Dat zoek ik in een vereni-
ging.’’ 
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Het centrale thema voor deze editie van Mijn Schalkwijk is ontmoeten. 
Het is niet zo’n slechte gedachte om dit thema in deze tijd te kiezen, 
zeker in een stadsdeel als Schalkwijk. 

Toen ik nog werkte heb ik het geluk gehad om veel te kunnen reizen. 
Dat betekent dat je met veel mensen in aanraking komt. Je ontmoet 
veel mensen en ervaart en beleeft ook veel. Ik kijk daar met een positief 
gevoel op terug. Nieuwe mensen ervaren en kennis maken met nieuwe 
culturen is enorm verrijkend. Je wordt geconfronteerd met je eigen voor-
oordelen. Het blijkt altijd anders te zijn dan je dacht. Je leert over andere 
waarden en normen, over andere eetculturen, andere kunstuitingen 
enzovoort. Ik beschouw het echt als een verrijking.

Ook in Schalkwijk zijn veel culturen te vinden. Het zou een plaats kun-
nen zijn waar je veel kunt ervaren en beleven. Maar ondanks alle goede 
inspanningen die worden gedaan, blijken veel mensen toch langs elkaar 
heen te leven. Laten we nu eens proberen om daar wat aan te doen. 
Laten we proberen om ons meer voor elkaar open te stellen, elkaar te 
ontmoeten, te ervaren en beleven. Dat betekent accepteren dat we niet 
allemaal hetzelfde zijn. Dat je een kennismaking niet ingaat met vooroor-
delen, maar met de intentie om te ontmoeten.

Graag doe ik hier een oproep. De wijkraad zoekt met spoed een enthou-
siaste secretaris (m/v), die als lid van de wijkraad een bijdrage levert aan 
het verbeteren van onze wijk. En we zoeken een webmaster die onze 
nieuwe website kan onderhouden.

Het jaar loopt ten einde. Ik wens u dan ook fijne feestdagen en een goed 
en gezond 2015. Laten proberen in 2015 elkaar wat meer te ontmoeten.

Frank Hilterman

column
 

Frank Hilterman 
is voorzitter van de wijkraad Meerwijk. Hij is lang actief geweest in het openbaar bestuur, 
van gemeente tot Europa. Hij zet zich nu in voor Meerwijk, waar hij al 27 jaar tot grote 
tevredenheid woont. 

‘Ontmoeten’
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KORT NIEUWS

Gezocht: foto’s en verhalen over 
Meerwijk
Meerwijk bestaat bijna 50 jaar. Dat vraagt om iets leuks! De wijkraad is op zoek naar 
foto’s, dia’s, negatieven, of films die met Meerwijk te maken hebben. Dit mogen opna-
men zijn van toen tot nu. Wij willen hier een mooie DVD van maken. Uiteraard gaan 
we zorgvuldig om met uw beeldmateriaal en ontvangt u dit zo snel mogelijk retour. 
Ook verhalen, kort of lang, zijn welkom.

Materiaal kunt u afgeven tijdens het wijkraadspreekuur op maandag van 13.30 tot 
14.30 uur in Vinci 73, eerste verdieping. Mail: wijkraadmeerwijk@hotmail.com. 
Postadres: Leonardo da Vinciplein 73, 2037 RR Haarlem.

Meerwijk
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem
06 49 48 69 99
wijkraadmeerwijk@hotmail.com
www.wijkraadmeerwijk.nl
Facebook: Wijkraad Meerwijk

Leden
Frank Hilterman, voorzitter
Krijn de Graaf, penningmeester

Kacem Achaboun, Liesbeth 
Groenewegen, Natasja Hendriks, 
Marina Hendriks, Jasper Krom, 
Marcel van der Lans, Marian 
Matthijsse, Riet Spanjaart, Tonco 
Tijdeman, Klaas van der Veen, 
Paula Willems

Werkgroepen
Communicatie: Liesbeth 
Groenewegen, Paula Willems, 
Frank Hilterman
Jongeren en spelen: Marina 
Hendriks, Natasja Hendriks, 
Rob Hubert
Verkeer en vervoer: Tonco 
Tijdeman, Rob Hubert, Klaas van 
der Veen
Projecten: Marcel van der Lans, 
Rob Hubert 
Schoon, heel en veilig: Liesbeth 
Groenewegen, Marian Matthijsse, 
Klaas van der Veen
De Brug: Kacem Achahboun
Natuurgroep Meerwijkplas: Simon 
Hogervorst

Vergaderingen en spreekuur
De wijkraad vergadert elke laatste 
dinsdag van de maand (behalve juli 
en december) in Vinci 73 aan het 
Da Vinciplein. Aanvang: 19:30 uur. 
De vergaderingen zijn openbaar, u 
bent welkom. Elke maandag is er 
spreekuur op de eerste etage van 
Vinci 73, van 13.30 tot 14.30 uur.

Kerstmarkt met ijsbaan
Met veel enthousiasme organiseren Stichting Tabitha en de wijkraad Meerwijk al jaren 
een kerstmarkt en samenzang op het Leonardo da Vinciplein. Zo ook op 13 decem-
ber. Vanaf 14.00 uur kunt u snuffelen bij allerhande kraampjes en even een selfie ma-
ken met de Kerstman. Mocht het een frisse dag zijn, geen probleem. Er is erwtensoep 
en glühwein te koop en u kunt zich warmen bij de vuurkorven. Voor kinderen wordt 
gratis warme chocolademelk uitgedeeld, gesponsord door Vomar. En zij kunnen zich 
lekker uitleven op de ijsbaan of in wijkcentrum Vinci 73, waar knutselactiviteiten zijn. 
Voor een koffiepauze of maaltijd na afloop van de markt kunt u terecht in het trendy 
ingerichte restaurant Vinci-Food.

Het plein is gezellig versierd en de hele middag is er muziek, onder andere door het 
Hulsbergen Orkest afgewisseld met kerstmuziek door dj Ruud. Om 17.00 uur treedt 
het Klein Orkest aan. Tekstboekjes worden uitgedeeld, het publiek schuift bij elkaar en 
dan klinken uit vele monden de kerstliedjes over het plein.



Mijn Schalkwijk! • 17

Te
ks

t: 
P

au
la

 W
ill

em
s,

 R
ob

 H
ub

er
t, 

Li
es

be
th

 G
ro

en
ew

eg
en

 •
 F

ot
og

ra
fie

: N
ac

im
a 

K
he

lfi
, M

ar
ce

l v
an

 d
er

 L
an

sInzameling 
kerstpakketten
Stichting Tabitha zet zich in voor 
mensen met een smalle beurs, onder 
andere door het inzamelen van houd-
bare artikelen voor kerstpakketten. 
Vorig jaar kon de stichting maar liefst 
vijftig goed gevulde tassen afleveren 
bij gezinnen die door de Sociale Wijk-
teams waren geselecteerd. Dit jaar 
streeft Tabitha naar honderd! Mede-
werkers zijn de afgelopen maanden 
winkels en scholen langs gegaan om 
bijdragen te vragen. Op de kerstmarkt 
op 13 december op het Leonardo da 
Vinciplein staat een kraam waar u ar-
tikelen af kunt geven. Kunt u niet naar 
de kerstmarkt komen? 
Geen probleem, u kunt uw donaties 
ook afgeven bij Vinci-Fair, de kleding- 
en cadeauwinkel op het Da Vinciplein. 
Of bij kringloopwinkel De Schalk, 

Terschellingpad 2.

De kerstverlichting brandt, maar over ruim een maand start alweer de organisatie van 
Meerwijks grootste evenement: de Midzomermarkt. Een echt buurtfeest dat niet meer 
weg te denken is. De organisatie leunt echter maar op twee mensen, van wie er één 
al in de zeventig is. Als een van beiden wegvalt, komt het voortbestaan van de markt 
in gevaar. De organisatie is dan ook dringend op zoek naar versterking.

Paul Kruger zit al zo’n vijf jaar in de organisatie. Hij vertelt: “Het is leuk om te doen. 
Wij zetten ons beste beentje voor om alles zo goed mogelijk te regelen. Als je dan op 
de dag zelf ziet dat het lekker loopt en dat bezoekers en kraamhouders tevreden zijn, 
dan ben ik ook blij.”

“Ter versterking van ons team zoeken we een of twee mensen die van organiseren 
houden, met Excell overweg kunnen en zelf een computer hebben. 

Vanaf eind januari komen we eens per twee weken een uurtje bij elkaar. Er is van 
alles te doen: kramen huren, vergunningen aanvragen, contact met sponsoren. Maar 
natuurlijk ook het contact met kraamhouders. 
En ja, op de dag zelf is het aanpoten. Gelukkig hebben we goede draaiboeken. De 
organisatie staat als een huis, het wiel hoeft niet meer uitgevonden te worden. We 
hebben alleen meer mankracht nodig’’, zegt Paul.
 
Aanmelden kan via midzomermarkt@gmail.com.
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Midzomermarkt zoekt versterking



18 • Mijn Schalkwijk! 

‘Jong en oud organiseren activi-
teiten’, kopte de vorige wijkkrant 
enthousiast. En daar zijn ze mee 
doorgegaan! Ook in het najaar 
zijn er door bewoners, zowel 
jongeren als volwassenen, acti-
viteiten georganiseerd in Meer-
wijk-Noord. Klapstuk was een 
feest waar iedereen voor was 
uitgenodigd.

Verschillende jongeren en volwasse-
nen hadden de behoefte uitgesproken 
aan meer positief contact onderling. 
Ze wilden best zelf de handen uit de 
mouwen steken om bij te dragen aan 
een betere sfeer in de wijk. Dat begon 
van de zomer met activiteiten door en 
voor jongeren, zoals een klein buurt-
feest, een filmavond, voetbalavonden 
en de wekelijkse inloop in de Buurtbox. 
Dat smaakte naar meer: ze wilden wel 
een groter buurtfeest organiseren. Met 
ondersteuning van Kristy Vink, die op 
vraag van Dock de versterking jonge-
renwerk vormgeeft in Meerwijk, werden 
de plannen gemaakt. 

Het is mooi dat verschillende partijen 
dit initiatief financieel, met advies of 
met spullen wilden ondersteunen: de 
gemeente, Pré Wonen, Dock, Bedrijf en 
Samenleving, de wijkraad, Stichting De 
Brug en het Total tankstation.

‘Het doel is 
geslaagd en het 
smaakt naar meer’

Op zaterdag 25 oktober was het dan zo 
ver. Het buurtfeest was op het grasveld 
achter de Buurtbox aan de Rudolf Stei-
nerstraat. Van 12.00 tot 18.00 uur was 
er muziek, bingo, een springkussen, 
voetballen, een ballonnenwedstrijd en 
aansluitend een gezellige barbecue. 
Het was een geslaagde, drukbezochte 
middag waar iedereen hard aan heeft 
gewerkt. Ook Haarlem 105 is er met een 
cameraploeg geweest om opnamen te 
maken. 
Het was leuk om te zien dat wanneer 
buurtbewoners iets graag willen, ze 
dit ook in praktijk brengen en er grote 
saamhorigheid is. Het doel is geslaagd 
en het smaakt naar meer. 

Bewoners maken groot buurtfeest

Te
ks

t: 
R

ob
 H

ub
er

t •
 F

ot
og

ra
fie

: R
ob

 H
ub

er
t 

W
ijk

krant

M
eerw

ijk

Meerwijk-Noord 
Actief
De groep die het georganiseerd heeft 
noemt zich Meerwijk-Noord Actief. 
De groep wil meer activiteiten orga-
niseren, en ook anderen bij elkaar 
brengen en hen helpen bij ideeën 
voor de buurt. Heeft u een leuk idee? 
Email: 
meerwijknoordactief@hotmail.com of 
volg ze via Facebook: 
Haarlem Meerwijk-Noord Actief. 
Ook kunt u contact opnemen met 
Kristy Vink, kvink@dock.nl of 
06-1433 1254. 
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Praat mee op het forum van 
Meerwijk

Rob Hubert: “Op een forum hoef je niet je echte naam te 
gebruiken, waardoor het voor mensen makkelijker kan zijn om 
hun mening daar te uiten dan op straat tegen de buurvrouw. 
Bovendien kunnen op een forum mensen met elkaar in contact 
komen die elkaar anders nooit zouden spreken.”

Hoe werkt het
Het forum staat op de website van de wijkraad. U hoeft zich 
alleen aan te melden en een gebruikersnaam te kiezen. 

Als u alleen wilt lezen wat anderen schrijven, hoeft dat niet. 
Wat er op het forum geschreven wordt, is voor iedereen zicht-
baar.
Om het overzichtelijk te houden is het forum ingedeeld in 
onderwerpen. Voor alles waar u dingen over wilt delen, is wel 
een groep. Van wijkzaken, zoals schoon, veilig en verkeer, tot 
de woningcorporaties. Van bouwprojecten tot de groep ouders, 
waar u alles kwijt kunt wat met wonen, leven en opvoeding te 
maken heeft. 

Rob Hubert: “Voor de wijkraad is het een extra bron van in-
formatie. Als er bijvoorbeeld veel gediscussieerd wordt over on-
kruid op straat, kunnen wij de gemeente daarop aanspreken. 
Anderzijds kunnen er op zo’n forum natuurlijk juist oplossingen 
gevonden worden. De ene bewoner kaart een probleem aan, 
de ander weet er een oplossing voor. Of het kan een plek zijn 
waar mensen het initiatief nemen om samen iets te organise-
ren.”
Het forum is ook informatief. Er is te lezen welke activiteiten er 
zijn voor jongeren en ook de knipsels uit de huis-aan-huisbla-
den over Meerwijk zijn er te vinden. 

Nieuwe website
De wijkraad heeft een nieuwe website. Als vanouds vindt u hier 
alle denkbare informatie over de wijk. En nu dus ook het forum. 
www.wijkraad-meerwijk.nl.

De wijkraad wil graag dat bewoners meer met elkaar in gesprek gaan. Over waar ze blij mee zijn, over wat 
ze niet goed vinden, over wat ze willen veranderen. Als er meer onderling contact is, gaat de wijk 
meer ‘leven’. Daarom heeft Rob Hubert aan de website een forum toegevoegd.

Met spoed gezocht:
Enthousiaste secretaris (m/v) die als lid van de wijkraad 
een bijdrage levert aan de kwaliteit van onze wijk. 
Tevens gezocht: webmaster die de nieuwe website kan 
onderhouden.
Neem contact met ons op via: 
wijkraadmeerwijk@hotmail.com, 06 4948 6999



20 • Mijn Schalkwijk! 

Islamitische school: van twee 
gebouwen naar één!

De stichting had alleen de benedenver-
dieping nodig en de bovenverdieping 
bestaat uit lokalen. Ideaal voor de leer-
lingen van Al Ikhlaas. Zij waren al zeven 
jaar verdeeld over twee locaties. Een in 
Boerhaavewijk bij de Don Boscoschool 
en een aan de Stresemannlaan. Het 
bestuur van El Amal, de stichting van 
Islamitische Scholen, heeft het gebouw 
grondig aangepakt. Met digitale school-
borden en lokalen in frisse kleuren is 
het voormalige Teyler College helemaal 
klaar om aan alle 250 leerlingen van de 
Islamitische school Al Ikhlaas modern 
onderwijs te geven.

Opening
Op 22 september liepen de leerlingen 
van 24 nationaliteiten door poortjes 
die ze in een lange rij op het school-
plein maakten. Het was prachtig warm 
herfstweer en de versieringen op de 
feestjurken van de meisjes glinsterden 
in de zon. Iedereen had feestkleding 
aan uit zijn of haar land. Buurtbewo-
ners, wijkraad, vertegenwoordigers van 
de gemeente, imam en bestuurders, 
iedereen verzamelde zich in de hal voor 
de onthulling van het logo van de school 
door oud-wethouder Jan  Nieuwen-
burg en wethouder Merijn Snoek. De 

naam Al Ikhlaas betekent oprechtheid. 
Het motto van de school is: We komen 
overal vandaan en op Al Ikhlaas komen 
we samen.

‘We komen overal 
vandaan en op Al 
Ikhlaas komen we 
samen’

De gymzaal van de school was omgeto-
verd tot aula en na de officiële toespra-
ken volgde een programma van toneel 
en zang. Bestuurder Mohamed Bhoelan 
nodigde daarna iedereen uit om de lo-
kalen te bezoeken en de tentoonstelling 
te bekijken die door de leerlingen was 
ingericht. Er waren voorwerpen, foto’s 
en gerechten uit 24 landen te zien en te 
proeven. Ouders, kinderen en leer-
krachten hebben heel veel werk verzet 
om deze dag tot een feest te maken.

‘Kennis is licht’ staat op een van de 
borden in de versierde  gangen. De 
wijkraad wenst dat de leerlingen van de 
Al Ikhlaas een licht voor hun omgeving 
mogen zijn.

Het Spijkerboorpad was ooit het fietspad waarlangs jongens en meisjes van het Teyler College zich naar hun 
klaslokalen haastten. Nadat hun school gesloten werd, stond het gebouw er leeg en verlaten bij. 
Tot de stichting Rozemarijn er weer leven in bracht. 
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Lekker snuffelen bij Vinci-Fair

Wat opvalt aan de kleding zijn de zeer 
lage prijzen. Het is dan ook tweede-
hands kleding, maar zo’n uitstraling 
heeft de zaak beslist niet. Leuke hippe 
kleding hangt schoon gewassen in de 
rekken. De kleding wordt regelmatig 
‘ververst’. Vanwege de nabijheid van 
twee basisscholen is er een ruim as-
sortiment kinderkleding. De cadeau-
artikelen zijn allemaal handgemaakt. 
Originele kaarsen, sieraden, echt een 
winkel om te snuffelen.

Hoe werkt het
De medewerkers van Vinci-Fair hebben 
om uiteenlopende redenen een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen hier in 
hun eigen tempo weer proeven van wer-
ken. Na verloop van tijd wordt gezocht 
naar een passend vervolg. Voor de één 
zal dat een betaalde baan zijn, voor de 
ander vrijwilligerswerk. Zo vertelt Chan-
nah (op de foto met werkbegeleider Kim): 
“Ik leer hier van alles. Door verschillende 
dingen uit te proberen kom ik te weten 
wat bij me past. Bij mij thuis zijn er nogal 
wat moeilijke dingen en hier werken is 
gezellig, het geeft afleiding.”

‘Mijn droom is 
om uiteindelijk 
voor mezelf te 
beginnen’

Ringco houdt de zalen, receptie en 
bovenverdieping van Vinci 73 schoon. 
“Hier kan ik weer wat structuur opbou-
wen. Mijn droom is om uiteindelijk voor 
mezelf te beginnen.”
Marianne heeft altijd in de horeca ge-
werkt, tot ze door ziekte thuis kwam te 
zitten. Ze is blij dat ze hier aan de slag 
kon als administratieve kracht. “Ik tel 
nu weer mee in de maatschappij. Door 
mijn klachten heb ik weinig energie en 
dan is het moeilijk om een sociaal leven 
op te bouwen. Het is heerlijk om weer 
een werkplek te hebben.”
Olijfje lijkt gemaakt voor de kleding-
branche. “Ik hou van kleding en vind het 
heerlijk om hier te werken. Niet alleen 
klanten helpen, maar ook de winkel 
stylen. Ik heb een eigen stijl: beetje gek, 
stoer, maar ook girly. Ik kan hier echt 
mijn creativiteit kwijt. Mijn droom is om 
uiteindelijk voor mezelf te beginnen. Ik 
wil gewoon geld verdienen, zodat ik kan 
kopen wat ik leuk vind en op vakantie 
kan.” 

Het Leonardo da Vinciplein is een stuk gezelliger geworden. Het kleine winkelcentrum heeft gezelschap 
gekregen van café-restaurant Vinci-Food en kleding- en cadeauwinkel Vinci-Fair. Zowel de horeca als de 
winkel zouden met hun hippe interieur niet misstaan in de binnenstad.
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Groot feest op Burendag

Op 27 september werd onder het motto 
‘Samen in de buurt’ Burendag ge-
vierd in en om het ronde gebouw aan 
de Bernadottelaan. Op deze warme 
herfstdag ontmoetten allochtone en au-
tochtone buurtbewoners elkaar, terwijl 
hun kinderen zich vermaakten met het 
springkussen, spelletjes of schilderend 
aan hun wensenboom. In het gebouw 
was een kleine tentoonstelling ingericht 
met gebruiksvoorwerpen uit Marokko 
en Afrika. Leden van de Soedanese 
vereniging Multaqa Al Soedan gaven 
tekst en uitleg over hun fraaie kleurige 
kleding en de voorwerpen die ze had-
den uitgestald.

Wekelijkse activiteiten
Terwijl de barbecue rookte en iedereen 
genoot van allerlei hapjes, vertelde een 
groepje oudere Meerwijkers dat zij hier 
elke donderdagmiddag komen eten. Als 
ze zich voor dinsdag opgeven, kookt 
kok Ronald voor 3,50 euro een heer-
lijke maaltijd. Voor 5 euro krijgen ze een 
driegangenmenu. Er zijn dan rond de 
twintig deelnemers en dat is ontzettend 
gezellig.

Op woensdagmiddag kunnen kinderen 
van vier tot tien jaar in het gebouw. Voor 
een euro per kind worden ze van 14.00 
tot 16.00 uur creatief bezig gehouden. 

Dat er behoefte is aan kinderactiviteiten 
was op deze middag wel duidelijk. Het 
bleef de hele middag druk. De orga-
nisatoren kunnen dan ook terugkijken 
op een geslaagde dag. Foto’s kunt u 
terugkijken op de facebookpagina van 
Samen in de Buurt. 

Gratis gebruik ruimtes
Voor deze activiteiten is steeds meer 
animo. Men zoekt dan ook vrijwilligers 
voor de eetclub en de kinderactiviteit. 
Het buurthuis aan de Bernadottel-
aan 140 is elke maandag, dinsdag en 
donderdag open van 10.00 tot 14.00 
uur voor koffie, thee, een spelletje of 
gewoon een praatje.

Wat heb je nodig om een leuk buurtfeestje te organiseren? Bij multicultureel centrum De Brug weten ze dat 
wel. Natuurlijk eerst de buurtbewoners zelf en vrijwilligers. Dan koffie, thee en limonade voor de kinderen. 
Spelletjes, een springkussen en iets spannends, zoals een rad van avontuur. Iets creatiefs: een wensboom 
maken met wensen van bewoners erop geplakt.
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Agenda Meerwijk DOCK

Maandag Waar  Wat
09-00 – 17.00 uur De Kas Kapsalon Monique
09.30 – 17.30 uur De Kas ALYA MODA Kledingboetiek
16.00 – 17.30 uur De Kas Huiswerkbegeleiding

Dinsdag Waar  Wat
09.30 – 17.30 uur De Kas ALYA MODA Kledingboetiek
14.15 – 16.00 uur Vinci 73 Huiskamerinloop kinderen

Woensdag Waar  Wat
09.30 – 17.30 uur De Kas ALYA MODA Kledingboetiek
10.00 – 15.00 uur De Kas Computercursus
09.30 – 11.00 uur Vinci 73 Peuterspeelgroep 
09.30 – 11.30 uur Buurtbox Koffie en Opvoeding 
14.15 – 16.00 uur Vinci 73 Huiskamerinloop groep 5-6
16.00 – 17.30 uur De Kas Huiswerkbegeleiding

Donderdag Waar  Wat
09-00 – 17.00 uur De Kas Kapsalon Monique
09.30 – 17.30 uur De Kas ALYA MODA Kledingboetiek
10.00 – 12.00 uur De Kas Spreekuur werkzoekenden
10.00 – 12.00 uur De Kas Computercursus, beginners
12:00 – 14.00 uur Buurtbox Buurtlunch
13.00 – 15.00 uur De Kas Computercursus, 
  gevorderden
13.30 – 15.00 uur Buurtbox Spreekuur Pré Wonen en
  Politie 
15.30 – 16.30 uur Speelplek Streetwise: buitenspelen
 Sartrestraat 
15.30 – 16.30 uur Vlinder en Streetwise (6-12 jaar)
 rupstoestel
 Sartrestraat 
15.00 – 17.00 uur De Kas Bijles wiskunde, op afspraak
19:00 – 21:00 uur Buurtbox Jongereninloop 
  vanaf 12-18 jaar

Vrijdag Waar  Wat
09-00 – 17.00 uur De Kas Kapsalon Monique
09.30 – 17.30 uur De Kas ALYA MODA Kledingboetiek
14.15 – 16.00 uur Vinci 73 Huiskamerinloop groep 6/7
14.15 – 16.00 uur Vinci 73 Kinderactiviteiten 5-12 jaar
15.30 – 17.00 uur Vinci 73 Huiskamerinloop kinderen
16.00 – 17.30 uur De Kas Huiswerkbegeleiding

Zaterdag Waar  Wat
08-30 – 15.00 uur De Kas Kapsalon Monique
12.00 – 19.30 uur De Kas ALYA MODA Kledingboetiek
 

Vinci 73
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem

De Kas
Bernadottelaan 199a
2037 GP Haarlem
023 202 23 26
dekas@dock.nl

De Buurtbox
Rudolfsteinerstraat 74 
2037 GC Haarlem 
023 543 6010
verhuur.haarlem@dock.nl



Aziëpark   herbergt nieuw
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Aziëpark   herbergt nieuw pareltje

In het Aziëpark groeit een prachtig initia-
tief. Bedrijf en Samenleving Haarlem 
en omstreken bouwt met het project ‘Be-
drijven doen’ aan een ontmoetingsplek 
in dit Schalkwijkse park. De keet is de 
plek om samen te komen. Er komt een 
voetbalveldje voor de sportievelingen 
en moesmobielbakken voor de groen-
liefhebbers. En vanuit de keet worden 
verschillende activiteiten georganiseerd. 
Alles samen met de buurt. In maart 
wordt de ontmoetingsplek geopend. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bedrijfensamenleving.nlTe
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Overlast
Het is hard werken in een moestuin, maar met je handen in 
de aarde kom je ook tot rust. En daarna kun je genieten van je 
eigen, onbespoten groente. ‘‘Dat is een feest’’, vertelt Hein Kra-
mers. Hij is sinds bijna vijf jaar voorzitter van de Poelbroektuin. 
Die ligt aan de rand van Schalkwijk, tegen Vijfhuizen aan. Het 
is een multiculturele tuin met zo’n 14 verschillende nationalitei-
ten verdeeld over de 146 moestuinen van het complex. Hein: 
‘‘We leren van elkaar.’’  

Eetbaar onkruid
‘‘We wisselen bijvoorbeeld groentesoorten uit. Zo heb ik van 
een Turkse buurman ramanas leren kennen, een radijsachtige 
groente.’’ Zoals gebruikelijk in Nederland schoffelde Hein altijd 
al het onkruid in zijn tuin weg. Totdat een Turkse dame hem 
vertelde dat sommige soorten eetbaar zijn. ‘‘En de bladeren 
van een druivenrank kun je ook bereiden. Zo leer je altijd van 
een ander’’, vertelt hij. 

Snoeien
Hein heeft zijn eigen moestuin, waar hij een paar ochtenden 
per week zoet mee is. Daarnaast is hij als vrijwilliger ook druk 
met het ‘grove werk’ op de Poelbroektuin: de wilgenhaag snoei-
en, slootkanten maaien, de compostbakken onderhouden. Ook 
komt het voor dat een tuin wordt verwaarloosd. Hein: “Zo’n tien 
keer per jaar blijkt dat een huurder van een tuin het werk niet 
meer aankan, bijvoorbeeld door ziekte. Dan staan het gras en 
onkruid al snel een meter hoog. De vrijwilligers zorgen dat de 
tuin weer schoon wordt voor de volgende huurder.’’ 

Ook werken in de tuin?
Dat is veel werk en Hein en de andere vrijwilligers kunnen 
er wel wat handen bij gebruiken. Voor een moestuin op de 
Poelbroektuin is een wachtlijst, maar als vrijwilliger kunt u 
direct aan de slag. ‘‘Om de week zijn we er op maandag aan 
het werk’’, vertelt Hein. Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje 
naar secretariaat.poelbroektuin@gmail.com. 

 
Vrijwilliger Hein Kramers

‘Met je handen in de aarde 
tot rust komen’ 

CV
Naam: Hein Kramers

Leeftijd: 79 

Hobby’s: Tekenen, schilderen, tuinieren

Beroep: Gepensioneerd verkoopmanager

Locatie: Poelbroektuin

26 • Mijn Schalkwijk! 

Te
ks

t: 
M

ar
ie

ke
 S

er
ru

ys
 •

 F
ot

og
ra

fie
: D

as
ha

 E
lfr

in
g



Mijn Schalkwijk! • 27

Het is alweer zes maanden geleden dat u mijn Schalkwijk in de 
brievenbus kreeg. Ik hoop dat u het met plezier heeft gelezen.

Deze uitgave is geweid aan het thema ontmoeten.
Ontmoeten kunt op veel plaatsen in Schalkwijk maar vooral in de wijk-
centra. Bijvoorbeeld tijdens een cursus of tijdens een kopje koffie.
Door met mensen uit andere culturen te praten, krijgt u een heel andere 
kijk op mensen. U zult merken dat mensen uit andere culturen hun eigen 
gewoontes en gebruiken hebben die wij misschien wel eens raar vinden. 
Dat vinden zij wellicht ook van ons.

Ga eens in gesprek met je buurman of buurvrouw en je zult merken dat er 
niet zoveel verschillen zijn. Uiteindelijk willen we allemaal een fijne woon-
omgeving. Als we de wetten en regels van het land en de stad waar wij 
wonen naleven en respecteren, wonen, leven en werken we prettiger.

Dan nog een aantal punten waar veel ergernissen uit voorkomen. Onnodig 
op de stoep fietsen, anti-inbraak hekken open laten staan, eten en afval op 
straat gooien (ik zie hele broden van de balkons naar beneden komen). 
Als we daar allemaal op letten is het een stuk schoner en netter in de buurt.

Ik sluit af met enkele positieve gebeurtenissen in de wijk. Zoals u heeft 
kunnen zien, is de voormalige school het LJC aan de Floris van 
Adrichemlaan gesloopt. De vleermuizen hebben vervangende woonruimte 
gekregen op de kopgevels van de flats aan de overkant.
Ook het gebouw van de AL Ihklaasschool heeft een bestemming 
gekregen. Het is in gebruik genomen door de welzijnsstichting DOCK, en 
zo behoed voor vandalisme.

Ik wens u fijne feestdagen en een goed 2015. En hoop dat u veel mensen 
mag ontmoeten in het nieuwe jaar.

Hans Hirs

column
 

Hans Hirs
is sinds 2003 voorzitter van de wijkraad Boerhaavewijk. Hans is geboren in Haarlem, 
getrouwd, heeft een zoon en een schoondochter en twee kleinkinderen. Hans houdt van 
fietsen, muziek en is graag bezig op zijn pc. En hij houdt natuurlijk van Boerhaavewijk.

‘We willen allemaal een fijne 
woonomgeving’

Boerhaavelaar
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KORT NIEUWS
Boerhaavewijk
Wijkcentrum De Ringvaart

Floris van Adrichemlaan 98

2035 VD Haarlem

0681 69 93 04
Elke woensdag van 15.00 tot 

16.00 uur open

wr@boerhaavewijk.nl

www.boerhaavewijk.nl

Bestuur:
Hans Hirs, voorzitter

Robin de Zwart, secretaris

Antoinette Wijnoogst,

penningmeester

Leden:
Frits van der Ploeg, vice-voorzitter 

/ Poelpolder/Water; Dick Wijnoogst, 

Werkgroep Verkeer en Vervoer; Cees 

Hoff, Poelpolder /Boerhaavewijk schoon

Kick Weber, Poelpolder/Boerhaavewijk 

schoon; Ludwig Bielas ‘Schalkstad’

Agnes Lommerse

Vergadering en spreekuur:
Wijkraad Boerhaavewijk houdt elke 

woensdag spreekuur van 15.00 tot 

16.00 uur in Wijkcentrum De Ringvaart. 

Elke eerste dinsdagavond van de 

maand is er een openbare wijkraadver-

gadering vanaf 20.00 uur.

Redactie Boerhaavelaar:
Wijkraad Boerhaavewijk 

Meerten van Rij (layout),

Miranda Kemper (webmaster)

Suggesties voor artikelen en 
vragen over aanlevering van 

kopij kunt u per post of via 

e-mail sturen naar de redactie: 

Floris van Adrichemlaan 98 

2035 VD Haarlem 

boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Geen kans voor 
decemberkilo’s
De feestdagen staan weer voor de deur 
en daarmee ook het goede voornemen 
om een gezondere en actievere levens-
stijl te starten. Wil jij dat ook? Dan is er 
goed nieuws, want nu kun je in jouw 
eigen Boerhaavewijk twee keer per week 
een intensieve Zumba workout volgen. 

Rosario Ruiz geeft Zumbalessen in buurthuis De Ringvaart. De lessen zijn toegankelijk 
voor gevorderde sporters en beginners, want  iedereen kan op individueel niveau mee-
doen. Sporten in groepsverband is voor veel mensen beter vol te houden dan alleen. 
Wie kent het niet: je schrijft je in bij een sportschool en na een maand ga je al niet meer.

Dat gebeurt niet bij Zumba, want Zumba is een leuke high energy workout die 
geïnspireerd is op de Latin dance. Rosario, officiële Zumba instructrice, nodigt 
iedereen uit om eens langs te komen. De lessen worden gegeven op de maandag en 
donderdagavond. Kijk voor meer informatie op www.bonitalatinshow.com  en vraag 
naar de speciale aanbieding voor Boerhaavewijkbewoners!
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De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland is een beginnerscursus gestart in wijk-
centrum De Ringvaart aan de Floris van Adrichemlaan. Hier kun je elke dinsdag van 
9.15 tot 10.45 uur terecht om te ervaren wat deze interne kunsten zijn en wat het voor 
je gezondheid kan betekenen. Je bent van harte welkom voor een kennismaking en 
gratis proefles. Vooraf aanmelden is niet nodig, kom gewoon.

Meer informatie en een volledig klassenschema vind je op www.taoisttaichi.nl of bel 
met 023 8795396.

Taoïstische Tai Chi 
ook in Schalkwijk
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Bewoners van de flats in de Boerhaavewijk ervaren veel 
overlast van de duiven. Duiven nestelen zich op de balkons 
en poepen ze vervolgens helemaal onder. Wijkcoach Dirk van 
Duijn van Elan Wonen weet hoe het komt: “Dit komt vooral 
door bewoners die niet actief zijn op hun balkon. Ze jagen 
de duiven niet weg of ruimen de nesten niet op. Want als er 
namelijk beweging is op het balkon gaan de duiven zich er 
niet nestelen. Ook komt de duivenoverlast doordat sommige 
flatbewoners de duiven voeren op hun balkon. Dit trekt ook 
ratten aan.” 

Dirk roept alle bewoners op vogels niet vanaf de balkons te 
voeren en niet te voeren met restjes van de eigen warme maal-
tijd. “Van gebakken of gekookt voedsel en grote stukken brood 
gaan vogels dood. Wilt u geen eten weggooien? Neem dan 
contact op met een kinderboerderij”, zegt Dirk

Wijkcentrum de Ringvaart zoekt jou

Duiven, een lust of een last?

Wijkcentrum de Ringvaart aan de Floris van Adrichemlaan heeft een 
aantal plekken vrij voor vrijwilligers. Ben jij de persoon die ze zoeken 
of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Wesley Zuijdam, 
wzuijdam@dock.nl of bel naar 023-5430635.

Boerhaavelaar

Tijdens de zomervakantie heeft het 
kinder-vakantie-evenement Stuif-Stuif 
zijn intrek genomen in wijkcentrum De 
Ringvaart. Bijna 2900 kinderen en bijna 
1000 ouders hebben zich volop kun-
nen vermaken met spelletjes, kook- en 

bakactiviteiten, het luchtkussen, bingo 
en natuurlijk lekker kunnen swingen op 
de nieuwste hits die werden gedraaid. 
DOCK Haarlem wil de werkgroep van 
de Stuif-Stuif en de vele vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. 

Op naar volgend jaar! Tijdens de 
Stuif-Stuif was ook de Stuif Paparazzi 
aanwezig. Alle gemaakte foto’s zijn terug 
te vinden op www.stuifstuif.nl

Stuif-Stuif, bedankt!

Wereldkok gezocht
Vanuit de wereldkeuken in het wijkcen-
trum wordt  elke eerste maandag van 
de maand tussen de middag een lekker 
warme lunch aangeboden. Tegen een 
kleine vergoeding bereidt de kok de lek-
kerste broodjes, een éénpansgerecht of 
een lekkere maaltijdsoep. Elke maand 
weer een verrassing. Ben jij zo’n wereld-

kok die graag een lunch voor anderen 
bereidt? Geef je op!

Heel Boerhaavewijk bakt
Elke dinsdagochtend zijn een aantal en-
thousiaste vrijwilligers bij elkaar om de 
lekkerste taarten, zowel hartig als zoet, 
te bakken. De taarten worden tegen een 
kleine bijdrage met een kopje koffie of 

thee verkocht via de bar van De Ring-
vaart. Hou jij van bakken en wil je het 
team versterken? Geef je op! 

Hulp achter de bar
Voor de bar en het beheer van het 
wijkcentrum is Stichting Dock voor de 
donderdagochtend op zoek naar een 
vrijwilliger. De taken zijn het schenken 
van koffie en thee en bezoekers te 
woord staan.

Vind jij het leuk om de spil van het 
wijkcentrum te zijn? Geef je op!



Een wandeling in 
De Poelpolder (4)
De polder Poelbroek

Frits van der Ploeg, vicevoorzitter van de Wijkraad Boerhaavewijk, neemt je in deze 
serie mee de natuur in en vertelt  over de geschiedenis van de wijk.
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We vervolgen onze wandeling naar de brug over de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer en slaan voor de brug rechtsaf. We lopen dan langs 
de Ringvaart even onder de dijk. Dit is het Emeltpad. De paden in de 
Poelpolder en de polder Poelbroek en rond de Meerwijkplas zijn – op 
een paar na – vernoemd naar allerlei insecten en emelten zijn de 
larven van langpoot-muggen. 
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Boerhaavelaar

Ongeveer honderd meter verder kun-
nen we naar rechts op een kort paadje. 
Als we daarna weer naar rechts gaan, 
lopen we op het Palingpad. Dit is dus 
geen insect. Dit pad volgen wij. Na een 
scherpe bocht naar links lopen we langs 
de zuidelijke plas van de Poelbroek. De 
oevers zijn een beetje drassig en na 
veel regenval kunnen de paden af en 
toe ook nat zijn. De plantensoorten in 
de vegetatie zijn echte planten van dit 
soort drassige oevers, maar het riet is 
overheersend.

Na vijftig meter slaan we links het 
Adderpad in. We lopen even verder 
tussen de twee plas-sen van Poelbroek 
door over een drijvende brug. In de 
winter, als het flink gevroren heeft, kun 
je veel eenden en ganzen aantreffen in 
deze plasjes. Zij houden samen vaak 
een groot wak open zodat nog wat naar 
waterplanten gedoken kan worden. 
Bijvoeren is dan voor de vogels zeer 
welkom. 

Aan het eind van het Adderpad kan je 
via de loopbrug naar de andere kant 
van de goot van de Zuidtangent bus-
baan, maar wij slaan naar links het 
Vleermuispad op. Nu lopen we langs de 
oever van de noordelijke plas met een 
mooie kijk op het bruggetje. 

Doolhof
Onder de bomen splitst het pad en 
wij houden links aan en komen op het 
Ringslangpad. Als we verderop rechtsaf 
slaan, lopen we over het verhoogde 
pad langs het doolhof. Dit was vijftien 
jaar geleden nog een doolhof waar je in 
kon verdwalen. In het midden stond een 
houten toren waar je van bovenaf kon 
zien hoe je er weer uit moest komen. 
Door gebrek aan onderhoud zijn veel 
paden dichtgegroeid. Jammer.

Via een speelveld komen we uit bij de 
parkeerplaats en het toegangshek van 
de Poelbroek-tuinen. Dit is een stukje 
polder waar de Stichting Doetuinen 144 
tuintjes heeft verhuurd aan natuurlief-
hebbers. Als het hek open is kun je er 
een kijkje nemen.

We gaan het bruggetje over en komen 
weer op Vijfhuizen. We slaan links af en 
lopen door over de brug over de Zuid-
tangentbaan. Tegenover het spoorhuis 
slaan we rechts af het Krekelpad op. Dit 
spoorhuis werd in 1912 gebouwd aan 
de spoorlijn Haarlem - Aalsmeer, die op 
3 augustus 1912 werd geopend. Meer 
gegevens over dit spoorhuis staat in het 
boek Sporen deel 1 van Wim Wegman.

Het eiland
Het Krekelpad is in feite de oude 
spoordijk door de Poelpolder. Tussen 
het water dat Meerwijk aan deze kant 
begrenst en de sloot voor de busbaan, 
vormt een smalle strook land ‘het eiland’. 
Aan deze strook, die doorloopt tot waar 
de busbaan Schalkwijk in en uit gaat 
(Aziëweg), is ruim vijf jaar geleden 
een ecologische vegetatie aangelegd. 
Hierdoor zou er op deze strook land een 
bijzondere plantengemeenschap kun-
nen ontstaan. Het riet tiert er welig en 
bijzondere planten zijn er aanvankelijk 
wel geweest, maar zijn nu overgroeid.

Aan het eind moeten we naar links naar 
de Lutulistraat. Langs het woonwagen-
kamp en dan de busbaan over en met-
een naar rechts langs het fietspad en 
de busbaan. Als we weer zijn ‘afgedaald’ 
in de polder gaan we linksaf. We lopen 
dan over het verlengde van het Kre-
kelpad en dus ook weer over de oude 
spoorbaan. Die volgen we tot we weer 
bij het beginpunt zijn aangekomen.
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Sloop, renovatie en vooral nieuwbouw. Wie door de wijk loopt kan niet zijn ontgaan dat de wijk wordt 
opgeknapt. En dat vinden wij als wijkraad mooi. Een aantal projecten is al (bijna) klaar en dat levert niet 
alleen fraaie plaatjes op, maar ook nieuwe bewoners. We heten alle nieuwe en toekomstige bewoners van 
Boerhaavewijk van harte welkom en hopen dat zij met veel plezier wonen in onze wijk. 

Boerhaavewijk in    beweging
Sloop LJC

Het heeft even geduurd, maar de sloop van het LJC College aan de Floris van Adrichemlaan is nu eindelijk een feit. Na de sloop 
zal het terrein voorlopig worden ingezaaid met gras tot er nieuwbouw komt.

Entree

De nieuwbouw aan de Entree van Haarlem vordert. Deze nieuwe wijk biedt een prettige mix tussen hoog- en laagbouw, gezins-
woningen en appartementen, tuinen en balkons, serres en terrassen. Er komen verschillende ‘hofjes’ zoals de Hoftuin, Waterhof, 
en Kennemerhof. De Hoftuin is inmiddels klaar en ook de bouw van de Waterhof nadert zijn eindfase.
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Boerhaavewijk in    beweging

Straatnaambordjes
Je weg vinden in De Entree wordt een 
stuk makkelijker met deze nieuwe 
straatnaambordjes.

Boerhaavelaar

Het nieuwe zorghotel van Sint Jacob in De Entree telt vier verdiepingen met 
eenpersoonskamers, behandelruimten, verblijfsruimten en een restaurant. In de 
revalidatiekliniek gaat Sint Jacob negentig ouderen behandelen die herstellen 
van bijvoorbeeld een herseninfarct of een gebroken heup. Er is ook ruimte voor 
poliklinische hulp.

Sint Jacob

AL Ikhlaas

De renovatie van de voormalige Al Ikhlaas School vordert gestaag. 
Als het pand klaar is, trekt welzijnsorganisatie Dock er in.
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DOCK    Agenda Boerhaavewijk

Maandag Waar  Wat
09.00 – 13.00 uur Ringvaart Vrouwen Activiteiten
09.00 – 14.30 uur Ringvaart diverse 50+Gymuurtjes
09.30 – 11.30 uur Ringvaart Koffie en Opvoeding 
13.00 – 15.00 uur Ringvaart  Werktafel Haarlem 
  (1 december)
16.00 – 18.00 uur Ringvaart (Radar)* Chilzz 12-16
16.00 – 18.00 uur Ringvaart (Radar)* Whatzz Up 12-16 
17.30 – 19.00 uur Ringvaart  Open eettafel
19.00 – 23.00 uur Ringvaart  Fotobond 
  Kennemerland
 

Dinsdag Waar  Wat
10.00 – 11:30 uur Ringvaart Opstapje
10.30 – 11.45 uur Ringvaart Yoga 
09.00 – 13.00 uur Ringvaart Vrouwen Activiteiten
13.00 – 16.30 uur Ringvaart  Bridgeclub 1940 
13.00 – 16.30 uur Ringvaart  Klaverjasclub 
  de Ringvaart 
14.00 – 16.00 uur Ringvaart  Tekenen en schilderen
15.30 – 17.00 uur Ringvaart  DOCKingstation – 
  streetwise 
20.00 – 22.00 uur Ringvaart  1ste vd maand – 
  Wijkraadsvergadering
 
Woensdag Waar  Wat
09.45 – 11.45 uur Ringvaart  Dameskoor Zanglust
10.00 – 11.30 uur Ringvaart  Opstapje
14.15 – 16.45 uur Ringvaart  DOCKingstation – 
  Kinderkookclub 
  (gevorderden )
14.00 – 17.30 uur Ringvaart  Proef Samen 
  (aanmelden infobalie:
  023-5430604) 
14.15 – 15.45 uur Ringvaart (Radar)* Girlzz only
15.00 – 16.00 uur Ringvaart  Spreekuur wijkraad
16.00 – 18.00 uur Ringvaart (Radar)* Creazz 12-16
18.30 – 20.30 uur Ringvaart (Radar)* Talentzz 12-18
19.00 – 22.00 uur Ringvaart  Huismuziek Haarlem 

Donderdag Waar  Wat
09.00 – 13.00 uur Ringvaart Vrouwen Activiteiten
10.00 – 11:30 uur Ringvaart Opstapje
10:00 – 11:00 uur  Ringvaart Zumba
11.00 – 13.30 uur Ringvaart  De Gezonde Hap 
13.00 – 16.30 uur Ringvaart  Klaverjasclub 
  de Ringvaart
15.45 – 17.45 uur Ringvaart DOCKingstation – 
  Knutselclub
16.00 – 19.00 uur Ringvaart (Radar)* Ideazz 16-18  
19.00 – 23.00 uur Ringvaart Bridgeclub 1940 
19.30 – 22.00 uur Ringvaart  Werken met speksteen 
 
Vrijdag Waar  Wat
09.15 – 12.00 uur Ringvaart Yoga (Widara Kadang) 
15.30 – 17.00 uur Ringvaart  Dance & Relax 
15.30 – 17.30 uur Ringvaart DOCKingstation – 
  Kinderpersbureau
15.30 – 17.30 uur Ringvaart DOCKingstation – 
  Kinderkookclub
20.00 – 23.00 uur Radar Disco
 
Zaterdag Waar  Wat
13.30 – 15.00 uur Ringvaart Kinder Kunst Academie 
18.00 – 20.00 uur Ringvaart Boerhaave 
  Buurtmaaltijd 
  (1x per 4 wk)

* Activiteit verhuist per januari in naast gelegen gebouw 
 (oude basisschool Al Ikhlaas)

Wijkcentrum de Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
023 543 6001
http://www.dock.nl/haarlem/schalkwijk/
wijkcentrum-de-ringvaart 
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Fijn wonen in Turks 
ouderencomplex ‘Bizim EV’
‘Bizim EV’ betekent ‘ons thuis’ in het Turks. Het is de naam van een appartementencomplex dat speciaal 
voor Turkse senioren is gebouwd. Het complex ligt in Europawijk-Zuid en bestaat uit dertig appartementen 
met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en een patio. Het is geen verzorgingshuis, maar een 
plek waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Wanneer dat nodig is, kunnen bewoners via een 
thuiszorgorganisatie hulp inschakelen.
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Ymere

Meneer Yildirim woont hier samen met 
zijn vrouw sinds de oplevering in 2007. 
Meneer en mevrouw Yildirim kozen voor 
dit complex, omdat zij hier niet anoniem 
hoeven te wonen. Er is hier een moge-
lijkheid om sociale contacten te hebben 
en om gezamenlijke activiteiten te doen 
met medebewoners.

Het stel was eerst woonachtig in de 
Bomenbuurt in Haarlem-Noord. Zij zijn 
verhuisd, omdat de afstand naar hun 
kinderen te groot was. Ook vinden zij 
het fijn dat zij leven met andere Turkse 
ouderen. Meneer Yildirim kent iedereen 
en zij kennen hem. De winkels zijn hier 
dicht in de buurt wat erg fijn is als je wat 
slechter ter been bent. 
Bij de inrichting is er rekening gehouden 
met de behoefte van de Turkse woon-

cultuur. Zo is er bijvoorbeeld een geslo-
ten keuken in de woning. Verder is er 
een ontmoetingsruimte voor de bewo-
ners die een centrale ligging heeft in het 
complex. “Bij mooi weer gaan de deuren 
open en lopen we zo naar buiten. Dat is 
het fijne aan ons appartement”, zegt me-
neer Yildirim die samen met zijn vrouw 
geniet van de gezamenlijke tuin. 

Bewoners hebben goed contact met 
elkaar en helpen elkaar wanneer dat 
nodig is. Meneer Yildirim helpt zijn buren 
wel eens als ze er in het Nederlands 
niet uit komen. Hij geeft alle vragen en 
verzoeken van medebewoners door aan 
gebiedsbeheerder Esther Slagman van 
Ymere. Zo zorgt hij dat eventuele pro-
blemen snel opgelost kunnen worden.

‘Bij mooi weer 
gaan de deuren 
open en lopen we 
zo naar buiten’
’Ons thuis’. Meneer en mevrouw Yildirim 
staan achter die naam, want zij voelen 
zich hier helemaal op hun gemak. “Het 
is hier heerlijk wonen. Je hebt hier een 
heerlijk ruime woning, alles is goed ge-
isoleerd en de winkels en het openbaar 
vervoer zijn om de hoek!”, aldus meneer 
Yildirim.

Inmiddels wordt het complex, wegens te 
weinig belangstelling bij nieuwe verhuur, 
niet meer voor 100% bewoond door 
bewoners van Turkse afkomst. Middels 
dit artikel willen we het complex daarom 
onder de aandacht brengen bij de 
Turkse gemeenschap. 

Bent u zelf Turks, 55 jaar en ouder en 
heeft u interesse in een woning in 
‘Bizim EV’? Stuur dan een e-mail naar 
haarlem@ymere.nl, wij informeren u 
verder.



36 • Mijn Schalkwijk! 

Een schoon portiek 
begint bij jezelf
Een schoon portiek, wie wil dat nou niet? Woont u in een gebouw met andere bewoners? Dan is het na-
tuurlijk fijn wanneer de gezamenlijke entree en het trappenhuis er schoon en netjes uitzien. Het is tenslotte 
‘de eerste binnenkomst’ voor u en uw gasten en een schone omgeving geeft ook een veilig gevoel. Helaas 
houden deze ruimtes zich niet zelf schoon. Bewoners zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het schoon en 
netjes houden van deze ruimtes.
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Zelf schoonmaken
In veel gebouwen hebben bewoners 
al afgesproken om er samen voor te 
zorgen dat er regelmatig wordt schoon-
gemaakt. Dit doen ze door goede 
afspraken met elkaar te maken over hoe 
vaak en wanneer wie schoonmaakt. U 
kunt bijvoorbeeld met uw naaste buren 
afspreken om de trap om de beurt te 
doen, of ieder zijn eigen stukje.
Een schoonmaaklijst in het portiek is 
een goed middel om iedereen aan de 

schoonmaakbeurt te herinneren. En een 
complimentje achteraf voor goed werk 
motiveert natuurlijk extra.

Schoonmaakbedrijf inhuren
Wist u dat u ook een bedrijf kunt in-
huren voor het schoonhouden van het 
portiek? Dit inhuren kunt u als bewoners 
gezamenlijk doen, maar u kunt dit ook 
via uw verhuurder laten verzorgen. De 
kosten worden dan in uw maandelijkse 
huurbedrag opgenomen. 

Als u huurtoeslag ontvangt, kunt u het 
bedrag ook nog geheel of gedeeltelijk 
terugkrijgen. Om een schoonmaakbe-
drijf te kunnen inhuren, is het wel van 
belang dat bij een portiek alle bewoners 
en bij een geheel complex 70% van de 
bewoners hiermee instemt. Hierin kunt 
u als bewoner zelf het initiatief nemen. 
En bij genoeg interesse kunt u Ymere 
vragen een offerte op te vragen. 
Dit kan via het algemene nummer van 
Ymere: 088 000 89 00.

Ymere
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Even voorstellen: 
huismeester Piet 
De bewoners van de Ymere-flats aan de Gaasterlandstraat, Waddenstraat, Andorrastraat en de Briandlaan 
kennen hem waarschijnlijk al. Piet Hus is sinds april 2014 de nieuwe huismeester voor deze complexen in 
Schalkwijk. Hij zorgt met de bewoners dat alles schoon, heel en veilig is in en rond de flats. 
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Ymere

Je herkent Piet in de wijk aan zijn 
witte Ymere-scooter. Hij is dagelijks in 
zijn gebouwen te vinden. “Ik kijk of de 
huurders geen vuilnis achterlaten, of 
de algemene ruimtes niet als berging 
worden gebruikt en of de fietsen op de 
juiste plek worden gestald. Als het nodig 
is, spreek ik een bewoner aan op zijn of 
haar gedrag. In de zeven jaar dat ik voor 
Ymere werk, heb ik daarover nooit een 
vervelend gesprek gehad met een be-
woner. Als je maar goed uitlegt waarom 
het belangrijk is dat iemand zich anders 
moet gedragen.” 

Piet heeft voor Ymere ook een signaal-
functie. “Als ergens een lekkage is of 
een deur niet goed sluit, geef ik dat 
door aan ons onderhoudsbedrijf. De 
monteurs komen dan voor de reparatie.” 

Vraag gerust
Huurders en omwonenden kunnen Piet 
over alles een vraag stellen. Als hij het 
antwoord niet weet of niet kan helpen, 
verwijst hij door naar een collega binnen 
Ymere, of naar een instantie in de buurt. 
“Het komt regelmatig voor dat ik voor 
bewoners die onvoldoende Nederlands 

spreken een telefonische afspraak 
maak met Ymere Service voor een re-
paratie. Ik vind het leuk om die mensen 
te helpen. Ik bemiddel ook regelmatig bij 
burenruzies over bijvoorbeeld geluids-
overlast of hondenpoep.” Geen vraag of 
klacht is Piet te gek. 

Ruim en groen
“Ik werkte eerder ruim zes jaar als 
huismeester in oudere nieuwbouwwij-
ken in Hoofddorp. Het valt me op dat 
Schalkwijk mooi ruim en groen is en 
dat het een gemêleerde wijk is waar 
allerlei mensen wonen. In mijn wijken in 
Hoofddorp was best veel jongerenover-
last maar daar heb ik hier nog niet mee 
te maken gehad. Als straks het winkel-
centrum is opgeknapt, is het hier prima 
wonen. 

Contact met Piet
Piet Hus is voor bewoners bereikbaar 
via email en telefoon. Aan het publica-
tiebord onder in de flat hangt een poster 
met zijn contactgegevens. Buren die 
een melding willen maken van overlast 
of een vraag of idee hebben, kunnen 
Piet Hus bereiken via het algemene 
nummer van Ymere: 088 000 89 00.
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Het evenement van de radiozender 
heeft ieder jaar een stille ramp  waar 
geld voor ingezameld wordt.  Dit jaar 
steunen ze vrouwen en meisjes die 
slachtoffer worden van seksueel ge-
weld in conflictgebieden. Wereldwijd 
wordt een op de vijf vrouwen verkracht, 
gedwongen tot seks of op een andere 
wijze seksueel misbruikt in haar leven. 
In conflictgebieden zijn vrouwen extra 
kwetsbaar omdat seksueel geweld als 
een vernederend wapen wordt ingezet. 
Het Rode Kruis helpt en bereikt met 
haar netwerk van miljoenen vrijwil-
ligers, meisjes en vrouwen die met 
seksueel geweld tijdens conflicten te 
maken kregen. Het Rode Kruis zorgt 
voor opvang, medische zorg en psy-
chische begeleiding, maar zet zich 
ook in om deze vrouwen zicht op een 
toekomst te bieden, bijvoorbeeld door 
startkapitaal en trainingen te verstrek-
ken. Van 18 december tot en met 24 
december vragen de drie dj’s van 3FM 
aandacht voor dit goede doel. 

Iedereen kan actie voeren en geld 
ophalen voor het goede doel. Tijdens 
Serious Request kun je tegen betaling 
nummers aanvragen. Al dat geld gaat 
naar het Rode Kruis. Op 24 december 
wordt tijdens het eindfeest het opge-

haalde bedrag bekend gemaakt en ge-
doneerd aan het Rode Kruis. Overal in 
Haarlem leeft het evenement al enorm 
en verschillende acties zijn aangemeld. 
En ook Schalkwijk staat op de kaart 
met verschillende acties. 
 
Bingo voor het goede doel
Zo hielden Stichting Sint Jacob en 
woningcorporatie Pré Wonen een bingo 
voor het goede doel. Stichting Sint 
Jacob hield een estafette bingo op al 
haar locaties. In de week van 17 tot 21 
november konden bewoners, medewer-
kers, vrijwilligers, familie, vrienden en 
mantelzorgers bingo komen spelen. De 
locatie met de hoogste opbrengst mag 
het totaalbedrag namens de stichting 
overhandigen aan de dj’s in het Glazen 
Huis. Rabobank Haarlem steunde de 
actie met de inzet van vrijwilligers. Kijk 
voor meer informatie op www.kominac-
tie.nl/sintjacobestafettebingo.

Pré Wonen hield 13 november ook 
een bingo voor Serious Request. Om 
zo veel mogelijk geld in te zamelen 
organiseerde Pré Wonen op donderdag 
13 november een Serious Bingo avond, 
waarbij de medewerkers de bingokaar-
ten konden kopen en die vervolgens 
doneren aan de ouderen in Meerwijk. 

Zo steunen ze twee goede doelen in 
één. De prijzentafel lag vol met ca-
deautjes en diensten van de medewer-
kers van Pré Wonen. www.prewonen.nl

Ouderen Flashmob
Maar de acties zijn er in alle soorten en 
maten, zo werd er in het winkelcentrum 
van Schalkwijk op zaterdag 29 novem-
ber een flashmob georganiseerd voor 
ouderen in het stadsdeel. De deelne-
mers waren cursisten van de sport-
groepen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ 
van Servicepaspoort, Zorgbalans. Via 
een Youtube filmpje begin november 
riepen ze een bredere groep oude-
ren op om ook deel te nemen aan de 
flashmob. Tijdens de flashmob liepen 
ze rond met Rode Kruis collectebussen 
en verkochten ze Jane Fonda-achtige 
sporthanddoeken. Kijk voor meer infor-
matie op: www.kominactie.nl/flashmob
 
Meerdere acties
Ook Stuif-Stuif, Haarlems grootste en 
meest veelzijdige zomervakantie eve-
nement voor kinderen van vier tot en 
met twaalf  jaar, deed mee en heeft al 
een mooi bedrag opgehaald, en wordt 
georganiseerd door DOCK. Serious 
Stuif richtte zijn podium op het goede 
doel tijdens de Stuif-Stuif waar ieder-
een met eigen acties mocht komen, 
en kon doneren in de collectebus-
sen. Daarnaast hebben ze een veiling 
gehouden en al meer dan €800,- opge-
haald. Bekijk de site voor een verslag: 
www.stuifstuif.nl/

En zo zijn er nog veel meer acties! 
Ook meedoen? 
Kijk op www.kominactie.nl  

3FM Serious Request: 
Schalkwijk komt in actie
Op 18 december gaat het evenement van 3FM, Serious Request van start. Het Glazenhuis gaat op slot, 
met binnenin drie dj’s van 3FM die een week lang niet eten en zich dag en nacht  richten op het maken 
van radio en TV. Met deze actie steunen zij een goed doel van het Rode Kruis. Het evenement 3FM Serious 
Request vindt dit jaar plaats in Haarlem op de Grote Markt. De hele stad is al druk bezig om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen. Natuurlijk draagt Schalkwijk ook zijn steentje bij. 
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In september is Dock weer gestart 
met Koffie & Opvoeding. Tijdens deze 
wekelijkse inloop ontmoeten moeders 
elkaar om gezellig te kletsen onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
Er wordt gesproken over opvoeding 
en ontwikkeling, maar het is ook een 
manier om lekker te ‘ontladen’ en de 
dagelijkse stress even te ontvluchten. 
Ook wordt er zo nu en dan iets ac-
tiefs gedaan. Zo wordt er gewandeld, 
er worden knutselactiviteiten gedaan 
die je ook met je kind kan doen en 
er worden hapjes bereid. Voor deze 
inloop hoeft u zich niet in te schrijven 
en het deelnemen is gratis. In het 
jaarprogramma op de website van 
DOCK Haarlem vindt u locatie, dag 
en tijd. Wij hopen u te zien!

DOCK

Koffie & 
Opvoeding 

om even te ontladen

De Huiskamerinloop is een naschoolse 
activiteit waar kinderen elkaar 
ontmoeten in Vinci73. Kinderen uit 
groep 5,6 en 7 van OBS de Piramide 
Meerwijk, de Meer en de Al Ikhlaas 
hebben zich in september voor deze 
activiteit ingeschreven en doen één keer 
per week gedurende anderhalf uur mee. 
In het begin van het schooljaar is met 

ieder kind een leerdoel opgesteld waar 
spelenderwijs aan wordt gewerkt. 
Elke week is er weer een andere 
activiteit, waarmee de kinderen 
werken aan sociale vaardigheden en 
competenties. Zo is een voorbeeld 
van een activiteit levend stratego, 
waarbij kinderen strategisch moeten 
samenwerken om de vlag van het 

andere team te vinden. Een ander 
voorbeeld is het voeren van een 
debat. Kinderen discussiëren over 
maatschappelijke thema’s en leren 
daarmee zich in te leven in een ander 
en te wachten op hun beurt, hoe 
enthousiast ze ook zijn. 
Kortom: spelenderwijs werken aan 
jezelf, de groep en daarmee de buurt.

Huiskamerinloop voor kinderen
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Elke eerste donderdag van de maand is er de Buurtboxlunch. 
Deze lunch staat in het teken van ontmoeting. Onder het genot 
van een kopje soep, een gezond broodje en een kopje koffie of 
thee kletsen buurtbewoners over van alles en nog wat. 
Elke lunch heeft weer een ander thema. Mee lunchen?  
Voor slechts 2,50 euro eet u gezellig mee. Aanmelden kunt u 
doen door te bellen of te e-mailen. 
Contactpersoon: Suheyla Kasap: 06 489 809 24 & 
Skasap@dock.nl. 

Vanaf het nieuwe jaar zal de oude school aan de Floris van 
Adrichemlaan, een nieuwe invulling krijgen. De ruimte is flink 
verbouwd en hersteld. Een deel van de locatie wordt ingericht 
voor jongerenactiviteiten. DOCK voert daar het talentenpro-
gramma Talentzz uit en biedt jongerencoaching en meidenwerk. 
Deze activiteiten vonden tijdelijk plaats in Radar en krijgen nu 
meer plek om voor de jeugd iets te betekenen! Ook komt er een 
nieuwe voorziening: De Maakplaats. De Maakplaats biedt jong 
en oud de mogelijkheid om hun creatieve en technische vaar-
digheden te ontdekken, in te zetten en te delen met anderen. Er 
is een grote werkruimte. Daar kunnen spullen gemaakt worden, 
versteld worden en gerepareerd worden. Dit alles door buurt-
bewoners en talentvolle vrijwilligers. Ook is er een multimedia-
ruimte voor fotografie en muziek. Nieuwsgierig? Kom langs, en 
ontdek het zelf!

Buurtboxlunch: 
eet u ook mee?

Maakplaats: ruimte 
voor ontwikkeling
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Koffieochtend voor vrouwen
Kom naar de nieuwe extra koffieochtend! Gewoon omdat het 
gezellig is, je er mensen leert kennen en er even iets voor jezelf 
kunt doen! Soms nodigen we iemand uit die iets kan vertellen of 
uitleggen. Heel handig!

Wanneer:  Dinsdag  

Voor wie:  Vrouwen/moeders

Hoe laat:  9:00-11:30 uur

Waar:  Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98

Wilt u meer weten of heeft u een vraag, neem contact op met: 
Touria Slimane: tslimane@dock.nl 0638828286
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column
 

Yvonne van Bourgondiën, wijkregisseur bij Pré Wonen
Yvonne richt veel van haar aandacht op Meerwijk. Zelf woont ze in Schalkwijk en fietst 

regelmatig met haar dochter richting de Meerwijkplas of de Molenplas

‘Ontmoet elkaar in Meerwijk’
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Pré W
onen

Hoe lang woont u al in Meerwijk? Bent u hier net komen wonen en is de 
wijk nog nieuw voor u? Bent u hier opgegroeid en voelt u zich hier nog 
steeds thuis? Of behoort u misschien zelfs tot de pioniers die hier in de ja-
ren zestig kwamen wonen? Buurtgenoten leren kennen, maakt dat je je als 
nieuwkomer sneller thuis voelt. En voor de ander is zo’n ontmoeting natuur-
lijk ook heel waardevol.

Ontmoeting gaat verder. Wie deel uitmaakt van de wijk, heeft meer oog en 
meer zorg voor zijn omgeving. Ik durf te stellen dat als mensen elkaar beter 
kennen, de buurt schoner en veiliger wordt. Een vuilniszak zet je dan niet 
zomaar aan de straat; je weet dat andere mensen dat vervelend vinden. En 
andersom: zie je dat iemand dat toch doet, dan ervaar je geen drempel om 
daar iets van te zeggen. Als je elkaar kent, dan kan dat.

Rekening houden met elkaar en begrip hebben voor de ander begint met 
elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten. Daarom zijn ontmoetingsplekken 
zo belangrijk. Plekken waar je makkelijk even kunt binnenlopen. Voor een 
warme kop koffie en een goed gesprek, bijvoorbeeld in Vinci-Food. Voor een 
toevallige ontmoeting, bijvoorbeeld in Vinci-Fair. Kun je hulp gebruiken bij 
het vinden van werk of het starten van een eigen bedrijf? In De Kas staan 
mensen van DOCK voor je klaar. Op straat zijn er plekken om te chillen met 
leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld na een potje basketbal. Waar mensen samen-
komen, jong en oud, ontstaan plannen en ideeën voor een betere, schonere 
en veiligere buurt. 

Wat kunt u als wijkbewoner zelf doen? Doen wat een goede buur doet: het 
grofvuil op de juiste tijd buiten zetten, de stoep schoonhouden, rekening 
houden met elkaar. Kleine dingen, maar met een groot effect. Meerwijk is 
een mooie wijk, die aandacht verdient. Aandacht voor de omgeving en aan-
dacht voor elkaar. Want: Er zit méér in Meerwijk.
 
 

Yvonne van Bourgondiën
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Buurtbeheerder Jesse Blok zorgt 
ervoor dat de Boerhaavewijk 
schoon, heel en veilig blijft. Dat 
doet hij samen met de bewoners. 
Buurtbeheer gaat vooral over 
mensen, vindt Jesse. We lopen 
een ochtend met hem mee.

Het is kwart over acht, tijd voor Jesse’s 
dagelijkse ochtendronde. “Ik loop door 
de wijk om te zien of alles in orde is”, 
vertelt hij, terwijl hij een gehavende 
bloembak aan een nadere inspectie 
onderwerpt. “Zie ik dat straatmeubilair 
beschadigd is, dan geef ik dit door aan 
de gemeente. Is de verlichting in een 
portiek uitgevallen, dan vervang ik deze. 
Ik let ook op afwijkende dingen, zoals 
een uitpuilende brievenbus. Als iemand 
op vakantie is, duw ik de post naar 
binnen zodat de woning er ‘bewoond’ 
uitziet. Bij twijfel doe ik een briefje in de 
brievenbus met het verzoek om even 
contact op te nemen. Ik wil zeker weten 
dat alles in orde is.” 

Klacht nummer 1: afval
Wat is de meest gehoorde klacht van 
bewoners? Zwerfafval. En grofvuil dat 
aan de straat wordt gezet zonder een 
afspraak te maken met Spaarnelanden. 
“Daar spreek ik mensen op aan. Vaak 
realiseren ze zich niet dat de rommel 
alleen maar groter wordt, omdat ook 
andere mensen hun vuil erbij zetten. Dat 
trekt het ongedierte aan en vormt dus 
een gezondheidsrisico.”

Dit is ook jouw buurt!
Buurtbeheer gaat niet alleen over zwerf-
vuil, kapotte portiekverlichting en vogel-
overlast. Het is vooral mensenwerk, vindt 
Jesse. “Als buurtbeheerder wil ik mensen 
bewuster maken: dit is ook jouw buurt, 
de wereld houdt niet op bij de voordeur. 
Spreek ik wijkbewoners aan op hun 
gedrag, dan valt dat niet altijd in goede 
aarde. Daarin verschilt Boerhaavewijk 
echt niet van de andere wijken waar ik 
als beheerder heb gewerkt. Zijn mensen 
boos, dan is mijn ervaring: luisteren is 
vaak al de helft van de oplossing.”

Opgeknapt
Boerhaavewijk is ruim en groen, men-
sen wonen hier graag. Het is goed om 
te zien dat de wijk zo opknapt. 
“Het wordt hier alleen maar mooier. 
Voor een buitenmens als ik is het een 
voorrecht om hier te werken.”

Op pad 
met 
buurt-
beheerder  Jesse

Jesse Blok
buurtbeheerder Pré Wonen/
Elan Wonen
Werkgebied: Boerhaavewijk
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ItaliëlaanItaliëlaan

Laan van A
ngers

Laan van A
ngers

De Italiëlaan verandert de komende 
jaren in een groene, ruimtelijk opgezette 
straat die toonaangevend is voor het 
nieuwe Europawijk-Zuid. In 2008 wer-
den vijf portiekflats gesloopt om plaats 
te maken voor nieuwbouw. In 2009 
moest Pré Wonen echter een pas op de 
plaats maken vanwege de hoge kosten. 
Een nieuw project is nu in wording. Het 
stedenbouwkundig plan met randvoor-
waarden waaraan de nieuwbouw moet 
voldoen, is er. Als de gemeenteraad 
hiermee akkoord gaat, kan Pré Wonen 
de woningen gaan ontwerpen. 

Hoe gaat de Italiëlaan er uitzien?  
Het nieuwbouwplan gaat uit van zeven-
tig tot tachtig woningen, gegroepeerd 

in vier blokken. Deze zijn omgeven 
door groen. De bouwblokken hebben 
een hoogte van maximaal vier lagen en 
bestaan uit een mix van eengezinswo-
ningen en appartementen. Alle wonin-
gen zijn bestemd voor verhuur. Ook 
krijgen de cliënten van SIG hier hun 
eigen begeleid-wonen-voorziening. Door 
de nieuwbouw en de herinrichting van 
de openbare ruimte krijgt de straat een 
warmere uitstraling. 

Groen en ruim  
In dit prille stadium van de plannen heeft 
Pré Wonen overleg gehad met de wijk-
raad over het stedenbouwkundig plan. 
Omwonenden hebben dit in oktober 
kunnen bekijken en hun reactie kunnen 

geven tijdens een inloopavond. Als het 
ontwerp van de woningen af is, hebben 
omwonenden nog een mogelijkheid om 
te reageren. Als alle procedures doorlo-
pen zijn kan de bouw naar verwachting 
in de eerste helft van 2016 starten.

De Italiëlaan is nu nog een open, 
groene plek midden in de wijk. Groen 
en ruimtelijk blijft het er, ook als de 
nieuwbouw is voltooid. Daarmee maakt 
de herinrichting van de Italiëlaan de 
metamorfose van Europawijk-Zuid 
compleet.

Italiëlaan krijgt metamorfose
Europawijk-Zuid onderging de afgelopen jaren een flinke gedaanteverandering. 
Over drie jaar heeft ook de Italiëlaan een nieuw gezicht.
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Voorbeeldverkaveling Italiëlaan
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Meer comfort, minder energie, mooier wonen

Pré W
onenRenovatieproject Helsinkistraat 

De 96 eengezinswoningen in de Helsinkistraat en omgeving en de Edinburghstraat krijgen in 2015 een 
metamorfose. Ze worden opgeknapt,  energiezuiniger gemaakt en krijgen een luxere, warmere uitstraling.

“De belangrijkste redenen voor de 
renovatie zijn de technische gebreken 
aan de buitenzijde van de woningen, de 
gedateerde uitstraling en het hoge ener-
gieverbruik”, vertelt projectleider Ruud 
Hemmer van Pré Wonen. “De kozijnen 
sluiten slecht, met tocht tot gevolg. Met 
de renovatie krijgen de woningen behal-
ve nieuwe kozijnen en vensterbanken 
ook dak- en vloerisolatie en een betere 
ventilatie.” Voor wie meer wooncomfort 
wil, heeft Pré Wonen een ‘optieplan’. 
Hemmer: “De kleine, inpandige badka-
mer verplaatsen naar een slaapkamer, 
een open keuken, het verwijderen van 
de schouw in de woonkamer, open-
slaande deuren naar de achtertuin, een 
nieuw toilet: het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden.”

Betere uitstraling  
Pré Wonen wil de woningen ook een 
luxere, warmere uitstraling geven. De 
kunststof panelen op de voorgevel 
worden vervangen door metselwerk. Op 
de daken komen nieuwe pannen en een 
schoorsteen. Hemmer: “Hierdoor krijgt 
de hele wijk een betere uitstraling.” Leidt 
dit alles tot hogere woonlasten? Niet als 
het aan Pré Wonen ligt. Hemmer: “De 
woningen krijgen zonnepanelen, een 
nieuwe cv-installatie en een ‘slimme me-
ter’, waarmee mensen hun energiever-
bruik kunnen bijhouden en aanpassen. 
Een lagere energierekening, afhankelijk 
van hoe zuinig mensen met gas, water 
en licht omgaan, kan netto voor gelijke 
maandlasten zorgen.”

 

Voor en door bewoners  
Pré Wonen heeft geprobeerd om de be-
woners zo goed mogelijk bij de plannen 
te betrekken. “Een platform van betrok-
ken bewoners heeft de doorslag gege-
ven in de keuze van het ontwerp”, zegt 
consulent wijkbeheer Mieke van der 
Kwast. “Op www.volgjewoning.nl kunnen 
bewoners de werkzaamheden volgen. 
Ook de modelwoning geeft een goede 
indruk van wat men kan verwachten.” 
Als de bewoners instemmen met de re-
novatieplannen – dat is nog niet bekend 
op het moment dat dit magazine naar 
de drukker gaat – dan gaat de aan-
nemer begin 2015 aan de slag. Van der 
Kwast: “Rond de zomervakantie zijn de 
werkzaamheden voltooid. We rekenen 
erop dat de bewoners hier nog vele 
jaren met plezier zullen wonen.” Te
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De potjo potjo 
dansen in 

Schalkweide
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Het is een zonnige zondagmiddag in 
oktober. Toch zit de zaal in woonzorg-
centrum Schalkweide bomvol. Er klinkt 
een gezellig geroezemoes. Niet alleen 
bewoners zijn van de partij, maar ook 
familieleden, buurtbewoners en zelfs 
mensen die helemaal niet in de buurt 
wonen maar speciaal zijn gekomen 
voor de Rumah Ngobrol: een mid-
dag met een Indisch tintje. Altijd met 
muziek.  

Indische afdeling
Deze zondag is er een optreden van 
Soewi Tuast en Jan. Soewi spoort 
iedereen aan om mee te doen met 
de potjo potjo, een soort  line dance. 
Een paar mensen wagen een dansje. 
‘‘Ik zou wel willen, maar m’n benen 
doen het niet’’, reageert een mevrouw 
lachend. ‘‘Ik woon op de Indische afde-
ling van Schalkweide. 

Vandaag is alleen mijn dochter mee. 
De kleinkinderen moesten naar 
Rotterdam.’’

Rad van fortuin
Twee heren die oorspronkelijk uit 
Curaçao komen en al meer dan veer-
tig jaar in Nederland wonen, zien wel 
gelijkenis tussen de Indische en de 
Caribische cultuur. ‘‘Al zijn we op de 
Antillen wel wat drukker.’’ Ze komen al 
sinds het begin, zes jaar geleden, naar 
de Rumah Ngobrol. Dat geldt ook voor 
twee Indische dames uit Parkwijk. ‘‘Wij 
komen voor de gezelligheid’’, zeggen 
zij, terwijl ze met een schuin oog de 
nummers voor het rad van fortuin in de 
gaten houden. 
 

Anneke Grönloh
Petra van Kouteren werkt in Schalkweide. 
Zij organiseert de middag samen met 
een groep enthousiaste vrijwilligers, ie-
dere eerste zondag van de even maand. 
‘‘Er is een grote Indische gemeenschap 
in Haarlem en Schalkweide heeft een 
Indische afdeling, dus zo is het idee 
ontstaan. Iedereen is trouwens welkom’’, 
benadrukt Petra. Eén van de hoogte-
punten van de Rumah Ngobrol was het 
optreden vorig jaar van Anneke Grönloh, 
gesponsord door Omroep Max. ‘‘Daar 
hebben de mensen het nu nog over.’’ 

De volgende Rumah Ngobrol is op zon-
dag 1 februari, met een optreden van de 
Reinaldaband. De toegang is gratis! 
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Om meer bekendheid te geven aan De Kas was er van 
20 tot 24 oktober een actieweek over het vinden van een leuke 
baan en het opzetten van een eigen bedrijf. Burgemeester 
Schneiders verzorgde de aftrap voor de week, waarin onder 
meer presentatietrainingen voor jongeren en voorlichting voor 
startende ondernemers op het programma stonden. 

Nieuw in De Kas
Schalkwijkers die werk zoeken of een eigen bedrijf 
willen opzetten kunnen in De Kas terecht voor 
ondersteuning en coaching. Ook voor computer-
training, huiswerkbegeleiding en bijlessen ben je er 
aan het goede adres. 

Te
ks

t: 
M

us
ta

fa
 Ö

ca
l •

 F
ot

og
ra

fie
: D

as
ha

 E
lfr

in
g

Voor vragen over De Kas kunt u contact opnemen met Mustafa Öcal: mocal@dock.nl , 06 30 181 630. 
Of loop op werkdagen binnen aan de Bernadottelaan 199a. 

U kunt De Kas Haarlem volgen op Facebook. Website: www.dekashaarlem.nl.

Nieuwe starter: Moda Hair
Hewi heeft sinds september haar eigen kapsalon naast de 
Jumbo in Molenwijk. Hewi is de derde kapster die na een start 
bij De Kas is doorgegroeid naar een eigen salon. In oktober 
is Monique Eenschoten in De Kas begonnen met Moda Hair. 
Monique is een geboren en getogen Haarlemse. Na haar kap-
persopleiding midden jaren ‘90 werkte ze bij RB Haarmode in 
de Amsterdamstraat. Sinds eind 2013 werkte ze als thuiskap-
ster. Via een tip kwam ze bij De Kas terecht. “Meteen bij de 
rondleiding werd ik enthousiast. Ik vind het zo leuk dat De Kas 
mensen de kans geeft  en leert hoe een bedrijf op te zetten. 
Mijn handen jeukten meteen! Ik ben een vrolijke, enthousiaste 
kapster met passie voor het werk en ik luister graag naar de 
verhalen van mijn klanten.” 

Actieweek oktober succes 

DOCK

Kom naar De Kas
Wilt u hulp bij het vinden van een baan?
Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een 
inloopspreekuur. De koffie staat klaar en u kunt overleggen 
met de werkcoach, of kijken in de vacaturemap.

Heeft u serieuze plannen om een bedrijf 
op te zetten?
Kom met uw ideeën, plannen en dromen naar De Kas. 
Dinsdags van 13.00 tot 15.00 uur houden we 
intakegesprekken. 



advertentie
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Terwijl ik dit schrijf, is het nog redelijk weer en zie ik de bomen in het 
Engelandpark verkleuren in prachtige herfsttinten. Als deze glossy bij u in de 
bus ligt, is het december en is de winter misschien al gearriveerd.

Aan het eind van het jaar kijk je altijd even terug. Ik kan zeggen dat er in onze 
wijk toch weer een aantal positieve zaken zijn afgerond.

Bijvoorbeeld de Laan van Angers, Engelandlaan en het afsluiten van een 
nieuw wijkcontract 2014-2015. Hierin zal de aanpak van de hoek Polen-, Rus-
landstraat, achterkant Italiëlaan en de Frankrijklaan de hoogste prioriteit heb-
ben. Gemeente, Pré Wonen, Dock, handhaving, schoon en veilig/
Spaarnelanden, bewoners en wijkraad zijn allemaal in dit project aan zet. 
Vooral 2015 is belangrijk. De resultaten worden dan zichtbaar. Ik verheug me er 
op.

De wijkraad heeft van de gemeente gehoord dat zij de Europaweg vanaf de 
brug naar Heemstede tot de afslag naar de Groningenlaan ook op willen knap-
pen en voorzien van rotonden. De stoplichten verdwijnen dan en dat moet de 
doorstroming van het verkeerd bevorderen. De meningen hierover zijn verdeeld. 

Tot slot wil ik stilstaan bij de maand december. Sinterklaas is als u dit leest net 
het land weer uit. Ik hoop dat het ondanks alle discussies een gezellig kinder-
feest is geweest. 

Op naar kerst, het feest van samenzijn. Persoonlijk vind ik het één van de mooi-
ste dagen van het jaar. Kijk eens in je omgeving naar bewoners die 
eenzaam zijn. Met een gebaar, een woord van aandacht kan je het ook voor 
hen een stuk gezelliger maken.

En dan knallen we aan het eind van de maand 2014 uit en stappen 2015 in. 
In mijn woning op acht hoog zie ik aan de ene kant het vuurwerk in Schalkwijk 
en aan de andere kant Heemstede. Dubbel plezier.

Ik wens alle bewoners een gezellige decembermaand en voor 2015 veel 
gezondheid, humor en positiviteit!

Hugo Visscher

column
 

Hugo Visscher 
is voorzitter van de wijkraad Europawijk. Hugo is trots op het enthousiasme van de 
wijkraadsleden. In harmonie werken ze samen aan een steeds mooier Europawijk, 
waar het goed leven en wonen is.

‘Positieve resultaten worden zichtbaar’

Europa
Koerier
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LOPENDE ZAKEN
Colofon
Europawijk Wijkraadkamer 
Nederlandlaan 226, 
2034 PE Haarlem 
(ingang Zwedenstraat) 
Tel. 06 34 03 57 12 
www.wijkraadeuropawijk.nl 
info@wijkraadeuropawijk 
redactie@wijkraadeuropawijk.nl 

Bestuur 
Hugo Visscher, voorzitter / De Entree 
/ Facelift Europawijk / vier wijkraden-
overleg / interviews / Schalkstad / 
media 
Annette Mando, secretaris Verkeers-
groepen / 
Lia Alders, penningmeester Wijk-
krant-redactie en verspreiding / 
media

Leden 
Nicolette True, Schoon en Veilig 
Jan ter Ellen, Facelift Europawijk 
Cor Griffioen, Projectgroep KG / 
locatie Zuid / Heempark 
Saskia Klitsie, Facelift Europawijk / 
Media / Groenbeleid 
Hanna Hamersma, beheer, verkeer 
en Engelandpark
Marijke Smit, Schalkstad / Heempark 

Vergaderingen
De vergaderingen zijn op elke twee-
de dinsdag van de maand, van 20.00 
tot 22.00 uur, in de recreatiezaal van 
Buitenhof, Nederlandlaan 154/156. 
De vergaderingen zijn openbaar. 

Spreekuur
Elke dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur houdt de wijkraad 
spreekuur, uitgezonderd de avonden 
dat de wijkraad vergadert. 

Meer nieuws
Meer nieuws over de Europawijk kunt 
u lezen in de uitgebreide versie van 
de Europakoerier op 
www.wijkraadeuropawijk.nl/
europakoerier 
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Voetbaltoernooi 2014 
op de velden Olympia 

De werkgroep Ontmoeten van de wijkraad Europawijk organiseerde 15 oktober hun 
eerste voetbaltoernooi. Op de velden van sportvereniging Olympia voetbalden acht 
teams om de eer. Het weer was goed en de sfeer ook. Een verslag van de werkgroep.

Begin oktober hadden we al bijna vijftig voorinschrijvingen en daar kwamen op de dag 
zelf nog bijna tien bij. Met ongeveer zestig kinderen hebben we acht teams kunnen 
inzetten en een echt toernooi kunnen houden. De eerste wedstrijd begon om 10.15 
uur met een lekker zonnetje en ook de laatste wedstrijd om 14.20 eindigde met zon.

De prijsuitreiking werd een extra succes dankzij de poedelprijs die door één van de 
ouders werd verzorgd voor de laatste twee teams op de lijst. De eerste drie winnaars 
kregen een mooie medaille.
We hebben gebruik gemaakt van de faciliteiten en materialen van Olympia. Een volgen-
de keer gaan we er zeker weer naar toe. En misschien is dat al wel in de meivakantie. 

Het toernooi is naast Olympia ook gespon-
sord door de gemeente Haarlem, de drie 
woningbouwverenigingen in Haarlem, de 
wijkraad Europawijk en Van der Storm Sport-
prijzen en relatiegeschenken. 

We willen de sponsoren en de vrijwilligers 
Saskia, Toos, Anton, José, Norman en Martin 
bedanken. En niet te vergeten ook de ouders, 
begeleiders en spelers voor de ontzettend 
leuke dag.

Wilt eerder contact hebben met de wijkraad? 
U kunt dan bellen naar 06 – 3403 5712, of 
mailen naar info@wijkraadeuropawijk.nl

mailto:info@wijkraadeuropawijk.nl
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Kerstviering Laan van Berlijn 
Kerst is bij uitstek een periode voor bezinning. Velen beleven kerst als het lichtfeest, 
met de blijvend groene dennenboom en de kaarsjes. Anderen gedenken al eeuwen de 
geboorte van Jezus, ongeacht of je daarbij aan zijn persoon denkt, aan zijn leven en 
werken of aan de gezindheid die hij onder de mensen bracht. Ook in de Europawijk 
zijn rond kerst verschillende tradities ontstaan.

Aan de Laan van Berlijn organiseren Dock en de woongroep ‘Beschermd Wonen’ van 
Lievegoed het Lichtjesfeest  dat vanaf zonsondergang wordt gevierd. Bij Het Aposto-
lisch Genootschap worden onder de luifel van de hoofdingang kerstliedjes gezongen 
en worden buurtbewoners vervolgens in de gelegenheid gesteld de kerstsfeer in hun 
gebouw te beleven.

Ook dit jaar worden beide tradities op één avond gevierd. Ieder wordt van harte 
uitgenodigd op dinsdag 16 december vanaf 18.00 uur op het plein bij het wijkcentrum 
en aansluitend vanaf 19.30 uur in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap 
(zaal open vanaf 19:00 uur).

Rectificatie 
naar Pré Wonen
In de laatste Europakoerier heb ik 
mijn voorwoord wat foutjes gemaakt 
in verband met de toekomstige 
nieuwbouw op het grasveld aan de 
Italielaan.

Het plan bevat geen koopwoningen, 
maar alleen huurwoningen. Het gaat 
om een aantal gezinswoningen en 
voor het grootste deel om apparte-
menten. De hoogte van de bouw zal 
maximaal uit vier lagen bestaan en 
niet uit maximaal drie lagen.

Overeind blijft staan, dat rond en tus-
sen de woningen veel groen wordt 
gecreëerd. Op de gehouden informa-
tieavond in de Ontmoetingskerk was 
er behoorlijk wat belangstelling voor 
de plannen vanuit de wijkbewoners. 
Alles is nog prematuur. Er zal in de 
toekomst ongetwijfeld meer informa-
tie komen van Pré Wonen

Hugo Visscher, 
voorzitter wijkraad Europawijk

Europa
Koerier

Zomerfeest bij OBS de Piramide Europawijk!
Op vrijdag 26 september organiseerde 
OBS de Piramide Europawijk voor de 
zevende keer het zomerfeest voor kin-
deren, ouders en buurtbewoners. 

Daarnaast werd tijdens het feest het 
project ‘Groen aan de Duitslandlaan’ 
afgesloten. Alle deelnemers van deze 
projectgroep waren uitgenodigd. 
Zij hebben onder andere de succesvolle 
schooltuinen en de groene speelplekken 
op ons plein mogelijk gemaakt! Onze 
leerlingen genieten nu wekelijks van de 
lessen in de nieuwe schooltuinen!

Thema van het zomerfeest dit jaar was 
daarom ‘puur natuur’.

Tetje Valentijn van Landschap Noord 
Holland nam deel aan het spelletjescir-
cuit en nodigde kinderen uit voor een 
insectenspeurtocht. Ook konden de 
kinderen bij haar insecten onderzoeken 
onder een microscoop.

Er was nog veel meer te doen: boom-
stamzagen, spijkerbroek hangen, zaad-
bommetjes maken, eendje hengelen et 
cetera. 

Gelukkig werkte het weer mee en mede 
dankzij de inzet van het team van OBS 
de Piramide Europawijk , DJ Pascal en 
de hulp van ouders werd het weer een 
supergezellig feest. 

Jaqueline Boogaard, directeur OBS de 
Piramide Europawijk

Let op: op een aantal plaatsen in de 
wijk is veel overlast van muizen en 
ratten. Gooi daarom geen eten uit 
het raam!



Nu de  achterkant  nogNu de  achterkant  
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De Italiëlaan ligt er tegenwoordig 
prachtig bij. Maar de Andorrastraat 
(de achterkant van de Italiëlaan) kan 
een opknapbeurt gebruiken. In het 
wijkcontract van Europawijk staat dit 
punt van aandacht beschreven. 
De bedrijven die in het pand huizen, 
de gemeente en de wijkraad bekijken 
samen hoe ze dit stukje Europawijk 
aantrekkelijker kunnen maken.Te
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Bijzondere plek in onze wijk

In het kader van bijzondere woonvormen in Europawijk hebben we de afgelopen tijd kennis kunnen maken 
met Ferm van Rozemarijn gelegen aan de Belgiëlaan, het Turkse bejaardenhuis ontworpen door architect 
Herzberger aan de Engelandlaan en Lieflijk Indië, speciaal voor bewoners met Indonesische roots, gelegen 
aan de Vilniusstraat.
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Participeren betekent  met elkaar goede dingen beleven, maar 
ook de handen uit de mouwen steken. De gezamenlijke ruim-
tes, zoals: huiskamers, logeerkamers, hobbyruimte, gangen en 
trappenhuizen moeten samen schoongemaakt en onderhou-
den worden. Hiervoor zijn een aantal commissies ingesteld. Je 
zou het vrijheid in gebondenheid kunnen noemen”, zegt San-
der.

Sinds kort werken de bewoners van de Drienadenhoek samen 
met OBS De Piramide, die het gebouw ligt. Afgelopen jaar heb-
ben de basisscholen aan de Duitslandlaan deelgenomen aan 
een groenproject. Onderdeel van dit project was de aanleg van 
schooltuintjes op het terrein van de Piramide. Bewoners van 
de Drielandenhoek hebben zich verbonden aan dit project en 
werken samen met de school. Zo bezitten de bewoners ook 
een stuk grond voor groenteteelt en in ruil daarvoor houden zij 
een oogje in het zeil en geven water als de school gesloten is. 
Een positieve samenwerking in de wijk!

dat wil ik ook
Stel, iemand leest dit verhaal en denkt: “Dat wil ik ook”. 
“Mensen kunnen zich inschrijven op de website van het 
Drielandenhuis. Via de site kun je je melden bij de belangstel-
lendencommissie. We nodigen je uit voor één van onze open 
dagen. Daarna wordt in een gesprek nader kennis gemaakt, 
waarbij de motivatie om in de Drielandenhoek te willen wonen 
een belangrijk thema van gesprek is. Als het gesprek voor 
beide partijen positief is, wordt de aanvrager op de belangstel-
lendenlijst geplaatst. Een instemcommissie gaat ook nog in 
gesprek met de aanvrager en tot slot heeft de ledenraad het 
laatste woord”, zegt Sander.

Men volgt deze uitgebreide procedure, omdat de bewoners de 
bijzondere leefvorm van samen werken en samen leven graag 
gewaarborgd willen zien. Het is niet zomaar een appartementje 
huren. Het is duidelijk meer.

Meer informatie vind je op:  www.drielandenhuis.nl
De  open zaterdagen, waar je van 11.00 – 12.30 uur in gesprek 
kunt gaan met bewoners onder het genot van een kop koffie of 
thee, zijn meestal op  de eerste zaterdag van de maand.

In dit nummer van Mijn Schalkwijk aandacht voor de Drielan-
denhoek, gelegen op de hoek Belgiëlaan, Frankrijklaan en 
Duitslandlaan. Sander Bosma, één van de bewoners, vertelt 
over dit bijzondere huis.

De Drielandenhoek is in 1986 opgeleverd en is nu van Pré Wo-
nen. Het gebouw bestaat uit huurwoningen met verschillende 
oppervlaktes. Singles, stellen en gezinnen met kinderen bewo-
nen het huis in appartementen dat bij ieders situatie passen. 
De leeftijd van de bewoners is ligt tussen de nul en 80+ jaar.

Sander bewoont met zijn vrouw en twee kinderen een groot 
appartement. Mocht de privésituatie veranderen, bijvoorbeeld 
wanneer de kinderen het huis uit gaan, dan is het mogelijk 
om intern te wisselen van woonoppervlak. Er moet natuurlijk 
op dat moment wel plaats zijn en zulke zaken gaan altijd in 
samenspraak met de bewonersvereniging. 

De opzet
Het gaat om een woonvorm genaamd centraal wonen. Ie-
der heeft zijn eigen woonruimte, maar daarnaast zijn er ook 
diverse gezamenlijke ruimtes, zoals twee huiskamers, een 
huisbioscoop, hobby-  en  logeerruimtes. Kers op de taart is  de 
grote gezamenlijke binnentuin. Ooit door de bewoners ontwor-
pen en aangelegd. Bewoners op de begane grond hebben een 
eigen stukje tuin, maar het grootste deel van de buitenruimte is 
voor gezamenlijk gebruik.

In de gezamenlijke huiskamers zijn regelmatig bijeenkomsten 
en drinken de bewoners koffie en thee met elkaar. Iedereen 
kan hier even bijpraten. Soms wordt er ook met elkaar gege-
ten, een film bekeken of vergaderd.

‘Je zou het vrijheid in 
gebondenheid kunnen noemen’

Participatie
 “Een belangrijk doel is meer contact hebben met je buren en 
verbonden zijn met elkaar. Het nieuwe begrip participatiemaat-
schappij is hier  op zijn plaats. 
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Kun je jezelf beschrijven?
“Serieus, eerlijk, spontaan en esthetisch 
ingesteld.”

Dierbaar bezit?
“Een schilderij met landschap van de 
schilder Helmuth van Galen.” 

Favoriete muziek?
“Ik ben dol op Jazz. John Coltrane en 
Eric Vloeimans vind ik fantastisch.”

Favoriet boek?
“Een boek van Hubert-Jan Henket 
‘Waar nieuw en oud raken’.”  

Land en stad?
“Als land kies ik voor Frankrijk en als 
stad voor Venetië.”

Vakantiebestemming?
“Dat moet maar eens richting Scandina-
vië gaan.”

Levensmotto?
“Elke dag opnieuw beginnen en er wat 
positiefs van maken. Altijd enthousiast 
aan de dag beginnen.”

Televisieprogramma?
“Leuke programma’s vind ik bijvoorbeeld 
Vrije geluiden, Kunstuur, VPRO boeken 
en de Wereld draait door.”    

Wat houd je bezig?
“Veel. Mijn werk uiteraard. In mijn 
beroep ben je altijd creatief aan het 
denken, maar ook de politiek houdt  
mij denkende. Rusland, de IS-strijd en 
ebola zijn onder andere ernstige zaken, 
die mij bezig houden.”

Hoe vind je het wonen in de 
Europawijk?
“Echt heerlijk! Ik woon op een mooie 
plek, heb centrum Haarlem en Schalk-
stad op fietsafstand en ik geniet enorm 
van de ‘groene long’ rondom onze wijk. 
Het Heempark, Engelandpark, het ge-
bied langs het Spaarne. Er is veel groen 
in en om de wijk.”

Stel je bent één dag burgemeester 
van Europawijk. Wat zou je 
meteen veranderen?
“Ik zou de gemeente Haarlem willen 
bewegen om de oude Watermeterfa-
briek aan het eind van de Belgiëlaan 
(bij het pontje) te verkopen aan 
Rozemarijn. Zij kunnen het verbouwen 
tot een leuk koffie- of eethuisje, waar 
de kinderen van de Ferm Rozemarijn 
(kinderen met een beperking) kunnen 
werken. Iets als de winkel van Jansje. 
Dat zou ik super vinden en ik zou er als 
burgemeester helemaal voor gaan.”

Als dank voor zijn enthousiaste mede-
werking ontvangt Menno een mooie bos 
bloemen, geschonken door bloemen-
winkel Teeuwen op de Engelandlaan.

Menno Vissers 
‘Altijd enthousiast aan 

de dag beginnen’

Paspoort
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Naam:  Menno Vissers

Leeftijd:  57 jaar

Woont: In de Lavendelstraat

Beroep: Architect

Europa

Koerie
r



Mijn Schalkwijk! • 57

DOCKAgenda Europawijk
Maandag Waar  Wat
09.00 – 12.30 uur Wijkctr. Europawijk  Vrij biljarten
10.00 – 15.00 uur Wijkctr. Europawijk Hartekampgroep
09.45 – 10.45 uur Wijkctr. Europawijk  Yoga
11.00 – 12.00 uur Wijkctr. Europawijk  Yoga
13.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk Biljartclub
14:00 – 16:00 uur Wijkctr. Europawijk  Huiskamer
  Ontmoetingsgroep 
16.15 – 17.15 uur Wijkctr. Europawijk   Protestantse 
  wijkgemeente
17.30 – 18.30 uur Wijkctr. Europawijk  Open eettafel
 
Dinsdag Waar  Wat
09.00 – 12:00 uur Wijkctr. Europawijk Ouderenbalie
13.00 – 15:00 uur Wijkctr. Europawijk Ouderen reisbureau*
09.30 – 11:00 uur Ontmoetingskerk Speelgroep
10.00 – 15.00 uur Wijkctr. Europawijk Hartekampgroep
09.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Pedicure
09.00 – 12.30 uur Wijkctr. Europawijk  Vrij biljarten
09.15 – 11.15uur Wijkctr. Europawijk Valpreventie
11.30 – 12.30 uur Wijkctr. Europawijk  Yoga
13.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Biljartclub het Krijtje
13.30 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Klaverjasclub DMC
15.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk Haarlemse 
  Voedselbank
 

Woensdag Waar  Wat
09.00 – 12:00 uur Wijkctr. Europawijk Ouderenbalie
09.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Pedicure
09.00 – 12.30 uur Wijkctr. Europawijk  Vrij biljarten
10.00 – 16.30 uur Wijkctr. Europawijk Rijbewijskeuring 
  (op afspraak)
13.00 – 16.30 uur Wijkctr. Europawijk  Schalkererf 
  Bridge Societeit 
13.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Biljartclub 
  Ons Genoegen
13.30 – 16.30 uur Wijkctr. Europawijk  Bridgeclub 55+
14.00 – 16.00 uur Wijkctr. Europawijk  Boetseren / 
  glasgraveren / 
  schilderen 
17.30 – 18.30 uur Wijkctr. Europawijk  Open eettafel

19.00 – 22.00 uur Wijkctr. Europawijk  Yoga 
  (Widara Kandang) 
19.30 – 21.30 uur Wijkctr. Europawijk  Uitgaansclub 55+ 
  1e v.d. maand 

Donderdag Waar  Wat
09.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Vrij biljarten
10.00 – 15.00 uur Wijkctr. Europawijk Hartekampgroep
09.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Dameskapsalon 
  van der Wal
09.00 – 10.00 uur Wijkctr. Europawijk  Zorgbalans Gym
10.00 – 12.00 uur Spaarnehal Sport en Spel Instuif 
10.00 – 11.00 uur Wijkctr. Europawijk Zorgbalans Gym
11.15 – 12.15 uur Wijkctr. Europawijk  Yoga
13.00 – 16.30 uur Wijkctr. Europawijk  Bridgeclub DMC 
19.00 – 23.30 uur Wijkctr. Europawijk Schaakvereniging 
  het Spaarne 
 
Vrijdag Waar  Wat
09.00 – 12.30 uur Wijkctr. Europawijk  Vrij biljarten 
09.00 – 13.00 uur Wijkctr. Europawijk  Herenkapper Watson
09.00 – 11.00 uur Wijkctr. Europawijk Bato
13.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Biljartclub het Krijtje
13.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Kienen 
13.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk Thuis video club 
 
Zaterdag Waar  Wat
10.00 – 12.00 uur Wijkctr. Europawijk  Schilderclub van ’t Hof 
 
Zondag Waar  Wat
12.00 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk  Weekendacademie 
14.30 – 17.00 uur Wijkctr. Europawijk Zondagmiddag podium

* Reisbureau elke 1e en 3e dinsdag van de maandag
** Zondagmiddagpodium programma en data: info ouderenbalie

Wijkcentrum Europawijk 
Laan van Berlijn 1
2034 SB Haarlem
023 543 6004
www.dock.nl/haarlem
haarlem@dock.nl

**



      Place to  be voorjaar  2015
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Alvast een tip voor het voorjaar. 
De Speeldernis in de Poelpolder staat 
er nu wat verlaten bij, maar dit is dé plek 
waar je wilt zijn zodra de zon zich weer 
laat zien. Met kinderen, met picknick-
mand, met sportieve goede voornemens, 
het kan allemaal. 

      Place to  be voorjaar  2015
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KORT NIEUWS
Op stap met de DOCKbus 
Wilt u ook soms zelf winkelen of erop uit? Maar vindt u dit las-
tig, omdat u misschien slecht ter been bent of niet alleen durft? 
Dan kunt u nu gebruik maken van de DOCKbus. U gaat samen 
met een klein groepje mensen met een bus naar bijvoorbeeld 
de Cronjéstraat, Ikea of Tuincentrum Oosteinde. Vooraf maken 
we bekend waar de bus vrijdag heen gaat, zodat u zich kunt 
aanmelden. U krijgt er in de maand januari een gratis kopje 
koffie bij! 

Vertrek: 10:00 uur, terugkomst: 12:30 uur (ongeveer)
Vertreklocatie: Laan van Berlijn 1
Kosten (vooraf): 2,50 euro  

U kunt zich aanmelden bij de balie van DOCK. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 09.00-12.00 uur aanwezig in 
Wijkcentrum Europawijk. Op maandag en vrijdag zijn we telefo-
nisch bereikbaar tot 12:00 uur op het nummer 023-5430604
U kunt voor de data kijken op www.ouderenhaarlem.nl of 
bellen met de DOCK balie.

Schuif ook aan bij de 
eettafel in Europawijk
Wij zijn de enthousiaste vrijwilligers van de Eettafel van DOCK 
Haarlem in Wijkcentrum Europawijk aan de Laan van Berlijn 
1. Wij verzorgen twee avonden in de week een drie gangen 
maaltijd voor ouderen die het leuk vinden om onder de mensen 
te komen en het gezellig vinden om een hapje buiten de deur te 
eten.

Wanneer: maandag en woensdag van 17.30 tot 19.00 uur
Kosten: 6,85 euro
Aanmelden: bij de ouderenbalie van DOCK 

Het zou voor ons leuk zijn om nieuwe gezichten aan tafel te 
zien.

Tot ziens bij de eettafel!

Gastvrouwen  Astrid, Joke, Kitty, Marja en Marrie

Wijkplaats voor 
kwetsbare mensen
In wijkcentrum de Ringvaart vinden er activiteiten plaats die 
speciaal zijn ingericht voor mensen die baat hebben bij een 
rustige, stabiele en veilige omgeving. De activiteiten zijn samen 
met een aantal partnerorganisaties georganiseerd, zoals 
RIBW-kam, GGZ Ingeest (Actenz), ROADS en Haarlem Effect. 
Soms verloopt deelname via een doorverwijzing, maar er zijn 
ook rechtstreekse aanmeldingen. Aan de hand van de activi-
teiten kunnen de meestal wat kwetsbare mensen meedoen in 
de wijk, sociale contacten opdoen of zichzelf ontwikkelen op 
sociaal, creatief of sportief vlak. 

Meer info: Eva van der Randen evdranden@dock.nl 
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Nu de blaadjes van de bomen vallen 
kun je een somber gevoel krijgen. Of je 
hebt net een ingrijpende gebeurtenis 
meegemaakt waardoor je je down voelt. 
Misschien duren de dagen erg lang om-
dat er niemand langs komt. Je weet ook 
niet hoe je uit die situatie moet komen.  

Via de huisarts of praktijkondersteu-
ner kun je doorverwezen worden naar 
Welzijn op recept. Dan word je gekop-
peld aan een welzijnscoach. Deze 
coach begeleidt je naar een passende 
activiteit. Dat kan een wekelijks aqua-
fit in een zwembad of wandelen in 
groepsverband zijn. Maar ook het doen 
van vrijwilligerswerk is mogelijk of een 
doorverwijzing naar een koffie-inloop in 
een buurthuis. Mocht u slecht ter been 
zijn en het huis niet uit kunnen dan is 
een maatje die u wekelijks bezoekt ook 
een oplossing. 

Tijdens de Girlzz Only van DOCK in Radar vinden er verschil-
lende activiteiten plaats. Dit zijn zowel leerzame als leuke 
activiteiten. Door middel van deze activiteiten willen we de 
meiden uit de wijk een plek bieden waar ze hun talenten kun-
nen ontdekken en inzetten. En waar ze samen kunnen komen 
met andere meiden. Elke maand hebben we een hoofdthema 
zoals familie, vriendschappen, mode, voeding en sport. De 
maand sluiten we af met een Girlzz Talk, waarin de meiden 
kunnen zeggen wat ze ervan vonden en op dingen terug kun-
nen komen.
Maar er zijn nog veel meer ideeën voor activiteiten. Dus heb 
jij een leuk idee voor een activiteit? Kom langs! Je bent ook 
welkom als je vragen hebt of gewoon even wil kletsen.
 
Wie: meiden van 10 tot 14 jaar
Waar: Radar. Floris van Adrichemlaan 98
Wanneer: woensdagmiddag 14.15 tot 15.45 uur

DOCK

Girlzz Only voor en door meiden

Welzijn op recept
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Jennifer de Vaal (06-18500317), 
welzijnscoach@dock.nl of Ingrid Bax 
(06-48340878). 

Welzijn op recept is een samenwer-
kingsproject tussen Haarlem Effect en 
DOCK Haarlem.



De geur van vers eten, de mogelijkheid 
om te helpen, de herinneringen die 
bovenkomen: aan samen koken zitten 
heel veel goede kanten.

We zijn op zoek naar kookvrijwilligers 
voor onze woonzorgcentra Klein België, 
Schalkweide en de nieuwe locatie 
Meerhoeve, die worden bewoond door 
woongroepen van acht dementerenden.

Is koken een hobby van u en vindt u het 
leuk om voor meerdere personen te koken, 
al dan niet met de hulp van de bewoners? 
Wilt u bijvoorbeeld een keer per maand op 
een woongroep koken? 
Meld u dan aan bij JacobActief.
Als dank voor uw aanmelding ontvangt 
u het originele Sint Jacob kookboek wat 
vol staat met heerlijke recepten van de 
medewerkers.

Stichting Sint Jacob
Louis Pasteurstraat 9

2035 RJ Haarlem
T: (023) 892 5916

E: jacobactief@sintjacob.nl
www.sintjacob.nl

Kookvrijwilligers gevraagd
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T: (023) 892 5916
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www.sintjacob.nl

Kookvrijwilligers gevraagd



Mijn Schalkwijk! • 63

Ontmoeten, eigenlijk wel een van de meest waardevolle begrippen die wij in 
onze taal kennen. Ont-moeten, je moet dus eigenlijk niks. De meest interessante 
ontmoetingen heb je als je je helemaal openstelt voor degene die je tegenkomt, 
zonder iets te moeten, gewoon openstaan voor de ander.

Nu heb ik in mijn leven veel verschillende mensen in verschillende werelddelen 
ontmoet. En ik kan u zeggen dat het onze lokale drukte enigszins relativeert. 
Ontmoeten vormt je. Hoe meer je aandacht en energie steekt in anderen te 
ontmoeten, hoe meer je jezelf verrijkt. Ervaringen met anderen, vooral met 
diegenen die er heel andere gewoontes op na houden dan jijzelf, zijn de ingre-
diënten om de wereld ruimer te zien. Denk eens aan de jonge kinderen in Rio 
de Janeiro die goocheltrucjes voor stoplichten uithalen om een paar centen te 
verdienen. Of juist aan professionele beleggers, die gefortuneerde klanten nog 
welvarender maken. Tussen beide extremen krijg je al gauw een ruime kijk op 
de wereld.

Sinds mijn aantreden in de wijkraad heb ik veel zeer uiteenlopende mensen 
in mijn directe omgeving ontmoet. De komende periode willen we graag meer 
buurtgenoten van Molenwijk ontmoeten, die samen met ons willen werken aan 
meer onderlinge contacten in onze buurt. In de voormalige Grafische School 
heeft de wijkraad een mooie ruimte waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvin-
den. Bijvoorbeeld voor knutselclubjes voor kinderen, iPad clubs voor beginners 
en gevorderden, gespreksgroepen en buurtontmoetingen. 

Belangstellenden, die mee willen praten over de herinrichting van de Euro-
paweg met rotondes, de komende wijziging van de waterhuishouding van de 
Verenigde Polders en het verplaatsten van het gemaal, de aanleg van een pers-
leiding door ons Molenpark, en de aanpak van het Middengebied zijn van harte 
welkom op onze maandelijkse vergaderingen. De wijkraad vergadert elke derde 
dinsdagavond van de maand in de voormalige Grafische School. Hier ontmoe-
ten we graag meer Molenwijkers.
 

Frides Laméris 

column
 

Frides Laméris
gaf leiding aan de bouw van grote industriële projecten: cementfabrieken, krakingsovens, 
windparken, waterzuiveringen en afvalverbrandingen. Hij woonde en werkte in Frankrijk, 
Brazilië, Marokko en USA. Frides is nu gepensioneerd en verdeelt zijn tijd tussen 
echtgenote en kleinkinderen, de wijkraad, de Raad van Inspiratie en golf.

‘Ontmoeten vormt je’ 
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www.sintjacob.nl

Kookvrijwilligers gevraagd
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KORT NIEUWS
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Colofon
Wijkraad Molenwijk is gevestigd in 
de voormalige Grafische School
Bezoekadres: ingang via de 
Zwemmerslaan 1, Haarlem
Postadres: Terschellingpad 2, 
2036 KH Haarlem 
Bij voorkeur mailen naar:  
info@wijkraadmolenwijk.nl
Facebook: https://www.facebook.
com/wijkraad.molenwijk

Leden  
Frides Laméris, voorzitter
Stascha Nelis, secretaris 
Ruud Norg, penningmeester
Leden: Wouter Moné, 
Edith Schreurs 
Bewonersinitiatieven zijn welkom!

Vergaderingen
De wijkraad vergadert elke derde 
dinsdag van de maand (december 
onder voorbehoud) in ‘De Leraren-
kamer’ van de voormalige Grafische 
School, ingang via Zwemmerslaan 1 
(even aanbellen). Aanvang is 19.30 
uur en deze vergaderingen zijn 
openbaar, u bent welkom. 
Wilt u een onderwerp bespreken? 
Mail dit dan uiterlijk een week voor 
aanvang van de vergadering naar 
info@wijkraadmolenwijk.nl. 
Dan reserveren wij vergadertijd. 

Oproep
Vind je het ook belangrijk dat 
Molenwijk leefbaar en levendig 
wordt en wil je meer zijn dan alleen 
bewoner? Kom dan een keer ken-
nismaken met de wijkraad. Ook als 
je met een paar bewoners een leuk 
initiatief hebt wat je wilt organiseren 
kunnen we mogelijk een bijdrage 
leveren in de vorm van een (klein) 
budget of het gebruik van onze 
locatie. Er zijn dus mogelijkheden 
genoeg om iets bij te dragen! Neem 
contact met ons op via een mailtje. 

Inburgeren bij VluchtelingenWerk
Voor veel vluchtelingen in Haarlem was het kantoor van Vluchtelingen-
Werk aan de Surinameweg 2 al een vertrouwd adres voor maatschap-
pelijke vragen. Nu kunnen zij hier ook terecht voor het inburgerings-
traject dat VluchtelingenWerk sinds begin 2014 zelf aanbiedt. 

Vanaf januari 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd, sindsdien zijn inburgeraars zelf 
verantwoordelijk voor het inkopen en betalen van hun inburgeringstraject. 
Voor Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland is dit aanleiding geweest om zelf 
een inburgeringstraject te ontwikkelen voor vluchtelingen en migranten. Sinds begin 
2014 zijn er leslocaties in Velsen, Beverwijk en Haarlem. Hier krijgen cursisten acht 
uur per week, verdeeld over drie dagdelen, inburgeringsles van NT2-taaldocenten van 
NLtraining. Een klassenassistent van VluchtelingenWerk ondersteunt de docent in de 
les en daarbuiten wordt iedere inburgeraar gekoppeld aan een taalcoach van 
VluchtelingenWerk om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen.

VluchtelingenWerk Noordwestholland komt op voor de rechten van vluchtelingen en 
helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in deze regio. Onze vrijwilligers 
zorgen ervoor dat zij op eigen kracht hun weg vinden in de maatschappij. 
Voor de inburgering in Haarlem zijn nog taalcoaches nodig. 
Voor meer info: info@vwnwh.nl  of 023-531 3020 of kijk op www.vwnwh.nl
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Als je meer vogels, bijen en vlinders in 
je tuin wilt, neem dan contact op met 
een KNNV Tuinambassadeur. Toege-
geven, het is nu hartje winter en er valt 
weinig te veranderen aan de tuin. In het 
voorjaar kunt u beginnen met een bloe-
menmengsel te zaaien voor meer bijen, 
en wellicht een boompje of struik te 
planten met besjes of vruchten. U kunt 
een paar bodembedekkers plaatsen zo-
dat kikkers en andere beestjes  kunnen 
schuilen. Door wat eenvoudige veran-
deringen kunt u veel plezier hebben 
van uw tuin. Het is echt niet nodig om 
een strak ontwerp te maken en binnen 
één dag de hele tuin aan te leggen. Als 
u meer advies wilt, ga dan naar www.
knnv.nl/vraag-het-de-tuinambassadeur. 
Een KNNV tuinambassadeur neemt dan 
contact met u op. 

“Het afgelopen jaar heb ik diverse tui-
nen bezocht en tuineigenaren tips gege-
ven hoe ze hun tuin iets leuker kunnen 
maken voor dieren en mensen. Ik kom 
met veel plezier in Molenwijk, daar zijn 
veel tuinen zeer de moeite waard. Ik 
vind het ook heel leuk om een stenen 
tuin te zien veranderen in een tuin met 
borders en aantrekkelijke planten”, zegt 
tuinambassadeur Ingrid.

KNNV is de vereniging voor veldbio-
logie, ruim honderd jaar geleden 
opgericht door Jac P. Thijsse. 
De KNNV afdeling Haarlem en 
omstreken organiseert veel leuke 
activiteiten zoals excursies en lezingen.

Meer natuur in je tuin dankzij gratis advies

Schalkwijkse ondernemers bundelen krachten

M
olenw

ijk

Ondernemend Schalkwijk is een groeiende netwerkclub waarin ondernemers in 
Schalkwijk elkaar ontmoeten, inspireren en elkaar opdrachten verstrekken.  
Als stichting organiseert Ondernemend Schalkwijk maandelijks laagdrempelige 
borrels in verschillende horecagelegenheden in Schalkwijk.

Niet iedereen weet dat er meer onder-
nemers in Schalkwijk zijn dan in de 
Waarderpolder. Startende en gevestigde 
ondernemers kunnen van elkaars erva-

ringen leren en naar elkaar doorverwij-
zen. Elke ondernemer heeft bijvoorbeeld 
een website nodig. Waarom zou je niet 
voor een ondernemer in Schalkwijk 

kiezen, die goed aangeschreven staat? 
Zo proberen we binnen Ondernemend 
Schalkwijk de economie in Schalkwijk 
voor elkaar te verbeteren.
Ondernemend Schalkwijk heeft een 
website en een nieuwsbrief waarmee 
ondernemers op de hoogte worden 
gehouden van de laatste nieuwtjes en 
de locatie van de volgende borrel. On-
dernemers kunnen hier ook hun eigen 
bedrijf promoten en het is een bron van 
informatie. 
De borrels vinden iedere tweede 
woensdag van de maand plaats vanaf 
17.00 uur, telkens op een andere locatie. 
Op deze bijeenkomst kan iedereen zijn 
pitch doen of als spreker zijn bedrijf pro-
moten. Er wordt feedback gegeven om 
zodoende alle ondernemers een hart 
onder de riem te steken en te verwijzen 
naar andere ondernemers die elkaar 
van expertise kunnen voorzien. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ondernemendschalkwijk.nl
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Kringloopwinkel      De Schalk helpt verder
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Nacima Khelfi, voorzitter van stichting 
Tabitha (de motor achter De Schalk), is 
trots op de zaak. “In juni zijn we gestart 
met kleding en huisraad en in augus-
tus hebben we de winkel al uit kunnen 
breiden met een grote, lichte meubelhal. 
Van kinderzitje tot bankstel, van huis-
houdelijke apparaten tot gordijnen, je 
vindt het hier.” 

Idealisme
De drijfveer achter De Schalk is idea-
lisme, geen geldbejag: “Met De Schalk 
willen we iets goeds doen voor de 
medewerkers en voor de buurt. Bij ons 
werken mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Hier kunnen ze hun 
talenten ontdekken en zich in eigen 
tempo ontwikkelen. Er werken nu acht 
vrijwilligers: je ziet hun zelfvertrouwen 

en zelfstandigheid groeien. Met de op-
brengst van de winkel betalen we, naast 
de huur, cursussen en trainingen. Zo 
kunnen de vrijwilligers certificaten halen 
en hebben ze meer kans op betaald 
werk”, zegt Nacima.

Gezellig samen
Naast samenwerken en leren vinden de 
mensen van De Schalk gezellig samen-
zijn ook belangrijk. “We lunchen met 
elkaar en organiseren voor de vrijwil-
ligers gezamenlijke maaltijden en uitjes. 
Ook buurtbewoners kunnen hier terecht. 
In de winkel staat een koffietafel waar 
iedereen welkom is om een praatje te 
maken en anderen te ontmoeten. Hier 
wordt steeds meer gebruik van ge-
maakt, vooral door ouderen. En verder 
houden we erg van een feestje,” vervolgt 

Aan een verscholen parkeer-
terrein, vlakbij de brug van 
Schalkwijk naar Heemstede, 
staat kringloopwinkel De Schalk. 
Dit is niet zomaar een kringloop-
winkel! De Schalk wordt gerund 
door vrijwilligers en werkt zonder 
winstoogmerk. De inkomsten 
worden gebruikt voor scholing 
van de medewerkers. 
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Kringloopwinkel      De Schalk helpt verder

Nacima. “In het voor- en najaar organiseren we een modeshow. 
Onze modellen showen dan twee outfits: een dagelijks tenue 
en feestkleding. Daar hoeven we de deur niet voor uit, dat 
hebben we allemaal in onze rekken hangen. Iedereen wordt 
professioneel opgemaakt, we zorgen voor mooie belichting en 
uiteraard is er een hapje en een drankje voor het publiek. Elke 
keer weer krijgen we enthousiaste reacties, mensen vinden het 
erg leuk.” 

‘We organiseren een 
modeshow. Daar hoeven we 
de deur niet voor uit, 
we hebben het allemaal in 
onze rekken hangen’

“Daarnaast verzorgen we tweemaal per jaar een verwendag, 
om vrouwen die van weinig rond moeten komen eens een 
onbezorgde dag te geven. Kosteloos, uiteraard. Hun kinderen 
worden een dagje mee uit genomen en zij kunnen zich mooi 
laten maken door een visagiste, nagelstyliste en kapster. Er is 
een lekkere lunch en een knutselworkshop. Echt een dagje uit.”

Pegels
Stichting Tabitha heeft bewust gekozen voor een kringloop-
winkel. Nacima Khelfi: “We zijn voor hergebruik en vinden het 
belangrijk dat ook mensen met een kleine beurs kunnen kopen 
wat ze nodig hebben. En we zijn de eerste winkel waar deel-

nemers van Ruilhandelsysteem Haarlem kunnen afrekenen 
met hun betaalmiddel Pegels.” De tuin bij De Schalk was een 
wildernis. Deze is door een vrijwilligster opgeschoond en in de 
lente beginnen er lessen square gardening.

De Stichting is zelfredzaam en ontvangt geen subsidie. Ook 
de leidinggevenden werken op vrijwillige basis. Alle activiteiten 
worden mogelijk gemaakt door het uitbaten van de kringloop-
winkel, giften en sponsoren.

Meer informatie
De Schalk is te vinden in De Schelling (de oude Grafische 
School), Terschellingpad 2 in Molenwijk. Geopend op 
 werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Wilt u meer weten over 
Stichting Tabitha of over de kringloopwinkel, neem dan contact 
op met Nacima Khelfi, 06 2855 7022, tabitha@outlook.com. 
Facebook: Kringloopwinkel De Schalk en Stichting Tabitha.

M
olenw

ijk
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Vanuit de omgeving van de Molenburg 
was veel enthousiasme om nader ken-
nis te maken met het huis. Er was dan 
ook een gemengd gezelschap aanwe-
zig. In groepen zijn de aanwezigen het 
huis in gegaan en hebben ze de nabije 
omgeving ge(zorg)schouwd. Er is geke-
ken naar de volgende thema’s: fysieke 
voorzieningen in de buurt en rondom 
het huis, dagbesteding, ontmoetingsmo-
gelijkheden en welzijn binnen het huis, 

uitstraling, buitenomgeving en toeganke
lijkheid van het huis en ontvangst, sfeer, 
communicatie en informatie.

Een Schatkist 
aan ideeën
Na de zorgschouw zijn de bevindingen 
van de verschillende groepen met 

elkaar gedeeld. Dit heeft een schatkist 
aan ideeën en veel enthousiasme om te 
gaan samenwerken opgeleverd. 
Zorgbelang Noord-Holland stelt, op 
basis van wat er opgehaald is tijdens 
de zorgschouw, een rapportage op die 
wordt besproken met de Molenburg. 
Samen kijken ze naar de resultaten, wat 
er wel en niet gerealiseerd kan worden, 
wat de kosten zijn, op welke termijn dit 
kan, wie verantwoordelijk is en welke 
partijen er nodig zijn. 

Wilt u meer informatie over deze zorg-
schouw of wilt u zelf eens een kijkje 
nemen in de Molenburg en zien wat er 
allemaal mogelijk is? Loop gerust eens 
binnen!

Verscholen in Mooizooi in de voormalige 
Grafische School zit het verteltheater, 
een intiem theater met voorstellingen 
voor klein en groot. Wat kun je beleven 
in het verteltheater van Petra van Dam? 
Je kunt ontdekken hoe leuk het is om 
zelf verhalen te vertellen. Of een kinder-
partijtje vieren, videoclips maken of de 
vertelsalon bezoeken.  

Stichting Mooizooi is een creatief maga-
zijn waar schoon en veilig restafval van 
bedrijven wordt verzameld en aangebo-
den voor creatieve doeleinden. kom een 
keer kijken!

Locatie en ingang: Het Verteltheater en 
Mooizooi, Terschellingpad 2 in Haarlem.

        Petra van Dam Verhalen
Peetvandam@gmail.com
www.mooizooi.org
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Zorgschouw bij de Molenburg
Op 1 oktober 2014 is er, onder leiding van Zorgbelang Noord-Holland, een zorg-
schouw uitgevoerd in woonzorgcentrum de Molenburg aan de Groningerlaan 12. 
Het doel van de zorgschouw is binnen de bestaande situatie te kijken naar 
verbeteringen in de verbinding met de buurt en in de leef– en woonomgeving in het 
huis. De Molenburg heeft deze zorgschouw uitgevoerd omdat ze graag de banden 
met de buurt willen aanhalen en wat meer inzicht willen krijgen in wat voor behoeften 
en mogelijkheden er in de buurt leven. 

Spannend... verteltheater 
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Hij heeft een bedrijf in beveiligingssystemen én 
een groot hart voor de zwakkeren in de samen-
leving. Marcus Turckenburgh combineert zijn 
zakelijke kant met zijn sociale inslag door met 
zijn bedrijf Beveiliging Kennemerland óók iets 
te doen voor mensen die ‘een emotionele klap 
hebben gehad’.  

Tijd en geduld
Zoals de financieel medewerker die sinds juli bij 
Beveiliging Kennemerland werkt. Hij heeft een 
zware periode achter de rug, belandde bij de 
GGZ, en kan niet zo maar terug op de arbeids-
markt. Bij Marcus krijgt hij de tijd en begeleiding 
om er weer in te komen. Na een proefperiode 
van een aantal maanden bekijken ze samen of 
er een contract uit voorkomt. ‘‘Hij is helemaal op-
gebloeid. Ik wil hem graag in het bedrijf houden’’, 
weet Marcus al. ‘‘Ik sta er voor open om mensen 
die willen werken een tweede kans te geven.’’ 
Zakelijk gezien is het voordeel dat Marcus geen 
financieel risico loopt bij langdurige ziekte van 
zijn medewerker. Dat risico ligt bij het UWV. Het 
kost Marcus vooral tijd en geduld. Niet dat hij 
veel tijd over heeft (‘‘Ik heb thuis afgesproken 
dat ik volgend jaar maximaal 60 uur per week 
werk’’), maar hij heeft het er graag voor over. 

Opgekrabbeld
Marcus weet als geen ander hoe hard het leven 
kan zijn. Als kind werd hij mishandeld en had 
hij ook nog ‘een nare ervaring bij de kerk’. Later 
werd hij als zakenman in Taiwan opgelicht en 
keerde hij platzak terug naar Nederland. ‘‘Ik ben 
weer opgekrabbeld na de moeilijke periodes in 
mijn leven. Dat gun ik anderen ook.’’ 

Kat in de boom
Overigens heeft Marcus ook een groot hart voor 
dieren. Zo mag een aantal regionale dierenam-
bulances zijn hoogwerker met chauffeur koste-
loos gebruiken als er een kat of een ander dier 
- vast zit op een plek waar je met een ladder 
moeilijk bij kunt komen. Door bezuinigingen kan  
de brandweer voor zulke gevallen minder vaak 
uitrukken. Goed om te weten, als Poekie boven-
in een boom zit en er niet meer uit durft. 

De Ondernemer

Te
ks

t: 
M

ar
ie

ke
 S

er
ru

ys
 •

 F
ot

og
ra

fie
: D

as
ha

 E
lfr

in
g

Ondernemen met een groot hart

Marcus Turckenburgh 
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Nieuw leven voor naoorlogse 
scholen in Schalkwijk
Een aantal jaar geleden stonden verschillende schoolgebouwen in Schalkwijk op de lijst om gesloopt te 
worden om vervolgens een nieuw gebouw te krijgen. Toen kwam de crisis en was het geld op. Een aantal 
scholen kampt nu met achterstallig onderhoud en andere problemen zoals ruimtegebrek. Hoe los je dat 
probleem op met een beperkt budget? Mevrouw Meijer biedt uitkomst. 
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Onderzoeksbureau mevrouw Meijer is 
voor behoud van panden door aanpas-
singen te doen. In Schalkwijk keken de 
onderzoekers verder dan alleen naar het 
schoolgebouw. Ze onderzochten de om-
geving en betrokken vrijwel iedereen in 
de wijk: bewoners, scholen, maatschap-
pelijke organisaties, kinderopvang, sport, 
enzovoorts. Hoe ziet de wijk eruit? Wat 
wil de wijk? Wat voor gebouwen staan er 
en wat kan daar mee? 

De conclusies
De conclusies van dit onderzoek kwa-
men in oktober. Schalkwijk is een 
enthousiast stadsdeel met enthousiaste 
bewoners die wat van de wijk willen ma-
ken. Op zich zijn er genoeg scholen voor 
het aantal leerlingen. Die leerlingen zijn 
niet altijd goed verdeeld over de gebou-
wen. Sommige scholen kampen met te 
veel leerlingen voor hun gebouw. Andere 
juist met te weinig leerlingen voor de 
ruimte die ze hebben. Aan de buiten-
ruimtes kan heel veel verbeterd worden. 
En sportfaciliteiten moeten centraler wor-
den aangeboden. “Aan deze conclusies 
zijn een aantal opgaven verbonden waar 
we mee aan de slag gaan”, zegt  Mirjam 
Boxhoorn van Stadszaken.

Hoe nu verder
Mevrouw Meijer heeft de ambitie de 
groenstroken rondom de scholen te 
verfraaien. 

Een aantal scholen is geholpen met 
een verhuizing naar een ander pand, of 
met extra ruimte aan de school. Voor de 
Piramide in Boerhaavewijk geldt dat het 
pand in erg slechte staat is. Hier wordt 
gekeken of renovatie nog zin heeft, of 
dat nieuwbouw hier toch echt nodig is. 
In januari komt Mevrouw Meijer met 
schetsen voor de nieuwe indeling van 
de scholen. “De schetsen geven ons een 
beeld van hoe het kan zijn. Daarna moe-
ten we kiezen en worden de schetsen 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het 
duurt nog wel twee jaar voor er in de wij-
ken ook echt wat gebeurt”, zegt Mirjam.

Deze bijzondere route naar goede 
en passende schoolgebouwen voor 
Schalkwijk is het ABC Architectuur-
museum niet ontgaan. Zij besteden 
begin maart aandacht aan het onder-
zoek met een tentoonstelling. 
De exacte datum was bij het ter 
perse gaan van Mijn Schalkwijk nog 
niet bekend. 
Kijk voor meer informatie op 
www.architectuurhaarlem.nl  
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Gezocht & gevonden

Gezocht Gevonden DatumDrumband voor liefhebbers van blije muziekDe donkere dagen voor Kerst staan in het teken van gezelligheid en sfeer! Winkelcentrum 
Schalkwijk speelt hier op in door van zaterdag 13 december tot en met zondag 21 december 

het winkelcentrum om te toveren tot een sfeervolle kerstmarkt. De pleinen worden gevuld met 

kramen vol kerstcadeaus. Met een kerstboom, schaatsbaan en heuse SnowGlobe zit het wel 

goed met de kerstsfeer. U komt toch ook wel even langs?

X
13 12 14

Gezocht Gevonden Datum

Kerstliefhebbers

Op woensdag 24 december is er in en om de Ontmoetingskerk (Frankrijklaan 4, Schalkwijk) 

weer een groots kerstfeest voor iedereen, voor jong en oud, gelovig of niet.

Het feest start om 16.30 uur met een kerstviering voor ouderen met daarna een gezamenlijke 

maaltijd om 17.30 uur. 

Dan is er om 18.15 uur voor de kleintjes een peuter en kleuter knutselkerst (hun papa’s, mama’s, 

oma’s en opa’s zijn welkom!).

Binnen, in de kerk, treden om 19.30 uur kinderen op in de kerstmusical.

Om 20.30 uur buiten samen kerstliederen zingen met het Ontmoetingskerkkoor en het Haarlems 

Symfonisch Blaasorkest.

Om 21.00 uur is er de kerstavonddienst met een overdenking door ds. Rob Basten.

Het Haarlems Symfonisch Blaasorkest sluit de avond buiten af.

Tussendoor is er buiten kersttheater, draait er een film, branden er vuurtjes en is er glühwein, 

chocomel en kerstbrood.

Meer weten? Kijk op onze website www.pknschalkwijk.nl

X 24 12 14

Gezocht Gevonden Datum

Kerstmarkt in winkelcentrum Schalkwijk

De drumband ‘Blij met Muziek’ is een opmerkelijke drumband want speciaal opgericht voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Die worden daar blij van net als hun toehoorders. 

Ook hebben vrijwilligers hier een belangrijke rol.

De band bestaat uit ongeveer 25 leden en acht vrijwilligers. De leden repeteren sinds dit najaar 

met veel animo op woensdagavond in de voormalige Grafische School naast Mooizooi aan het 

Terschellingpad. Daarnaast verzorgen zij diverse optredens zoals: de intocht avondvierdaagse, 

Mars der muziekanten en het Koningsdagoptreden. 

Wilt u een keer komen kijken en luisteren? U bent van harte welkom. 

Ook nieuwe leden of vrijwilligers zijn welkom. 

Kijk ook op www.blijmetmuziek.nl voor meer informatie.

X
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Pré Wonen geeft Meerwijk de komende jaren een flinke impuls door grootschalige investeringen in de uitstraling van de gebouwen 

en in de leefbaarheid. Het resultaat: een wijk om trots op te zijn, waar het prettig wonen en leven is. Hier leest u over onze plannen 

in Meerwijk.

Wijkcontactpunt
Per 1 maart 2014 is het Wijkcontactpunt Meerwijk in De Kas gesloten. Voor vragen of het melden 
van reparatie verzoeken kunt u terecht op de website www.prewonen.nl of stuur een mail naar 
mail@prewonen.nl.

Wijkvisie
Pré Wonen werkt samen met bewoners, de gemeente Haarlem, corporaties en andere partners aan 
de verbetering van Meerwijk. De meest recente plannen van Pré Wonen zijn te vinden op onze 
website en in de wijkvisie Meerwijk 2013-2023.

Samen met partners in de wijk het zwerfvuil 
en openbaar groen aanpakken vanuit het 
wijkcontract.

Samen met bewoners woonafspraken maken, 
ter verbetering van de leefbaarheid rond de 
galerijflats.

Project Buurtouders
14 Buurtouders lopen drie keer per week in tweetallen een ronde door de wijk. Het doel is om jongeren die in de wijk rondhangen aan te spreken 
op hun gedrag en bewust te maken wat de gevolgen zijn van hun houding voor de woonomgeving. Het resultaat is dat de overlast afneemt en het 
woongenot verbetert. Het project is een initiatief van Stichting de Brug gefinancierd door de drie corporaties.

Samen met bewoners en partners de wijk 
aanpakken

4. Woningontwikkeling Aziëweg. 2015

Meer passende woonruimte voor  
senioren en gezinnen

5. Stimuleren van de doorstroming van 
senior bewoners van eengezinswoningen 
naar appartementen met het doel de 
eengezinswoningen beschikbaar te maken 
voor gezinnen. Vanaf eind 2015

Flats en eengezinswoningen een frisse  
uitstraling geven

3. 192 galerijwoningen aan de Rousseaustraat, 
Pa v/d Steurstraat, R. Steinerstraat 
en Bernadottelaan. 2016 

2. 312 eengezinswoningen verspreid over 
Meerwijk. 2015

1. 144 galerijwoningen aan de
 T. Morestraat, W. Boothstraat en B. 

Powellstraat. 2013 en 2014

Stimuleren van de wijkeconomie 

6. De Kas 
 De Kas biedt wijkbewoners een plek waar zij 

hun talenten verder kunnen ontwikkelen.  

 De Kas is dé broedplaats waar alles draait om 
leren, onder nemen en leren ondernemen.  
Pré Wonen werkt hierin samen met welzijn-
sorganisatie DOCK.

7. Buurtbedrijf
 Het Buurtbedrijf zet mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in om de buurt schoon 
te houden en klussen in woningen uit te 
voeren. 

 Het Buurtbedrijf is een initiatief van de 
Haarlemse woningcorporaties Pré Wonen, 
Ymere en Elan Wonen, de gemeente 
Haarlem, Paswerk en Spaarnelanden.

8. Vinci 73 
  Vinci 73 is dé nieuwe ontmoetingsplek voor 

alle Meerwijkers. Het gebouw  biedt een 
verrassende mix van functies: u kunt er eten, 
drinken, shoppen, informatie halen en nog 
veel meer. 

 
 Vinci 73 is een samenwerking van Vinci Food, 

Vinci Fair, Buurtbedrijf Oost, DOCK, wijkraad 
Meerwijk en Pré Wonen.

Investeren in Meerwijk, zo doen we dat:

ER ZIT MÉÉR 

in Meerwijk
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Een ontmoetingsplek waar je mag zijn wie je bent

Vinci-Food
Gerinkel van kopjes en glazen, het gesis van de espressomachine op 
de achtergrond, het belletje van de oven dat de taart klaar is en vooral 
het gezellig geroezemoes van de gasten. Dit is Vinci-Food. 

Bij Vinci-Food moet je zijn om bij te 
kletsen met vriendinnen, als je even de 
dagelijkse sleur wilt doorbreken met een 
lekkere lunch buiten de deur, of gewoon, 
omdat het aantrekkelijke 3-gangenmenu 
van de week lonkt. Jongeren die iets 
van hun leven willen maken en heb-
ben gekozen voor een loopbaan in de 
horeca, leren en werken er in de keuken 
en de bediening. Ze zorgen ervoor dat 
iedereen het naar de zin heeft.

3-gangenmenu voor nog 
geen tientje  
“Nog niet iedereen weet dat achter de 
enigszins sobere voorgevel de gezel-
ligste ontmoetingsplaats van Meerwijk 
schuilt”, zegt Toine Klok, manager van 
Perspectief Leerwerkbedrijven, dat de 
jongeren opleidt. “Eenmaal binnen voel 
je je hier direct thuis. Dat komt door 
de smaakvolle, huiselijke inrichting, de 
hartelijkheid en gezelligheid, en niet te 
vergeten wat we bieden. We hebben 
een wekelijks wisselend dagmenu. Wil-
len gasten liever iets anders eten, dan 
kunnen ze ook kiezen uit het menu van 
De Jongens Haarlem. Hun gerechten 
worden bij ons bereid en kunnen ook 
worden thuisbezorgd.”

De charme van Vinci-Food
Soms loopt het niet helemaal gesmeerd. 
Dat komt omdat sommige leerlingen pas 
net begonnen zijn. De meesten heb-
ben sowieso extra begeleiding nodig. 

Maar dat is ook meteen de charme van 
Vinci-Food. Het maakt het restaurant tot 
een plek waar je mag zijn wie je bent, 
en niet snel vreemd wordt aangekeken. 
Bijvoorbeeld omdat je dochter van 4 
voortdurend haar vork op de grond laat 
vallen, omdat het broodje tonijnsalade 
wat lastig eet met mes en vork, of 
omdat je graag een doggybag wilt voor 
die net iets te grote brownie. Toine: 
“Bij Vinci-Food is echt iedereen welkom.”

Vinci-Food
Leonardo da Vinciplein 73
www.vinci-food.nl

Speciale aanbieding:
De hele maand december kunt 
u genieten van een feestelijk 
driegangen-kerstmenu voor 
maar € 9,95!

Te
ks

t: 
E

ls
 M

ei
je

rs
 •

 F
ot

og
ra

fie
: D

as
ha

 E
lfr

in
g



74 • Mijn Schalkwijk! 
www.ymere.nl/inschrijvenEr kunnen geen rechten aan deze advertentie worden verleend. Druk- en zetfouten voorbehouden 

Pampus Landschot

Woon nu vanaf € 90.000,- k.k. in Haarlem
Met natuurgebied Molenplas als achtertuin!

Appartementen in Pampus en Landschot 
Gelegen in een groene omgeving en vlakbij 

natuurgebied De Molenplas.

-  Keuze uit 1 tot 4 kamers

-  Woonoppervlakte tussen ca. 30 en 95m2

-  Complex voorzien van lift

-  Dichtbij openbaar vervoer (Zuidtagent)

-  Vlakbij Winkelcentrum Schalkwijk 

 

haarlem@ymere.nl 
088 - 000 89 00

verkoopt

Volg Ymere verkoopt ook op www.ymere.nl/inschrijvenEr kunnen geen rechten aan deze advertentie worden verleend. Druk- en zetfouten voorbehouden 
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Colofon
Mijn Schalkwijk! Is een magazine voor alle bewoners van Schalkwijk. Het is een uitgave van de gemeente Haarlem in samenwerking 
met de wijkraden van Boerhaavewijk, Europawijk, Meerwijk en Molenwijk, DOCK Haarlem, Sint Jacob, Ymere en Pré Wonen.

Hoofdredactie: Michel de Graaf, Mieke Bergkamp (gemeente Haarlem) Redactie: Hans Hirs en Meerten van Rij/wijkraad Boerhaavewijk, 
Hugo Visscher/wijkraad Europawijk, Liesbeth Groenewegen en Paula Willems/Wijkraad Meerwijk, Frides Laméris en Edith Schreurs/wijkraad 
Molenwijk, Rachid el Haddar/DOCK Haarlem, Annelies Roozen/Sint Jacob, Eveline Beart/Pré Wonen, Lonneke van der Weyden/Ymere, 
Marieke Geerts/gemeente Haarlem Eindredactie: Media gemeente Haarlem Vormgeving: Paswerk Drukwerk: Senefelder Misset 
Sales: gemeente Haarlem 023 511 4295

Reageren? Mail naar mijnschalkwijk@haarlem.nl

De gemeente Haarlem heeft Mijn Schalkwijk! met de grootste zorg samengesteld. Mocht u na het lezen toch nog op- en aanmerkingen 
hebben, dan horen wij die graag. Ook voor ander commentaar, lezersvragen en suggesties voor het volgende nummer kunt u bij ons terecht. 
Ons e-mailadres is: mijnschalkwijk@haarlem.nl 

Alarmnummers ambulance, brandweer, politie 112
Meld misdaad anoniem 0800 7000 (lokaal tarief)
Ambulancevervoer Kennemerland (023) 515 95 95
Brandweer (023) 515 95 50

Overlast
Soms reageert de politie niet onmiddellijk op een melding van overlast,
bijvoorbeeld omdat er zaken zijn met een hogere prioriteit. Maar dat
betekent niet dat er niets gebeurt met uw melding: elke melding wordt
geregistreerd. Hoe meer er wordt gebeld over een bepaalde plek,
des te meer prioriteit kan de politie daaraan geven. Bovendien kan de
politie door de meldingen de overlast in kaart brengen. Geef overlast
dus altijd door.

Wijkagent, voor meldingen van overlast, diefstal
of vernieling 0900 8844 (lokaal tarief)

Streetcornerwork
Heeft u (geregeld) last van hangjongeren, dan kunt u behalve de politie
ook Streetcornerwork bellen. De medewerkers kunnen u adviseren
hoe u er zelf mee om kunt gaan.
Salem el Idrissi 06 1401 34 60

Centrum voor Jeugd en Gezin 088 995 84 84

Consultatiebureau (0 – 4 jarigen) 088 995 95 95

Dieren in nood
Regionale dierenambulance (023) 533 43 23
Dierenbescherming (023) 549 14 00

Gemeente
Alle gemeentelijke zaken 14 023 | antwoord@haarlem.nl
Bezoekadres (maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur en door
doorlopend tot 20.00 uur) Publiekshal | Zijlvest 39
Op www.haarlem.nl vindt u alle informatie over producten en diensten 
van de gemeente. Op www.haarlem.nl/stadsdeel-schalkwijk vindt u al 
het nieuws over Schalkwijk.

Gebiedsverbinder Schalkwijk
Michel de Graaf | (023) 511 3358 | mbgraaf@haarlem.nl

Klachten openbare ruimte
Voor melding van losliggende stoeptegels, vernield straatmeubilair,
kapotte straatverlichting,speeltoestellen, overvolle afvalbakken,
fietswrakken of laaghangende takken: 14 023 | www.haarlem.nl

De gemeente is ook aangesloten bij de app BuitenBeter voor
smartphones, androids en iPhones. Als u hier uw klacht doorgeeft,
komt die rechtstreeks terecht bij de gemeente.

Spaarnelanden
Voor al uw informatie over het ophalen van vuilnis, afspraken grofvuil
en groenafval, klachten ondergrondse containers en voor meldingen
van gedumpt grofvuil 0900 - 8477 | www.spaarnelanden.nl
Hoogheemraadschap Rijnland
voor afval in water (071) 306 35 35

GGD Kennemerland
(023) 789 1600 | info@ggdkennemerland.nl | www.ggdkennemerland.nl

Storingen (gratis dag en nacht)
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit 0800 9009
Storingsnummer drinkwater (PWN)  0800 023 23 55

Vragen en klachten over vliegtuiglawaai
Schiphol-CROS | (020) 601 55 55 | www.crosinfo.nl

Vrijwillige hulpdienst Schalkwijk
Als u door ziekte, handicap of leeftijd niet meer alles zelf kunt doen,
kunt u praktische hulp krijgen van vrijwilligers. Zij helpen u met vervoer,
boodschappen, kleine klusjes in en om het huis, klein tuinonderhoud
en reparatie van elektrische apparaten. Voor het autogebruik door
de vrijwilliger wordt een vergoeding gevraagd. Aanvraag indienen
(maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur) (023) 535 37 00
  vhschalkwijk@hetnet.nl

BUUV
Via www.buuv.nl kunt u zelf (kleine) klussen en zorg aanbieden, krijgen
of ruilen met andere inwoners van Haarlem. (023) 551 78 45
  info@buuv.nu

Spreekuren / Wijkcontactvrouwen
Bent u een vrouw van achttien jaar of ouder en woont u in Haarlem?
Voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering en meer kunt u 
terecht bij Wijkcontactvrouwen. Zij hebben goede contacten met verschil-
lende organisaties in Haarlem. Alle gesprekken met u worden vertrouwe-
lijk behandeld.
Saida el Adouli  06 48 43 10 03
Aysel Demiral  06 28 96 08 86

Loket Haarlem
Het Loket is dé centrale plaats in de wijk waar u, zonder afspraak,
binnen kunt lopen met uw vragen over wonen, welzijn, zorg, vervoer
en financiën. U kunt informatie krijgen over voorzieningen en
regelingen, bemiddeling/verwijzing naar de juiste instelling en
hulp bij (aanvraag)formulieren. Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag
9.00 -12.00 uur,dinsdag en donderdag 13.00 -15.30 uur.
Loket Haarlem | Rivièraplein 4 | 2037 AS Haarlem 
(bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
9.00 -12.30 uur)  (023) 543 09 90
  www.lokethaarlem.nl
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