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Wijkkrant

Wijkkrant
Wijkkrant “Boerhaavelaar” is een uitgave 
van de wijkraad Boerhaavewijk.
In de Boerhaavelaar is nieuws 
opgenomen uit de wijk, van organisaties 
die in onze wijk werkzaam zijn, en 
informatie over het stadsdeel Schalkwijk. 
Ook aankondigingen en mededelingen 
van particuliere personen of  organisaties 
kunnen worden opgenomen. Commerciële 
mededelingen worden niet geplaatst.
De Boerhaavelaar wordt huis aan huis 
verspreid in de Boerhaavewijk. 
Suggesties voor artikelen, korte 
berichten, of  vragen over aanlevering 
van kopij, kunt u schriftelijk of  via e-mail 
richten aan het redactieadres.
Sluitingsdatum voor de volgende 
wijkkrant is 15 februari 2019

Redactieadres
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD  Haarlem.

E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Ontwerp en druk: 
MEO, Alkmaar

Redactiebepalingen
De redactie is verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het blad en beslist 
over plaatsing van ingezonden kopij.
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij in te korten en kan, 
zonder opgaaf  van redenen, afzien van 
plaatsing van bijdragen.
De auteur krijgt geen bericht als zijn of  
haar bijdrage niet wordt geplaatst.
Overname van artikelen of  gedeelten 
hiervan is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de redactie.

Verschijning:
Er zijn drie edities per jaar: in het begin 
van de maanden maart, september en 
december.

Fotografie:
Wijkfoto’s zijn verzorgd door Rob 
Havermans of  de wijkraad en andere 
door inzenders.

olofon
Foto’s op de voorzijde:
Het begin van de Louis Pasteurstraat in 
herfstkleuren;
Inzet:
Schaatsen op een beijzelde Louis 
Pasteurstraat - 
op de achtergrond de vroegere huisjes 
van de Sandifortstraat.
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Wijkraad Boerhaavewijk
De Wijkraad Boerhaavewijk 
vertegenwoordigt de wijk(bewoners) in 
participatie en inspraak in projecten en 
beleidsvoornemens van de gemeente en 
overige overheden en organisaties.

Wijkraadsvergadering
Elke eerste dinsdagavond van de maand 
vindt de openbare wijkraadsvergadering 
plaats. We bespreken onderwerpen die 
van belang zijn voor de wijkbewoners, 
zoals openbare ruimte, wijkontwikkeling 
en nieuwbouw, verkeerszaken, 
handhaving en politiezaken (met de 
wijkagent).
Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van 
harte welkom! De vergadering wordt 
gehouden in het wijkcentrum 
De Ringvaart vanaf  20.00 uur.
In de vakantiemaanden juli en augustus 
is er geen vergadering.

Data voor de komende tijd
•   wijkraadsvergadering 

dinsdag 4 januari 2019
•   wijkraadsvergadering 

dinsdag 5 februari
•   wijkraadsvergadering 

dinsdag 5 maart
•   20 februari sluiting kopij 

Boerhaavelaar 1-2019
•   jaarvergadering Wijkraad 

Boerhaavewijk 
dinsdag 2 april

Alle wijkbewoners kunnen – mits tijdig – 
een agendapunt inbrengen, waarbij als 
voorwaarde geldt, dat betrokkene tijdens 
de vergadering zelf  aanwezig is. Een 
agendapunt inbrengen kan per e-mail via 
adres sec@boerhaavewijk.nl.

Contact
Wijkraad Boerhaavewijk houdt elke 
woensdagmiddag tussen 
15.00 en 16.00 uur spreekuur in 
wijkcentrum De Ringvaart. De wijkraad 
Boerhaavewijk heeft een eigen kantoor in 
wijkcentrum de Ringvaart:
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
U kunt ons ook bereiken via het 
contactformulier op de website 
www.boerhaavewijk.nl en per e-mail: 
wr@boerhaavewijk.nl.
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V Beste bewoners van de Boerhaavewijk,

Nu het einde van 2018 nadert, nadat het 
een heel warme zomer is geweest, wil 
ik graag met u doornemen waar wij als 
wijkraad door het jaar heen bij betrokken 
zijn geweest. Een paar onderwerpen.

Tot onze grote verrassing kwam koning 
Willem-Alexander op 17 januari op 
bezoek in onze wijk. Voor de wijkraad 
kwam dit ook als een volslagen 
verrassing, wij wisten niet beter dan dat 
we be-zoek zouden krijgen van minister 
Koolmees. Dus was dit extra leuk.

De koning was op werkbezoek en wilde 
zich graag op de hoogte stellen over 
het reilen en zeilen in onze wijk. Hij heeft 
met diverse organisaties gesproken 
en ook een bezoek gebracht aan de 
Kleine Ringvaart. ’s Middag werd het 
winkelcentrum bezocht, met name de 
jongerengroep Triple Thread. Wij kunnen 
terugkijken op een geslaagde dag.

In februari 2018 werd de eerste steen 
gelegd voor de huur/ koopwoningen in 
Boerhaave-Noord.
De bouw van deze woningen berustte bij 
bouwmaatschappij Heijmans. Er is nu een 
gedeelte klaar en mijns inziens is het een 
verrijking voor de wijk.

Voorts zijn wij druk bezig geweest met 
onder andere het mede-organiseren 
van Koningsdag in het winkelcentrum en 
onze eigen Lentefris-dag, waarover wij, 
dank zij de inzet van diverse leden van 
het bestuur en de vrijwilligers, mogen 
vermelden dat het – zoals ieder jaar – 
weer een succes was. Ik wil dan ook dank 
zeggen voor hun inzet.

De eerste dinsdag in april vond de 
jaarvergadering plaats. We hadden als gast 
Spaarnelanden uitgenodigd om een uitleg 
te geven van de vele werkzaamheden die 
zij in onze wijk doen. Fijn dat zij gehoor 
hieraan hebben gegeven.

Van de gemeente ontvingen wij de vraag 
hoe wij dachten over het plaatsen van 
een groep dak-lozen en verslaafden 
in het gebouw van de voormalige 
Boerhaavekliniek.
Hoezeer wij ook begrijpen dat deze 
mensen ook ergens moeten wonen, de 
afspraak was dat de Boerhaavekliniek in 
2016 voor ‘een’ jaar gebruikt zou worden 
voor vluchtelingen. Dit is ook ge-beurd 
en we waren van mening dat dit voor de 
omwonenden genoeg was geweest.

Vrijdag 27 april was het Koningsdagfeest 
op het parkeerterrein in het 
winkelcentrum. Een gezellige zonnige dag.

In mei 2018 hebben de scholen in de 
wijk, enkele bewoners, Handhaving, 
Gemeente en Spaarnelanden 
gezamenlijk succesvol een schoonmaak-
actie gehouden. Er zijn vele zakken vuil 
opgeruimd.

Na de lentefrisactie in mei veel 
vergaderen en overleggen in juni en juli.

‘Schalkwijk aan Zee’ in het Molenplaspark, 
was zoals ieder jaar weer een geslaagd 
festival.

Op 19 september hebben we een 
wijkschouw gedaan waarbij de Gemeente, 
Handhaving en Spaarnelanden 
aanwezig waren. Hierbij zijn veel punten 
geagendeerd en intussen al uitgevoerd 
of  in behandeling.

Op dit moment, terwijl ik dit stukje schrijf  
is het al november, het einde van 2018 is 
in zicht. Mij rest niet anders dan u allen 
fijne feestdagen te wensen en een goed 
en gezond 2019

Voorzitter
Hans Hirs

an de
voorzitter

Wijkraad
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Duurzaamheid

rood = energie

Brood wordt door iedereen elke 
dag gegeten in welke vorm dan ook. 
Witbrood, bruinbrood, stokbrood, 
Turks brood, Marokkaans brood, 
saucijzenbroodje, croissants enz.
Van dat brood blijft vaak wat over. 
Sommige mensen bewaren dat in de 
vriezer, maar een groot deel van de 
mensen gooit het in de afvalbak. (zie 
kader Wat wel en wat niet)

Er is ook een categorie mensen die het 
over het balkon van hun flat gooit. Dan 
zijn zij er vanaf, maar het trekt ongedierte 
aan zoals ratten en muizen en de vogels, 
die hun uitwerpselen op jouw wasgoed 
werpen. En hondeneigenaren zijn er ook 
niet blij mee, omdat hun huisdier deze 
etenswaren maar al te graag zoeken en 
opeten.

Om dat te voorkomen stonden er bij 
de Moskee aan het Spijkerboorpad 
broodbakken, waar men het 
overgebleven brood in kon doen. Maar 
die schijnen er niet meer te staan.

Vroeger was er op radio en tv een 
reclame voor brood met een slagzin: 
BROOD GEEFT JE ENERGIE

Nu is Bakkerij Van Vessem in zijn winkel 
in het winkelcentrum een project gestart 
waar mensen brood, van welke soort 
dan ook, in een daarvoor bestemde 
recyclingbak kunnen gooien.
De plastic zakjes, waar het brood in heeft 
gezeten, kunnen in een andere gedeelte 
van de bak worden gegooid.

Het doel van deze inzameling is 
dat van deze broodresten biogas 

wordt gemaakt – het schijnt dat 
Afvalverwerkingsbedrijf  Meerlanden in 
de Haarlemmermeer daar nu al gebruik 
van maakt.

En ook het plastic wordt hergebruikt. Dat 
gaat naar het project Clean 2 Antartica 
van Edwin en Liesbeth ter Velde; daarvan 
worden weer plastic materialen voor deze 
Zuidpool-expeditie van gemaakt. 
(https://www.clean2antarctica.nl/node/1)

Dus, lieve mensen van de Boerhaavewijk, 
maak gebruik van deze goede 
gelegenheid om het overgebleven brood 
te doneren en mee te helpen aan een 
beter milieu.

Gft en etensresten: 
Wat WEL en wat NIET
Een groot deel van uw huisvuil 
bestaat uit gft en etensresten, zoals 
fruitschillen, etensresten en bladeren. 
Gft en etensresten is een waardevolle 
grondstof; er kan compost en groen gas 
van worden gemaakt. Zonde dus om 
uw gft en etensresten bij het restafval 
te gooien. Het verdwijnt dan in de 
verbrandingsoven.
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rood = energie

Duurzaamheid

Wel / niet
Dit mag WEL
•  Schillen en resten van groenten, fruit 

en aardappelen
• Resten van gekookt voedsel
•  Vlees- en visresten (inclusief  schelpen, 

graten en botjes)
• Pinda- en notendoppen
• Eierschalen
• Theezakjes en filters met koffiedik
• Broodkorsten
•  Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras 

en bladeren
•  Snijbloemen en kamerplanten zonder 

pot en aarde
•   Mest (met stro) van kleine huisdieren

Dit mag NIET
• Stofzuigerzakken (volle)
• Houtskool en asresten
• Kattenbakkorrels
• Haren van mensen
• Haren van dieren
• Wol
• Zand (ook vogelkooi)
• Oasis (steekschuim)
• Plantaardige olie en plantaardig vet
• Hout
• Grof  snoeihout
• Dikke takken
• Luiers
• Zand en (pot)grond

Tips
1.  Let goed op dat er geen ander afval 

zoals plastic bij het gft-afval terecht komt.
2.  Grote hoeveelheden snoei- of tuinafval 

kunnen naar het Milieuplein worden 
gebracht.

3.  Probeer de gft en etensresten die binnen 
staan minimaal één keer per week te 
legen, om schimmel- en bacterievorming 
te voorkomen.

4.  Heeft u geen container voor gft en 
etensresten, dan kunt u bijvoorbeeld een 
eigen composthoop maken.

5.  Om vast te stellen of  het afval bij gft 
en etensresten hoort, kunt u deze 
link raadplegen: 
afvalwijzer.spaarnelanden.nl/. 
Deponeer het afval bij twijfel niet bij 
gft en etensresten.

Waar kan het heen?
U kunt uw gft en etensresten in de groene 
rolemmer kwijt. Bied de container de 
avond voor de inzameldag vanaf 21:00 
uur en uiterlijk vóór 7:30 uur op de 
inzameldag aan.
Als u geen groene rolemmer heeft, omdat 
u bijvoorbeeld in de binnenstad woont of  
in een flat of bovenwoning, dan kunt u de 
gft en etensresten bij het restafval kwijt.

Tekst Folder
Van vessem: ons graan jouw brood: de 

gewoonste zaak van de wereld

Herbruikbare katoenen 
broodzak
Het verlagen van het gebruik van plastic 
verpakkingsmaterialen was nog nooit zo 
eenvoudig en goedkoop. Koop eenmalig 
onze kantoenen broodzak voor € 2,50 
en ontvang vervolgens 5 eurocent korting 
op een brood.
Veel belangrijker, hiermee voorkom je het 
gebruik van een plastic zak!

Clean 2 Antarctica
Bakker Van Vessem zorgt dat alle 
vergistbare resten van het bedrijf  
gerecycled worden. Ook jij kan hieraan 
meewerken door het inleveren van 
broodresten. Dit kan in de speciale 
recyclingbak voor de winkels. Dit levert 
een behoorlijke CO2 besparing op en 
uiteraard groen gas. De waarde van dit 
groene gas wordt beschikbaar gesteld 
aan het project Clean 2 Antarctica door 
middel van de aankoop van “hexacores” 
of door het bakken van producten voor 
partners en medewerkers van het project.
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Duurzaamheid

Buitenisolatie

“De Koch” voorbeeld voor 
duurzaam Haarlem
Aan de Robert Kochlaan e.o. staan vijf  
hoge flats uit 1970, een tijd waarin 
weinig aandacht was voor duurzaamheid. 
Anno 2018 kan en moet dat beter!

De vraag was alleen hoe? Voorzitter van 
de vereniging van eigenaren (VVE) René 
Reeuwijk zet zich met volle overgave in 
voor de verduurzaming van “De Koch”, 
de tweede van de vijf  flats en de eerste 
aan de Robert Kochlaan.

“Dat de gevel van ons gebouw geen 
beste kwaliteit meer had en vervangen 
en geïsoleerd zou moeten worden was 
in 2008 al duidelijk. Het slopen van de 
stenen gevel, opnieuw in steen op te 
bouwen en het gebouw voorzien van 
goede isolatie was erg duur. Dit bleek 
uit onderzoek in 2015. Toen kwamen 
we via onze beheerder Van Roemburg in 
contact met Univeste, die voor onze flat 
een totaalplan opstelde, dat wel aan alle 
huidige wooneisen voldoet en ook nog 
betaalbaar is met de door de overheid, 
Rabobank en ASR bank gefaciliteerde 
Energiebespaarlening.”

De Koch is een portiekflat met op de eerste 
twee etages van oorsprong kantoren die 
in 2005 zijn omgebouwd tot 14 woningen. 
Daarboven begint de woontoren met 48 
appartementen, waarvan de gevelbekleding 
nu wordt vervangen.

“De gevel wordt voorzien van isolatie 
en afgewerkt met aluminiumbeplating. 
Architectonisch gezien is dat een 
grote verandering waarvoor een 
vergunning moest worden verleend. De 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
accordeerde enthousiast. De liften en 
de verwarmingsketel worden vervangen 
door energiezuinige apparatuur. Een 
speciale module bij de liftinstallatie zorgt 
voor energieterugwinning wanneer de 
liften naar beneden gaan.”

Het is een enorm project waarbij veel 
partijen zijn betrokken en dat in stappen 
zal worden uitgevoerd.

“Inmiddels is de omgevingsvergunning 
binnen. De wethouders Sikkema en 
Botter en de gemeente Haarlem werken 
goed mee, omdat verduurzaming hoog 
op de agenda staat.”

De maandlasten worden hoger. Was 
het moeilijk om alle eigenaren mee te 
krijgen?

“Nee, eigenlijk niet. De vve heeft voor 
15 jaar de genoemde lening afgesloten 
tegen een vaste lage rente. Maandelijks 
komt dat neer op een lastenverhoging 
van ongeveer 20 euro. We krijgen daar 
wooncomfort, lagere ener-giekosten en, 
vanwege de verbeterde uitstraling, een 
waardestijging voor terug. Wist je dat 
dit de eerste flat in Haarlem is, die via 
de VVE wordt verduurzaamd? De Koch 
heeft een voorbeeldfunctie voor andere 
flatgebouwen; het is de bedoeling dat 
andere vve’s volgen.”

Namens de gemeente Haarlem werkt 
accountmanager Myrna Wiggers met veel 
plezier samen met René Reeuwijk. 

“Mijn werk bestaat uit het helpen 
mogelijk maken van nieuwe initiatieven in 
Schalkwijk en het vinden van antwoorden 

Voorzitter René Reeuwijk 
bij portiekflat De Koch

BBB
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De brandweerkazerne in de wijk
De jongere wijkbewoners weten niet 
beter of  de kazerne heeft altijd in de wijk 
gestaan aan de Floris van Adrichemlaan. 
De ouderen hebben die kazerne zien 
bouwen. Maar hij heeft er niet gestaan 
vanaf  het eerste begin van de wijk. Op 
de foto van de bouw van de kazerne 
(volgens uw redacteur uit 1970-1971; 
wie weet dat beter?) kan achter het 
bouwwerk enigszins de voorlopige 
kazerne worden gezien aan de Niels 
Finsenstraat. Op die plek staat nu de 
Prof. dr. J.J. Dumont-school.
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Gebouwen in de wijk

B

op complexe vragen. Ik probeer 
processen in de organisatie te versnellen, 
door mensen en afdelingen met elkaar te 
verbinden en met name te kijken hoe iets 
wel kan. Een mooi voorbeeld is De Koch, 
met de vraag van eigendomsovername 
van de grasvelden naast de flat. De VVE 
verkoopt deze grond aan de gemeente 
en bespaart zo op de onderhoudskosten, 
terwijl de gemeente meer 
onderhoudskosten betaalt. In dit geval 
domineert de duur-zaamheidsambitie ten 
opzichte van de hogere lasten. De Koch is 
hopelijk een vliegwiel en een mooie kans, 
ook voor andere flats.”

Wat is de prognose?
René Reeuwijk: “Eind 2019 staat hier 
een mooi duurzaam gebouw en zijn 
onze woningen van energielabel E naar 
energielabel A of  B gegaan.”
Als VVE ook verduurzamen? Informeer 
naar de mogelijkheden: 
www.haarlem.nl/duurzaam-verbouwen

Tekst: Mariëtte Peperkamp
Foto: Marissa Beretta
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Gebouwen in de wijk

Dat de brandweer alleen maar de kazerne 
in onze wijk heeft – van waaruit af  en 
toe wordt uitgerukt naar een fik – is niet 
helemaal waar. De ‘brandgasten’ zijn best 
bereid om bij een wijkfeest of jubileum 
aardig uit te pakken, zoals op de bovenste 
foto te zien is. Inclusief  een spelletje 
‘blokje-spuiten’ voor de jeugd met een 
echte brandspuit!
(wie heeft daar een foto van?; graag 
contact met de redactie).
En soms moet er gewoon binnen de wijk 
assistentie worden verleend, zoals bij een 
schoorsteenbrand in een ouderenwoning 
aan de Wijnhoffstraat (zowat om de hoek).
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Ingezonden berichten

ieuw
e buren

Veel nieuwe buren
Ingezonden stuk van Ingrid Hameteman
Ik wil graag wat schrijven over de straten 
achter en voor onze woning in de 
Boerhaavewijk, in het flatgebouw aan de 
Van de Beltstraat.

Ongeveer drie jaar geleden zijn bouwvak-
kers begonnen met de bouw van de sociale 
huurwonin-gen die in de plaats kwamen van 
de gesloopte lage flatgebouwen langs de 
Wamstekerstraat en de Louis Pasteurstraat.
Dit blok van 39 eengezinswoningen ligt 
tussen de Wamstekerstraat en een nieuwe 
“straat”, ge-naamd het Reynvaanpad (een 
voetpad voorlangs de woningen tegenover 
de flat van de Van de Beltstraat). Deze zijn 
het eerst gebouwd en nu al bewoond. Er 
staat een rij van 8 langs de Louis Pasteur-
straat, twee rijtjes van 8 en van 7 woningen 
langs de Wamstekerstraat, een rijtje van 4 
woningen langs de Ekamastraat en een rij 
van 12 woningen langs het Reynvaanpad.

Nu zijn er ook al sociale huurwoningen 
gebouwd tussen de Van de Beltstraat en 
het flatgebouw aan de Ledeboerstraat. 
De oude flatgebouwen zijn verdwenen 
en er staat nog een blok van 39 

eengezinswoningen tussen de Van de 
Beltstraat en het Meyboompad (achter de 
flat van de Le-deboerboerstraat). Bijna 
alle woningen zijn nu bewoond.

Als laatste zijn er 39 koopwoningen 
gebouwd in plaats van de oude 
flatgebouwen tussen de Le-deboerstraat 
en het flatgebouw aan de Roordastraat. 
Achter langs dit gerenoveerde flatgebouw 
loopt het nieuwe Einthovenpad. Aan de 
voorkant van de Ledeboerstraat zijn al 
een aantal koop-woningen bewoond en in 
de Louis Pasteurstraat zijn bewoners druk 
bezig met het bewoonbaar maken van hun 
huis. Daarna is het Einthovenpad aan de 
beurt voor oplevering.

Als dit laatste blok klaar is heeft de wijk 
een behoorlijke ‘boost’ gekregen. Ook al 
omdat de portie-ken van de flatgebouwen 
aan de Ekamastraat ook vernieuwd zijn.

Al met al hopen wij dat de nieuwe 
bewoners van deze wijk dit een heel 
fijne buurt vinden en met plezier hier 
zullen wonen.

Ingrid & Gerard Hameteman

HARTELIJK WELKOM NIEUWE BEWONERS IN DE BOERHAAVEWIJK-NOORD

Uit het collegebesluit van 17 juli 2017 van het college van B & W van Haarlem:
Vaststellen naamgeving openbare ruimte Einthovenpad, Meyboompad en 
Reynvaanpad in de Boerhaavewijk

1.  Willem Einthoven (1860-1927)
Onderschrift straatnaambord: Willem Einthoven (1860-1927) Uitvinder van het 
elektrocardiogram

2.  Frederike Meyboom (1871-1971)
Onderschrift straatnaambord: Frederike Meyboom (1871-1971) Ontwikkeling 
verpleegkunde

3.  Anna Reynvaan (1844-1920)
Onderschrift straatnaambord: Anna Reynvaan (1844-1920) Ontwikkeling 
verpleegkunde
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Ingezonden berichten

Ouderen digitaal vaardiger

Met de seniorentablet de 
digitale wereld in!
Na een geslaagde eerdere ronde, stelt 
de gemeente Haarlem dit jaar (het 
Jaar van de Toeganke-lijkheid) weer 
seniorentablets beschikbaar. Een half jaar 
gratis uitproberen en daarna eventueel 
overnemen, met korting.

Zelfs toen de mobiele telefoon al 
jaren bestond, bleef  oma verbaasd 
dat ‘al die informatie allemaal uit dat 
kleine apparaatje kwam’. Zo bleven 
ook de tablet en computer voor haar 
een mysterie. Dat is bijna niet voor te 
stellen als je bent opgegroeid in het 
digitale tijdperk. Met de Compaan, een 
gebruiksvriendelijke tablet voor senioren, 
stimuleert de gemeente senioren om 
zich op het digitale pad te begeven.

Foto’s kijken
Mevrouw Mudde heeft er al één. “Ik 
ben niet zo handig op de elektronische 
snelweg en dan is deze tablet een 
uitkomst.” Zij maakte in de vorige ronde 
– die startte in 2017, het Jaar van de 
Ontmoeting – gebruik van het aanbod 
om de seniorentablet uit te proberen en 
daarna te kopen. Hij bevalt erg goed. 
“Wij gebruiken de tablet veel om foto’s 
op te kijken. Hij staat gezellig op tafel en 
bladert vanzelf  door alle foto’s die erop 
staan.” Ze is mantelzorger voor haar 
man, die een her-senziekte heeft, en 
daardoor erg druk met verzorgen. 
“We gaan voor een goede kwaliteit van 
leven en de seniorentablet helpt daarbij. 
We kunnen bijvoorbeeld niet te vaak 
bezoek hebben, maar zo hebben we 
toch contact met de buitenwereld.”

Beeldcontact
“Familie en buurtgenoten zetten er ook 
foto’s en video’s op. Dan geeft de tablet 
een melding dat we post ontvangen van 
diegene, met de vraag ‘Wilt u die openen?’ 

Na het openen staan de foto’s vanzelf op 
de tablet. Ook een foto in een e-mail komt 
automatisch bij de andere foto’s terecht.” 
E-mailen doet mevrouw trouwens niet zo 
vaak, maar beeldbellen met familie weer wel.

Toegankelijk
De seniorentablet maakt de digitale 
wereld toegankelijker voor ouderen én 
voor mensen die door een beperking 
niet met een standaardtablet om kunnen 
gaan. Wethouder Marie-Thérèse Meijs: 
“Bijvoorbeeld mensen met dementie of  
iemand die door te weinig spierkracht lastig 
beweegt. Ook is de Compaan beveiligd 
tegen spam en virussen.”

Honderd tablets
De gemeente stelt honderd seniorentablets 
beschikbaar en net als vorig jaar krijgen 
nieuwe ge-bruikers thuis uitleg. Daarna 
kunnen zij met vragen of problemen 
terecht bij een speciale help-desk. Mevrouw 
Mudde: “Je moet natuurlijk wel een beetje 
experimenteren. Ik weet dat ik nog niet alle 
mogelijkheden benut, maar de foto’s zijn 
voor ons het allerleukst.”

Haarlemse editie
Na een half jaar uitproberen kan de 
gebruiker de tablet teruggeven of voor 
de helft van de nieuwprijs overnemen: 
149 euro. Daarnaast betaalt men een 
maandabonnement vanaf 12,95 per 
maand. Wethouder Meijs: “Voor Haarlem 
is een speciale editie van de Compaan 
ontwikkeld, met knoppen om direct contact 
te maken met Haarlemse organisaties 
als BUUV, Servicepaspoort, Haarlem 
Ontmoet en de Sociaal Wijkteams. Ik 
zou mijn moeder van 91 er ook wel aan 
willen. Het contact met familie, vrienden 
en de buitenwereld wordt makkelijker. Een 
verruiming van het blikveld!”

Heeft u interesse in de seniorentablet? 
Opgeven kan bij Compaan op 
telefoonnummer 088-1450 123 of via 
haarlem@uwcompaan.nl. Meer informatie 
staat op www.uwcompaan.nl/haarlem.

Tekst: Marieke Serruys
Foto: Compaan
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Event: – The Public Domain

Stel je voor: een plein vol zangers en publiek.
De impact van duizend stemmen, in een stuk van de wereldberoemde componist David Lang.
Speciaal geschreven voor mensen zoals jij, die ervoor gezorgd hebben dat het klonk in 
New York, Berlin, en straks in Londen...

En met jouw medewerking ook hier in Nederland! Zing over wat jij deelt met de mensen 
om je heen; wat we doen, wat we nodig hebben. Ieder voor zich en tegelijkertijd 
samen. Grip nu je kans in deze internationale zanguitdaging: DOE MEE! 

WAT  Twee uitvoeringen van David Langs The Public Domain: een stuk voor 
1000 zangers. Een internationale coproductie, onder leiding van de 
bekende dirigent Peter Dijkstra

WAAR Amsterdam en Haarlem in de openbare ruimte
WANNEER Vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019
MEEDOEN kan op drie manieren:

1.  Sluit je aan bij een van de projectkoren die wij opzetten in Deventer, Tilburg, 
Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

 Er zijn 8 repetities, vanaf  mei 2019. € 25

2.  Meld je aan met je kantoor, breiclub, buurthuis, voetbalclub – wij sturen een 
dirigent op je af  in je pauze. € 10 p.p. (minimaal 15 personen)

3.  Meld je aan met je hele koor, en bereid het stuk voor tijdens je eigen repetities. 
Gratis!

Samen zingen jouw ding?
Dan ben jij die éne die we zoeken!

Iedereen kan meedoen, dus meld je aan via:
www.thepublicdomain.nl

December 2018 | 13
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Kerst-Event in Winkelcentrum Schalkwijk
Samen zingen en Kerst beleven
Waar:  In het Winkelcentrum, op het Rivièraplein bij W&D (vroeger V&D)
Wanneer: Maandag 24 december 
Hoe laat: tussen 16:00 en 18:00 uur
Met:  onder meer het koor Recreation

Voor kinderen is er een interactief  improvisatietheater.
Alle kinderen mogen verkleed komen, bijvoorbeeld als herder, engel of  schaapje.
Heb je niets om je mee te verkleden?
Geen probleem, dan liggen er ook nog spullen voor je klaar zodat je mee kunt doen in 
het theaterstuk.

De organisatie is in handen van de Ontmoetingskerk,
met medewerking van Winkelcentrum Schalkwijk en de Buurtvaders.
Voor het volledige programma: kijk op onze website www.pknschalkwijk.nl

Begin de Kerst met zingen in je eigen wijk!
Ontmoetingskerk Schalkwijk www.pknschalkwijk.nl

Mooie muzikale 
ontmoetingen leerlingen 
obs de Globe en ouderen 
uit Schalkweide 
Intergenerationele dialoog in het 
Care&Culture Koor 

Zorg voor kwetsbare ouderen, voor je 
eigen opa, oma of  ouders, is een actueel 
thema. Naast voldoende ‘handen aan 
het bed’ staan daarbij het geven van 
liefdevolle zorg èn aandacht voor welzijn 
en welbevinden van de ouderen in onze 
maatschappij centraal. Het creëren van 
werkelijk contact, ontmoetingen tussen 

jong en oud en het leren kennen van 
elkaars leefwerelden blijken steeds 
belangrijker te zijn. Het kan eenzaamheid 
onder de ouderen doorbreken en het 
geeft jongeren een onvergetelijke en 
leerzame ervaring. Samen iets moois 
beleven kan het welbevinden en 
geluksgevoel voor een ieder vergroten.

In dit kader is het Care&Culture Koor 
ontwikkeld. In dit koor staan muzikale 
ontmoetingen en een intergenerationele 
dialoog centraal. Het Care&Culture 
Koor wordt hier in Schalkwijk gevormd 
door ouderen van de dagbesteding 
in Schalkweide en afgelopen periode 
kinderen van groep 7 van OBS de Globe. 
Onder leiding van koordirigent Remmert 
Velthuis. De komende periode gaat er 
weer een groep kinderen van de Globe 
deelnemen aan het project. En zij sluiten 
af  met een kerstconcert.
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‘Thuis praten de muren niet terug, 
hier ben ik onder de mensen 

en maak ik een praatje”.

Bent u nieuwsgierig? Kom gerust langs voor een kop koffie om 
kennis te maken en het programma te halen.

Aafke, Annabel en Martine 
Dagcentrum Weidehart/ Kennemerhart, 

Floris van Adrichemlaan 15, 
tel. 06- 20005580.

Annabel en Annemarie Ontmoetingscentrum 
Schalkhart/ Kennemerhart, 
Floris van Adrichemlaan 98, 

tel. 06- 23749234.
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Winterse sferen bij De Schafterij 
Ook in de sfeervolle decembermaand zetten de dames van De Schafterij wekelijks wat 
lekkers op tafel in wijkcentrum de Ringvaart. De smakelijke gerechten en creatieve baksels 
maken het meer dan de moeite waard om met het gure donkere weer de deur uit te gaan! 
Bovendien wordt het jaar extra feestelijk afgesloten op dinsdag 18 december.Aanmelden kan 
tot uiterlijk de donderdag van te voren (in verband met boodschappen) bij de bar van de 
Ringvaart. U kunt kiezen voor een één, twee of drie gangen menu (zie hieronder).
Hopelijk tot dinsdag en uiteraard wensen we bij deze alvast iedereen fijne feestdagen en 
een voorspoedig en smakelijk 2019!

Uiteraard zijn wij in 2019 weer in de weer om u een maaltijd te bereiden. Het menu van 
januari is nu nog niet opgesteld. Maar u kunt altijd het laatste menu vinden op onze website: 
www.boerhaavewijk.nl/de-schafterij/ 
Team Backerij / Schafterij & DOCK Haarlem

Maandmenu december 2018

dinsdag 4 december 2018
Tomaten-groentesoep (v) of
Vurige linzensoep
Erwtensoep met roggebrood (niet halal)
Wintervla

dinsdag 11 december 2018
Kippensoep of
Indiase paprikasoep
Hutspot met gehakt
Pudding

dinsdag 18 december 2018
Winter minestronesoep of
Indiase spinaziesoep
Gebakken vis met worteltjes en 
aardappelpuree
Appel crumble

Helaas, de column van Winston Brandon, 
medewerker van de Bibliotheek in Schalkwijk, is gestopt.
Winston kan door zijn drukke werkzaamheden niet meer 
op tijd zijn stukjes schrijven.
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Louis Pasteurstraat
Louis Pasteur was een Franse 
microbioloog en scheikundige bekend om 
zijn ontdekkingen van de principes van 
microbiële fermentatie en hij is vooral 
bekend vanwege zijn uitvinding van de 
techniek van het behandelen van melk en 
wijn om bacteriële besmetting te stoppen, 
een proces dat pasteurisatie wordt 
genoemd.
Hij is ook bekend om zijn opmerkelijke 
doorbraken in de ontrafeling van de 
oorzaken en preventie van ziekten 
(kraamvrouwenkoorts, hondsdolheid en 
miltvuur) door middel van vaccinatie en 
zijn ontdekkingen hebben sindsdien vele 
levens gered.
Hij wordt beschouwd als een van de 
drie belangrijkste grondleggers van de 
bacteriologie, samen met Ferdinand Cohn 
en Robert Koch.

Louis Pasteur werd geboren op 27 
december 1822, in Dole, Jura, Frankrijk. 
Hij was het derde kind van Jean-Joseph 
Pasteur en Jeanne-Etiennette Roqui. 
Hoewel hij een middelmatige leerling 
en student was, werd hij hoogleraar 
scheikunde aan de universiteit van 
Straatsburg in 1948. Daar leerde hij 
Marie Laurent kennen, dochter van de 
rector van de universiteit. Zij trouwden 
op 29 mei 1849 en hadden samen vijf  
kinderen, waarvan er drie stierven aan 
tyfus. Hij heeft verder nog gewerkt aan 
de universiteit van Lille, waar hij zijn 
onderzoek naar fermentatie begon, en aan 
de Sorbonne-universiteit. In Parijs richtte 
hij in 1887 het Insitut Pasteur op, waarvan 
hij de rest van zijn leven directeur was.

Fermentatie en kiemtheorie 
van ziekten
Pasteur onderzocht aan de Universiteit 
van Lille het proces van gisting, in 
het bijzonder de melkzuur- en de 
alcoholgisting. Pasteur toonde aan 
dat gist verantwoordelijk was voor 
fermentatie van suikers om alcohol 
te produceren. Het onderzoek van 
Pasteur toonde ook aan dat de groei 
van micro-organismen verantwoordelijk 
was voor het bederven van dranken, 
zoals bier, wijn en melk. Hij merkte dat de 
fermentatie minder werd per als de gist 
werd blootgesteld aan lucht. De lagere 
aerobe snelheid van fermentatie werd 
bekend als het Pasteureffect.
Hiervan uitgaand bedacht hij een proces 
waarbij vloeistoffen zoals melk werden 
verwarmd tot een temperatuur tussen 60 
en 100°C. Hierdoor werden de meeste 
hierin aanwezige bacteriën en schimmels 
gedood. De methode werd bekend als 
pasteurisatie en werd al snel toegepast 
op bier en melk.
Zijn onderzoek naar drankvervuiling 
leidde Pasteur tot het idee dat micro-
organismen die dieren infecteren en 
mensen ziekten veroorzaken. Hij stelde 
voor om het binnendringen van micro-
organismen in het menselijk lichaam 
te voorkomen, waardoor Joseph Lister 
antiseptische methoden ontwikkelt bij 
chirurgie.

SSBoerhaavew
ijk

SSBoerhaavew
ijk

Boerhaavew
ijk



December 201818 |

Straatnam
en in de 

Boerhaavew
ijk

Wist u dat?

Immunologie en vaccinatie
Door onderzoek naar de oorzaak van 
kippencholera (pasteurellosis) – de 
verwekker werd later ter ere van Pasteur 
zo genoemd – ontdekte Pasteur dat 
sommige kippen, die werden besmet met 
een ‘verzwakte’ kweek van de bacteriën, 
niet ziek werden. Toen hij deze ‘gezonde’ 
kippen later inentte met ‘verse’, virulente 
bacteriën – waaraan andere kippen dood 
gingen – bleven deze kippen gezond, 
hoewel ze zwakke symptomen van de 
ziekte kregen. Hij. Pasteur concludeerde 
dat de dieren nu immuun waren voor de 
ziekte.

Later paste hij deze immunisatiemethode 
toe op antrax (miltvuur), een ziekte van 
het vee. Toen hij gezonde dieren met de 
bacteriën inentte, trad miltvuur op, wat 
aantoont dat de bacterie de oorzaak van 

de ziekte was. Pasteur ontdekte echter dat 
als ziekteverwekkers kunstmatig waren 
verzwakt er ook een immuniteit ontstond. 
Deze ontdekking bracht een revolutie 
teweeg in het werk in infectieziekten, en 
Pasteur gaf deze kunstmatig verzwakte 
ziekteverwekkers de generieke naam van 
“vaccins”, ter ere van Edward Jenner’s 
ontdekking bij koeienpokken (vaccinia).

Pasteur produceerde het eerste vaccin 
voor hondsdolheid (rabiës) door het 
virus te laten groeien bij konijnen en 
het vervolgens te verzwakken door het 
aangetaste zenuwweefsel te drogen. 
Hij nam hiermee – met een persoonlijk 
risico, omdat hij geen erkend arts 
was en vervolgd kon worden voor de 
behandeling – de eerste proef bij mensen. 
Het vaccin werd gebruikt bij de 9-jarige 
Joseph Meister, op 6 juli 1885, nadat de 
jongen ernstig was toegetakeld door een 
hondsdolle hond. Drie maanden later 
onderzocht hij Meister en ontdekte dat hij 
gezond was. Pasteur werd geprezen als 
een held en de juridische zaak werd niet 
gevoerd.

Na het ontwikkelen van het rabiës-vaccin, 
stelde Pasteur een instituut voor om het 
vaccin verder te ontwikkelen. Het Pasteur 
Instituut werd gestart in 1888. Sinds 1891 
is het Pasteur Instituut uitgebreid naar 
verschillende landen, en momenteel zijn er 
32 instituten in 29 landen in verschillende 
delen van de wereld, waaronder in Bandung 
in Nederlands Indië (Indonesië).

Louis Pasteur was directeur van zijn 
instituut gedurende de rest van zijn leven. 
Na zijn dood op 28 september 1895 werd 
zijn lichaam bijgezet in een ruimte onder 
het instituut.
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Alarmnummers & hulpdiensten 
Alarmnummer (spoedeisende zaken) 112
Hulpdiensten (geen spoed) 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000
SOS Telefonische Hulpdienst 023 - 547 14 71 (dag en nacht)
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG) 023 - 547 29 99

Gemeente 
Meldingen, algemeen contact 14023
WhatsApp 06 1436 9614

Meldpunten en Klachtenbureaus 
GGD, locatie Haarlem 023 - 511 59 00
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg) 023 - 543 09 90
Hoogheemraadschap van Rijnland 071 - 306 35 35
voor klachten over afval in het water, bagger en krooslagen
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling 023 - 751 72 00 

Storingsnummers 
NUON (Elektriciteit / Gas / Kabel) 0800 9009
PWN (Water) 0800 2025

Woningcorporaties 
Ymere 0800 0006
Elan Wonen 023 - 515 98 59
Pré Wonen 088 - 770 00 00

Overig 
Stichting Dock, maatschappelijk werk 023 - 543 60 00
Buurtbedrijf  Haarlem Oost 06 - 81 33 66 68
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp) 0900 8020
Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland 023 - 531 95 74
Anti Discriminatie bureau 023 - 531 58 42
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk 023 - 535 37 00 (09.00-10.30 uur)
Belastingtelefoon 0800 0543
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 995 84 84
Regionale dierenambulance 023 - 533 43 23
Dierenbescherming 023 - 549 14 00

INTERNETADRESSEN 
Wijkraad Boerhaavewijk www.boerhaavewijk.nl
Gemeente Haarlem www.haarlem.nl
Spaarnelanden N.V. www.spaarnelanden.nl
Politie Zuid-Kennemerland www.politie.nl/kennemerland
Buurtbedrijf  Haarlem Oost www.bbhaarlemoost.nl
Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning www.dock.nl/buurten/haarlem/schalkwijk
BUUV, de buurtmarktplaats haarlem.buuv.nu 

ADRESSEN 
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk Costa Del Sol 182
Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
  Tel: 543 60 00
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk & Meerwijk wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE
U kunt een melding doen als u iets online wilt melden over uw woonomgeving. Hiervoor kunt u bellen met de 
gemeente Haarlem (14023) of  naar de website: www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/
Uw melding zal worden doorgegeven naar de betreffende afdeling (Spaarnelanden, Handhaving, etc.).

Maakt u zich zorgen om mensen in uw omgeving die geen hulp vragen maar dat (misschien) wel nodig hebben? 
Meldt dit online via het formulier Zorgmelding. De zorgmeldingen worden behandeld door het Sociaal Wijkteam. 
U vind het formulier op bovengenoemde link.

Belangrijke telefoonnummers
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