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SUDK Schalkwijk Uit de Kunst
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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 19 februari 2020
Redactieadres
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem.

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.

E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Foto’s op de voorzijde:
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De Ekamastraat vanaf de Roordastraat in
oostelijke richting;
Inzet:

Bomen in de Boerhaavewijk
Hotel met de Toekan
SUDK Schalkwijk Uit de Kunst

De reliëfs “vogel”, “vlinder” en “vis” op
de zijmuren van de flats dwars op de
Ekamastraat.
Foto’s op de achterzijde
Boven: De Ekamastraat vanuit

Verzorgingstehuis “Schalkweide” in
westelijke richting ten tijde van de bouw
van “Schalkweide”;
Onder: De Ekamastraat in westelijke
richting vanaf de hoek met de
Wamstekerstraat na de nieuwbouw aan
de noordkant van de straat.
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Wijkraad

genda wijkraad

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 om 20:00 uur vindt de openbare
wijkraadsvergadering plaats (m.u.v.
de maanden juli en augustus). We
bespreken onderwerpen die van
belang zijn voor de wijkbewoners, zoals
openbare ruimte, wijkontwikkeling en
nieuwbouw, verkeerszaken, handhaving
en politiezaken (met de wijkagent).
Daarbij worden Bent u geïnteresseerd?
Dan bent u van harte welkom!
De vergadering wordt gehouden in
het wijkcentrum “De Ringvaart”.In de
vakantiemaanden juli en augustus is er
geen vergadering.

Samenstelling
Wijkraad
Boerhaavewijk

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.

Boerhaave-

Wijk

Aad Blankert, Ekamastraat
Secretaris
Antoinette Wijnoogst, Semmelweisstraat
Penningmeester
Frits van der Ploeg, Van Konijnenburgstraat
Vicevoorzitter
groen en openbare ruimte en gebiedsontwikkeling /
redacteur Boerhaavelaar
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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.

Wijkraad

Hans Hirs, Truus Oversteegenstraat
Voorzitter
vierwijkradenoverleg Schalkwijk / werkgroep
verkeer en vervoer / Dagelijks Beheer / Boerhaave
schoon
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Data voor de komende tijd
• o penbare wijkraadsvergadering
dinsdag 3 december
• openbare wijkraadsvergadering
dinsdag 7 januari 2020
• openbare wijkraadsvergadering
dinsdag 4 februari 2020
• 1 9 februari sluiting kopij
Boerhaavelaar 1-2020
(verschijnt 18 maart)
• o penbare wijkraadsvergadering
dinsdag 3 maart
• jaarvergadering Wijkraad
Boerhaavewijk dinsdag 7 april

Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat
werkgroep verkeer en vervoer / redacteur website
Cees Hoff, Mendelstraat
Poelpolder / Boerhaavewijk schoon
Adriënne Rijk, Mathijsenstraat
Openbaar groen
Yvonne Blankert, Ekamastraat
Sociaal domein
Wim Nunnikhoven, Alexander Flemmingstraat
redacteur Facebook-pagina

an de

voorzitter

V

Wijkraad
Beste lezers van de wijkkrant,
2019 loopt alweer naar het eind.
Denkend aan wat er zoal is voorgevallen
in onze wijk dit jaar, de nieuwe woningen
van Elan in Boerhaave noord zijn
allemaal bewoond.
Er is begonnen in de Boerhaavewijk met
de kap van bomen, die ziek of aan het
einde van hun levensduur zijn, wij krijgen
nieuwe bomen hiervoor terug.
Ook zijn eindelijk de extra
parkeerplaatsen bij de Lidl aangelegd.
De nieuwbouw projecten Entree-West en
Vijverpark raken al aardig volgebouwd.
Nu hopen dat de verkeersafwikkeling
ook goed wordt aangepakt, zodat de
bewoners veilig hun wijk in en uit kunnen
komen.

voor terug te bouwen, er komt een
kinderdagverblijf, en de ZOED – die nu in
een noodgebouw – zit krijgt een plaats
op het terrein.
Voorts wil ik u meedelen dat ik na 15 jaar
voorzitterschap van deze fijne wijk, op de
jaarvergadering mijn functie neerleg, ik
heb het met veel plezier gedaan.
Maar ik vind het nu tijd dat een ander de
voorzittershamer overneemt.
De wijkraad is dus op zoek naar een
nieuwe voorzitter. Als u interesse heeft
neem gerust contact met ons op.
Tenslotte wens ik u allen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2020.
Hans Hirs, voorzitter

Wijkraad

e wijkraad

is er voor u

D

De ontwikkelingen van het terrein
Boerhaavekliniek liggen op de tekentafel.
Het is de bedoeling om in maart 2020 te
gaan slopen. Het plan is er zorgwoningen

Boerhaave-

Wijk

Wat kan de wijkraad Boerhaavewijk voor u betekenen?
De wijkraad houdt zich bezig met allerlei
zaken die vooral u, bewoner van de
Boerhaavewijk, aan gaan. Zaken waarvan wij
denken dat u die belangrijk vindt. Wij treden
op in uw belang.
De wijkraad wordt (en is) betrokken bij
ontwikkelingen in de Boerhaavewijk. De
wijkraad behartigt belangen van bewoners
van de wijk ten einde een leefbare
Boerhaavewijk in stand te hou-den en deze
te verbeteren. De maatstaven die we daarbij
hanteren zijn: VEILIG, HEEL, SCHOON EN
MOOI. Er wordt gestreefd naar veiligheid op
straat, groen in de wijk, speelplaatsen en
ontmoe-tingsplekken voor alle generaties!
We werken bij zaken, die algemeen zijn en
ons hele stadsdeel betreffen, nauw samen
met de andere wijkraden uit stadsdeel
Schalkwijk (Europawijk, Meerwijk en
Molenwijk). En we werken na-tuurlijk ook
samen met de Gemeente, politie, Stichting

Dock, Stichting Sint Jacob.
Dit is een greep uit de onderwerpen waar de
wijkraad zich mee bezig houdt:
•	Veiligheid in de openbare ruimte: de
conditie van wegen, paden en verlichting.
•	Dagelijks beheer van de openbare
ruimte & groenvoorzieningen:
onderhoud & schoon houden van onze
leefomgeving.
•	Nieuwbouw en vernieuwing in de wijk:
Entree-West, Vijverpark, Poort van
Boerhaave, Boerhaavewijk-Noord,
terrein Boerhaavekliniek.
Spreken deze onderwerpen u aan en zou u
daarover willen meepraten? Kom dan naar
de verga-dering op iedere eerste dinsdag
van de maand om 20:00 uur in de Ringvaart
(zie de agenda op pagina 4).
Kortom, voor u als bewoners is de wijkraad
onmisbaar als een spreekbuis, inspraak- en
informatie-kanaal!
December 2019
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Wijkraad

oorzitter gezocht

Wijkraad zoekt nieuwe
voorzitter
In de openbare vergadering van de
wijkraad op 1 oktober 2019 j.l. heeft de
huidige voorzitter, Hans Hirs, kenbaar
gemaakt dat hij met ingang van 7 april
2020, de datum van de jaarvergadering,
zijn functie gaat neerleggen. De wijkraad
is dus op zoek naar een nieuw / actieve
voorzitter die vanaf die datum de
voorzittershamer wil overnemen.
Wat houdt het werk van de
voorzitter in?
• Het behoort uiteraard bij de taak van de
voorzitter om leiding te geven aan de
openbare vergaderingen van de wijkraad.
Die zijn maandelijks op de avond van de
eerste dinsdag van iedere maand met
uitzondering van de vakantiemaanden
juli en augustus. In deze vergadering
worden de lopende zaken met betrekking
tot de wijk en het stadsdeel voorgelegd
aan de aanwezige bewoners en
vertegenwoordigers van organisaties die
in de wijk werkzaam zijn.
• Daarnaast houdt de wijkraad ook
nog een voorbereidende, besloten
vergadering op de avond van iedere
woensdag in de laatste week van de
maand. De wijkraad bespreekt dan
onderling de lopende zaken en bepaalt
de agenda van de openbare vergadering.

6
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• Verder zijn er ook nog
vergaderingen en overleggen met
vertegenwoordigers van de andere
drie wijkraden van het stadsdeel
Schalkwijk, gemeenteambtenaren,
politie, woningcorporaties en
de winkeliersvereniging van het
winkelcentrum Schalkwijk. Deze
vergaderingen zijn minder vaak
(ongeveer 6 à 7 maal per jaar).
• Ook hebben de voorzitters van de vier
Schalkwijkse wijkraden onderling overleg
samen met de gebiedsmanager van
Schalkwijk (van de gemeente).
Af en toe komen daar nog contacten
bij met organisaties als het ziekenhuis
Spaarne Gasthuis (gelegen binnen onze
wijk), zorgorganisatie Stichting Sint Jacob
(met drie locaties binnen onze wijk),
wijkhulp- en vrijwilligersorganisatie Stichting
Dock en Stichting Samen Haarlem.
N.B. Aangezien de meeste van deze
vergaderingen overdag zijn moet de
voorzitter wel overdag tijd beschikbaar
hebben of zich kunnen vrij maken !
Dat doet de voorzitter niet
allemaal alleen!
Dat kan iemand niet allemaal alleen. In onze
wijk is er een wijkraad met nog acht andere
leden, waaronder de secretaris van de
wijkraad, de penningmeester en een vicevoorzitter. Samen met de voorzitter zorgen
zij dat alle zaken die in de wijk plaats
vinden en die de wijk aangaan, worden
afgehandeld in het belang van bewoners,
openbare ruimte en gebouwen van de wijk.
Deze wijkraadsleden hebben vaak een
bepaald aandachtsgebied of taak waarin hij
of zij de wijkraad vertegenwoordigt.

Wijkraad

Dat betekent ook voor het werk van de voorzitter dat
hij om assistentie kan vragen. En bovendien zal het
wijkraadteam hem of haar vanaf het begin bijstaan.
De wijkraad zoekt dus iemand die:
• woont in de Boerhaavewijk (incl. ‘Entree-West’ en
‘Vijverpark’)
• goed kan samenwerken met anderen binnen en buiten
de wijkraad
• goed contacten kan maken en onderhouden
• ook overdag beschikbaar is of tijd kan vrijmaken (de
meeste vergaderingen zijn overdag)
• zich wil inzetten voor de wijk en de wijkbewoners
Hebt u interesse neem dan contact op met de wijkraad.

oorstel samenstelling
Wijkraad

V

Als het kan in het begin van het volgende jaar (mag
eerder), zodat we voorafgaand aan de eventuele
benoeming op de jaarvergadering - kandidaten moeten
vooraf worden bekend gemaakt - kennis kunnen maken.
Mail naar wr@boerhaavewijk.nl

Krant te laat
In september had hij al moeten verschijnen. Dit nummer van de ‘Boerhaavelaar’.
Helaas, daar kwam het niet van. Als redacteur van de wijkkrant ben ik degene die alle
ingezonden en door ons geschreven stukken (verslagen, mededelingen, etc.) altijd in
volgorde zet, afbeeldingen erbij zoek en daarna alles doorstuur naar werkleerbedrijf dat
de wijkkrant vorm geeft en daarna drukt.
Er waren diverse reden waarom uw redacteur in augustus/begin september dit helaas
niet op tijd voor elkaar kreeg. Eigen gezondheid en die van mijn echtgenote dwongen
mij om het werk aan de redactie van de wijkkrant opzij te zetten. Bovendien kreeg mijn
laptop (al een oud beestje) ook nog kuren. Overdragen aan anderen ging ook al niet
zo makkelijk. In de eerste wijkraad na de vakantie (september) hebben we besloten
de uitgave op te schuiven naar eind november en het nummer te combineren met het
nummer dat altijd in december verschijnt.
En dat dubbeldikke nummer ligt nu voor u.
Frits van der Ploeg, redacteur

1+1=2
Boerhaave

Boerhaave
Nummer 1 · maart 2019

Nummer 1 · december 2019

Bomen in de Boerhaavewijk

Jaarvergadering wijkraad 2019
Presentatie Brandveilig in huis
DOCK, de kracht van wij(k) samen

september

Hotel met de Toekan
SUDK Schalkwijk Uit de Kunst
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LenteFris-dag 2019

enteFris

L

Verslag

Al heel wat jaren bestaat binnen onze
Boerhaavewijk de mooie traditie van
het houden van een LenteFris-dag. Dit
jaar was dat op zaterdag 11 mei, de
dag voorafgaande aan de Moederdag.
Net als bij vorige keren werden alle
wijkbewoners verrast met een gratis
traytje zomerplantjes, waarmee zij hun
tuin of balkon kunnen opfleuren. De week
voorafgaande aan de LenteFris-dag zijn
door de hele wijk mooi gekleurde flyers
verspreid, tegen inlevering waarvan
de plantjes konden worden afgehaald.
Deze LenteFris-dag wordt georganiseerd
door de wijkraad en een actieve groep
bewoners, met ondersteuning van DOCK.
Op het parkeerterrein naast het
wijkgebouw ‘De Ringvaart’, dat iedere
keer het centrum van de activiteiten
is, werden al vanaf ‘s-morgens vroeg
kramen opgezet van waaruit de plantjes
werden uitgedeeld. Er waren ook een
aantal kramen beschikbaar voor een
kleine en gezellige vrijmarkt. Die konden
tegen een geringe vergoeding worden
gehuurd en daar werd druk gebruik van
gemaakt. Gelukkig werkte het weer mee,
al was de wind wel wat aan de frisse kant,
maar het zonnetje scheen geregeld en
dat maakte veel goed.
8
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Speciaal voor de kinderen waren er
allerlei activiteiten, zoals een creatieve
workshop waarbij zij vogelhuisjes en
bloempotjes konden beschilderen of
beplakken. Er was ook een workshop
Zumba Dance en verder waren er een
springkussen, een suikerspinautomaat
en de kleintjes konden zich laten
schminken. Kortom een veelheid aan
leuke activiteiten, waarvan veel kinderen
goed gebruik hebben gemaakt. Deze
activiteiten werden mede mogelijk
gemaakt door actieve wijkbewoners en
Stichting Jongeren in Beweging.
Vanaf 11 uur begon het uitdelen van de
plantjes en al gauw kwam de toeloop van
de wijkbewoners op gang. Gedurende de
hele dag liepen de mensen af en aan en
heerste er een gezellige en gemoedelijke
sfeer. Stichting Samen Haarlem deelde
heerlijke Marokkaanse thee rond en
het Sociaal Wijkteam, Kennemerhart en
DOCK gingen actief in gesprek met de
bewoners om de wensen voor de wijk
en het wijkcentrum op te halen. Ook is
DOCK met een groep kinderen de wijk in
te gaan om afval op te ruimen. Het was
leuk om te zien hoe de wijkbewoners met
elkaar in gesprek raakten en na verloop
van tijd weer tevreden huiswaarts

L

Verslag

enteFris

keerden, voorzien van plantjes en wellicht
een aankoop op de vrijmarkt.
Tegen 3 uur ’s middags begon de zaak
ten einde te lopen. De meeste plantjes
waren inmiddels uitgedeeld en de
deelnemers aan de vrijmarkt begonnen
ook hun spullen in te pakken. Dus de
vrijwilligers die ’s morgens al de kramen
hadden opgezet konden nu weer aan de
slag om de boel op te ruimen. Maar vele
handen maken licht werk en in ruim een
half uur was alles weer aan kant. Dus bij
deze veel lof en een woord van grote

dank aan alle mensen die zich opnieuw
geheel belangeloos hebben ingezet om
deze dag tot een succes te maken.
Want een succes was het! Een gezellige
sfeer, blije mensen en prachtig weer
in onze zo mooie en groene wijk. Wij
kunnen terugzien op een fantastische
dag, waarop het “wijkgevoel” en de
onderlinge samenhang tussen alle
‘Boerhaavelaars’ opnieuw een mooie
stimulans hebben gekregen.
Daniël Rasmussens

December 2019
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B

Verslag

uurtbarbecue
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De buurtbarbeque
De Bewonerscommissie van de Van
Konijnenburgstraat is op 10 augustus
j.l. weer eens actief geweest met een
‘Buurtbarbecue’. Er gingen geen
bewoners op de grill, maar heerlijke
worstjes, karbonaden en burgers (de
zogenaamde ‘Konijnenburgers’).
De commissie organiseert die barbecue
bijna jaarlijks en dat is allemaal heel
gezellig. De bewoners komen dan weer
eens op een andere manier met elkaar in
gesprek tijdens het nuttigen van een hapje
en een drankje.
De Van Konijnenburgstraat biedt daarvoor
gelukkig alle ruimte. Centraal in de straat
ligt een gazon met bomen en een klimrek
met glijbaan en andere speeltoestellen.
De commissie bezit een “partytent” (een

oude legertent) die daarvoor heel geschikt
is. Deze stond op 10 augustus een beetje
beschut bij de eengezinswoningen, want
er stond een flink harde westenwind. Maar
het was gelukkig droog en zonnig. Toch
waren de koks van deze barbecue met
hun grill-toestellen één van de garages in
‘gevlucht’. Hier konden zij hun werk goed
doen. De tent was gevuld met bewoners
en er was ook een springkussen voor de
jeugd uit de straat.
Het werd ondanks de harde wind toch een
zeer geslaagd barbecuefeest
Het werd ondanks de harde wind toch een
zeer geslaagd barbecuefeest – getuige
de bijgaande foto’s – georganiseerd
door onze actieve bewonerscommissie
in samenwerking met medewerkers van
Stichting Dock.

uurtcamping

B

Verslag

Buurtcamping in
Molenplaspark
Niet alleen in onze wijk gebeurt het
een en ander, maar ook elders in ons
stadsdeel zijn de nodige evenementen.
Een verslag over één daarvan willen we u
niet onthouden.
Wat een superweekend!
Wow, poeh, wat een bijzonder festijn was
dat in ons Molenplaspark!
In het weekend van 12 – 14 juli
veranderde het grote grasveld achter
het restaurant De Molenplas in een
heuse camping. Zo’n 35 tenten werden
op vrijdagmiddag opgezet, toiletwagens
geplaatst, een heuse keuken en een
centrale tent. Ook nog een tent voor de
EHBO, een caravan als receptie en een
heuse kampeerwagen anno 1975 voor
de campingleiding.
Terwijl de ouders de tenten – in de
regen – moesten opzetten, maakten de
kinderen in de centrale tent hun koningsen koninginnenkronen.

De camping werd officieel geopend
door wethouder Marie-Therese Meijs,
waarna de eerste gezamenlijke maaltijd
werd genuttigd. Deze maaltijd was
klaargemaakt door de kokkin van Het
Open Huis Schalkwijk, alle hulde voor
haar: het was heerlijk!
De koning en koningin van de camping
werden gekozen en daarna vrolijkte een
jonge DJ de avond op. Een verhaaltje
voor het slapen was de kers op de taart
voor de kleinsten!

Op zaterdag zag het weer er gelukkig
wat beter uit, zodat alle activiteiten
uitgevoerd konden worden. De
kampeerders konden kiezen uit b.v.:
volleybal, jeu de boules, knutselen
met wol en draad, fotograferen,
bootcamp, varen op de Molenplas, maar
veel kinderen gingen gewoon lekker
voetballen, badmintonnen, vissen,
zwemmen en alles wat je normaal op de
camping ook doet.
Een barbecue besloot de lange
dag, maar in de avond was nog een
zangoptreden, een foute avond en een
optreden van Verteltheater De Blauwe
December 2019
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Verslag

Kom. Bijna alle artiesten kwamen uit
Molenwijk, maar zeker uit Schalkwijk: wat
een talent in onze wijk.

uurtcamping

Op zondagochtend werden we verblijd
door een bezoek van de wijkagent
(met politieauto, waarin in kleinsten op
de foto konden), een verkorte cursus
zelfverdediging en het kampeerfeest
werd afgesloten door een heus gevecht
om de prijzen, die met de Bingo te
verdienen vielen.
Wat vooral belangrijk was, dat mensen
uit Schalkwijk elkaar leerden kennen,
sommigen kenden nog niemand uit hun
buurt, iets wat na de camping veranderd
was! En dat was duidelijk de bedoeling
van de camping: leer je buren kennen
en doe samen leuke dingen. Het samen
eten, samen opruimen en samen dingen
organiseren bracht duidelijk een sfeer

teweeg, die we gaan proberen vast te
houden tot de camping van 2020.
Tijdens de “foute avond” kreeg de
organisatie de nodige huldeblijken
door de kampeerders (Marthe, Yuri en
Jelle) aangereikt in de vorm van enkele
limericks. We laten u even meegenieten:
1.	Er werd druk gezocht naar sponsoren
Om de buurtcamping te bekoren Ze
schonken royaal Aan ons allemaal Zo
werd een traditie geboren
2.	Er was eens een camping aan het
Molenwijk strand Van tevoren stond
het groots in de krant De organisatie
was uitstekend Maar de gasten
ontbrekend De wijk had zijn kop in het
zand
3.	Op de camping was een koning Die
koos een koningin voor kroning Hij
fluisterde haar naam En wees haar
toen aan De lunchdienst was hun
beloning
4.	In het park bij de plas was een feestIn
de avond was ieder bedeesd Men was
na het slapen Flink aan het gapen Je
moet er echt bij zijn geweest
5.	We waren eens vroeg uit de veren Om
‘s-ochtends het sporten te leren De
wekker gezet En zin in veel pret Maar
Boyt liet het bed prévaleren
6.	Er was eens een camping vol Muggen
Die met elkaar zaten te pluggen Ze
aten zich rond En sporten gezond Het
kostte dan ook wel wat ruggen
Het organisatieteam staat klaar om
volgend jaar een vervolg op dit feest te
geven; dan gaan we proberen om nog
meer mensen in hun eigen achtertuin te
laten kamperen!
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“De Ringvaart” – Wijkcentrum
van de Boerhaavewijk
‘De Ringvaart’ staat al heel lang in de
Boerhaavewijk. Het is eind jaren ’60 als
een van de eerste wijkcentra van het
nieuwe stadsdeel Schalkwijk gebouwd.
Het is in 2015 van binnen grondig
onderhanden genomen.
Ook nu nog is het een wijkcentrum waar
van alles gebeurd. Maar de uitstraling

‘De Ringvaart’ als bruisend
centrum van de wijk
Gea Apeldoorn, Saloua Bouzia, Irma
Hoorn, Susanne de Smit en Veerle Sterk
hebben het afgelopen jaar de training
Starters4Communities gevolgd.
We nemen jullie graag mee op onze
reis die we het afgelopen jaar hebben
gemaakt om van ‘De Ringvaart’ een
bruisend centrum van de wijk te maken.
Samen reizen is leuker dan alleen,
vandaar dat we een jaar geleden
begonnen zijn met visiebijeenkomsten
met alle partners in het wijkcentrum. Dit
leidde al snel tot kortere lijntjes en mooie
samenwerkingen. Ook hebben we samen
een aantal speerpunten geformuleerd.

Gebouwen in de wijk

van de nieuwe inrichting is eigenlijk niet
meer van deze tijd. Stichting Dock, de
huurder van het hele gebouw, vindt het
tijd om daar wat aan te doen.
Vijf medewerkers van Dock hebben
zich op een training verdiept in de
mogelijkheden en zijn van plan om er een
“bruisend centrum van de wijk” van te
maken: een echt wijkcentrum.

De belangrijkste was meer mensen over
de vloer en een uitstraling die past bij
een bruisend centrum. Om bewoners
bij dit proces te betrekken zijn we met
bakkie in de buurt de wijk in gegaan
om te verkennen wat de bewoners van
Boerhaavewijk zouden willen. Daarnaast
hebben we gezocht naar andere
manieren om in gesprek te gaan met
buurtbewoners, juist met mensen die het
wijkcentrum nog niet kennen. Zo hebben
we op de dag van de verkiezingen ook
het vacatureplein georganiseerd en van
deze gelegenheid gebruik gemaakt om
mensen aan te spreken.
Uit deze gesprekken bleek dat veel
mensen de huidige functie van het
December 2019
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wijkcentrum niet kennen. Ze denken
aan een activiteitencentrum voor
minderheden of kwetsbare groepen.
Daarnaast wordt het niet als uitnodigend
ervaren om een bakje koffie te drinken,
hoewel deze behoefte er wel is. Met
de mensen die wilden meedenken zijn
we tijdens een inspiratiesessie dieper
ingegaan op een aantal thema’s,
waaronder de uitstraling van het
wijkcentrum.

Wist u datjes van
wijkcentrum ‘De Ringvaart’
• Er na een geslaagde samenwerking
van vorig jaar ook dit jaar weer
een gezamenlijk kerstdiner wordt
georganiseerd op vrijdag 20
december?
• Er tweemaal per week
wordt voorgelezen bij het
kinderzwerfboekenstation? (woensdag
en donderdagmiddag)
• Er elke dinsdag een broodje van
de week te koop is met verse
ingrediënten? (aanmelden uiterlijk de
donderdag ervoor)
• Er een informatiescherm hangt in het
wijkcentrum waar allerlei ins en outs
van ‘De Ringvaart’ op langskomen?
14
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De huidige uitstraling van het wijkcentrum
wordt ervaren als grijs, grauw, kaal, saai,
niet uitnodigend, onaantrekkelijk en met
tl-verlichting (zie afbeelding).
Samen met de input vanuit de
inspiratiesessie en een interieurdesigner
zijn we tot een nieuw plan gekomen.
Belangrijke elementen hierin zijn: meer
kleur, warmte, planten, duidelijke hoekjes,
niet één grote ruimte, bewegwijzering,
stopcontacten om te kunnen werken en
leukere verlichting (zie afbeelding).
Na de realisatie hiervan is ‘De Ringvaart’
een inspirerende plek en vanaf daar
bouwen we graag samen met de
bewoners verder naar een bruisend
wijkcentrum waar men komt voor de
gezelligheid, een kopje koffie en wat
te eten maar ook voor het samen
organiseren van activiteiten.

• Er maandelijks een gezellige
ouderensoos is op de vrijdagmiddag
met een wisselende activiteit waar u bij
kunt aansluiten?
• De bankjes in de speeltuin opnieuw
geverfd gaan worden?
• Er een nieuwe laagdrempelige
taalactiviteit is gestart op de
dinsdagochtend onder de naam
‘samenspel met taal’ voor bewoners
die de Nederlandse taal nog beperkt
beheersen?
• Als u kinderboeken (in goede staat)
over heeft, u deze langs kunt brengen
bij ‘De Ringvaart’ zodat wij onze
kinderzwerfboekenstation kunnen
blijven aanvullen?

H

Het Hotel met de Toekan

otel
Van der Valk Haarlem

Ongetwijfeld zult u in de laatste jaren
wel eens langs het hotelgebouw met de
Toekan op het dak zijn gereden. En zult
ook zeker de verbouwing van het hotel
hebben waargenomen.
Het belangrijkste deel van die verbouwing
is nu klaar. Het hotelbedrijf van ‘Hotel Van
der Valk Haarlem’, zoals het voormalige
Hotel Van der Valk Haarlem-Zuid nu
heet, is weer helemaal in business. Ook
het restaurant draait weer als vanouds
maar in een splinternieuw jasje. En dan
de vergaderzalen; velen zullen er wel
eens zijn geweest. Leden van de wijkraad
tenminste wel, want een van de klanten
van het zalencentrum was en is de

Van der Valk Hotel Haarlem;
vernieuwd én vernieuwt!
Heeft u de het resultaat van de
metamorfose van Van der Valk Hotel
Haarlem al bewonderd? De nieuwe entree
met roltrappen, de vernieuwde receptie
en lounge, Birdy’s Bar en Restaurant
Martinus zijn nu geheel eigentijdse
ruimten met een lichte en moderne,
sfeervolle inrichting. U kunt natuurlijk al
overnachtingen in één van de 222 ruime
en geheel gerenoveerde hotelkamers.
Heerlijk lunch en dineren
In Restaurant Martinus kunt u uiteraard
iedere dag heerlijk à la carte lunchen en
dineren. Tevens kunt u iedere maandag
t/m vrijdag genieten van een overheerlijk
en uitgebreid lunchbuffet. Met een keur
aan koude en warme gerechten, Live

Gebouwen in de wijk
gemeente Haarlem. Ook de zalen zijn
aangepakt. Nog niet allemaal helemaal
klaar, vooral de grote zalen zijn al in
gebruik.
We kregen er een enthousiast stukje over
van de hoteldirectie, dat we graag aan u
door geven.
En ook nog een kortingbon voor € 2,50
op de prijs aan het lunchbuffet voor 4
personen ! KNIP UIT EN NEEM MEE
KNIP UIT EN NEEM MEE
Korting lunchbuffet maandag t/m vrijdag
€ 2.50 per persoon, maximaal 4 personen
geldig tot eind maart 2020.

Cooking vis- en vleesgerechten, gezonde
smoothies en buffetdrankjes zoals koffie,
thee, melk en sappen is er voor ieder
wat wils. Het lunchbuffet wordt van 12.00
tot 14.00 uur gepresenteerd. Wilt u het
lunchbuffet eens uitproberen? Knip dan
de bon onder aan deze tekst uit en neem
deze mee voor een korting van € 2.50
per persoon, maximaal 4 personen per
bon. Naast het lunchbuffet presenteren
wij iedere zondag een heerlijke
Zondagsbrunch, tussen 12.00 of 12.30
en 15.00 uur. Het brunchbuffet wordt
gevolgd door een heerlijk dessertbuffet en
drankjes zoals koffie, thee, fruitwaters en
smoothies zijn inbegrepen.
Birdy’s Bar en terras
In het voorjaar van 2019 is Birdy’s
Bar geopend, een heerlijke plek voor
een kopje koffie, lunch of diner of een
December 2019
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mooi (speciaal-)biertje of een wijntje, in
combinatie met een lekker hapje van onze
borrelkaart. Bij binnenkomst valt direct
de mooie, wel 10 meter lange lamp op
boven de bar, een echter eyecatcher. De
sfeervolle haard en vele gezellig hoekjes
geven een prettig thuis-gevoel. Boven in
de bar is er ook een vide gecreëerd met
een waanzinnig uitzicht over de bar en de
entree. Vanuit zowel het restaurant als de
bar heeft u direct toegang tot het nieuwe
zonnige terras.
Twee volledige etages met zalen
Hoeveel gasten? Tot 1000 geen
probleem! Met trots presenteert Hotel
Haarlem ook de nieuwe banquet-zalen op
de begane grond, de Amsterdamzalen.
Deze etage bestaat uit 5 flexibele zalen en
4 boardrooms en naar wens kunnen wij
meerdere zalen voor u samenvoegen. De
zeer royale break-out ruimte maakt deze
vergader-etage helemaal compleet. De
zalen zijn allen uitgerust met de nieuwste
technische snufjes waaronder laser
beamers en zijn uitermate geschikt voor
alle zakelijke bijeenkomsten. Ook voor

particuliere en feestelijke bijeenkomsten
zijn deze zalen geschikt, u kunt hier met
uw gezelschap ook brunchen, dineren of
een gezellig feest vieren.
Toekomst
Op dit moment renoveren wij de tweede
zalen-etage met in totaal nogmaals 11
zalen. Ook hier zijn 4 zalen samen te
voegen en komt er een centrale Foyer met
alle voorzieningen voor de gasten. Zodra
deze zalen-etage klaar is, renoveren wij de
hotelkamers in het hoofdgebouw, waarna
wij de Fitness en Wellness ruimte onder
handen zullen nemen. Met ruim 400 gratis
parkeerplaatsen is er altijd een plaatsje
voor u beschikbaar en voor de elektrische
rijders hebben we 4 laadpalen voor Tesla’s
en een snellader. U kunt in het gehele
hotel gebruik maken van de snelle WiFi en
in de gerenoveerde hotelkamers beschikt
u tevens over supersnel bekabeld internet.
Bon voor korting op de prijs per persoon
(maximaal 4). KNIP UIT EN NEEM MEE
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De bouw van de bioscoop in
Schalkwijk Centrum is begonnen
Je moet wel doof én blind zijn als
het je nu nog steeds is ontgaan: de
bouwwerkzaamheden aan het nieuwe
stadsdeelhart Schalkwijk Centrum –
voorheen “Schalkstad” – zijn begonnen.
Dagenlang zijn wij – en vooral de
omwonenden – vergast op gedreun van
de heimachines, die de ‘grondvesten’
voor de nieuwe mega-supermarkten en
de bovenliggende parkeergarage en
woningen aan het realiseren waren.
Daarnaast hoorden we gebrom van
de sloopmachines, die de voormalige
vestiging van Het Kruidvat, de snackbar
en andere zaken tot aan de BCC, tegen
de grond werkten. Op die locatie gaan
binnenkort de heimachines aan de slag
voor de bouw van het bioscopencentrum
van Kinepolis.
Verder zullen gedurende de komende
jaren nog meer bouwactiviteiten gaan
plaatsvinden rond het toekomstige
marktterrein in Schalkwijk Centrum. We
zullen u ervan op de hoogte houden. Het
gebeurt allemaal niet binnen onze wijk,
maar wel in ons stadsdeel.

Kinepolis kwam met het volgende
persbericht:

Gebouwen in de wijk

Start bouwwerken Kinepolis
Haarlem
Kinepolis zal midden oktober de
bouwwerken aanvatten voor de bouw
van een nieuwe bioscoop in Centrum
Schalkwijk in Haarlem, Nederland.
Vandaag vindt de starthandeling plaats
voor de bouw van het Floridablok,
waarvan de bioscoop deel zal uitmaken.
De bioscoop zal 6 zalen en 934
zitplaatsen (waaronder ongetwijfeld de
‘cosy seats’) tellen en alle zalen worden
voorzien van laserprojectie. Kinepolis
verwacht er 330 000 bezoekers per jaar
te ontvangen.
De opening van een nieuwe bioscoop
past in de herontwikkeling van Centrum
Schalkwijk. Projectontwikkelaar AM heeft een
overeenkomst gesloten met Syntrus Achmea
Real Estate & Finance voor de verkoop
van 156 appartementen en met Portico
Investments over de afname van 6.500m²
commerciële ruimte. De multifunctionele
gebiedsontwikkeling Schalkstad
omvat daarnaast een bovengrondse
parkeergarage met 600 parkeerplaatsen,
een nieuwe toegangsbrug tot het gebied en
de inrichting van de openbare ruimte, die in
opdracht van de gemeente Haarlem worden
gerealiseerd. De ingang van de bioscoop
zal zich bevinden aan het Californiëplein, dat
volledig wordt vernieuwd.
December 2019
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en bioscoop in
Schalkwijk

Het project voor de nieuwe bioscoop
in Haarlem werd door Kinepolis mee
verworven bij de overname van NH
Bioscopen in januari 2018. De opening
van de bioscoop staat gepland in het
vierde kwartaal 2020. In die overname
van NH Bioscopen zat bijvoorbeeld de
bioscoop “Cine-Meerse” in Hoofddorp.
Eddy Duquenne, CEO Kinepolis
Group : “We kijken ernaar uit om de

inwoners van Haarlem en omstreken
een unieke filmbeleving te bieden. Ik
ben ervan overtuigd dat de bioscoop
de aantrekkingskracht van Centrum
Schalkwijk zal versterken en dat het,
dankzij alle betrokken partners, een
bruisende plek wordt om te winkelen,
wonen en ontspannen.”
Kinepolis betrad de Nederlandse markt
in 2014 en telt inmiddels, na diverse
overnames en de opening van vier

nieuwe bioscopen (Dordrecht, Breda,
Jaarbeurs Utrecht en ’s-Hertogenbosch),
17 bioscopen in Nederland.
Over Kinepolis
Kinepolis Group NV ontstond
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in 1997 uit een fusie van twee
familiale bioscoopgroepen, en werd
beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat
voor een innovatief bioscoopconcept
dat als baanbrekend geldt binnen de
sector. Naast haar bioscoopactiviteit is
de Groep ook actief in filmdistributie,
eventorganisatie, schermreclame en
vastgoedbeheer. In Europa telt Kinepolis
Group NV 54 bioscopen, verspreid over
België, Nederland, Frankrijk, Spanje,
Luxemburg, Zwitserland en Polen.
(www.kinepolis.com/corporate)
Nieuwsgierig geworden naar de
projecten in Schalkwijk?
https://www.haarlem.nl/projectenstadsdeel-schalkwijk/
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Kleur- & Tekenwedstrijd

De wijkraad luidt de feestmaan december
2019 in met het uitschrijven van een
kleur- en tekenwedstrijd voor de jonge
inwoners van onze wijk. Alle kinderen van
4 tot en met 12 jaar kunnen meedoen.
Om niet vooraf al de kans te lopen dat
de kleinsten moeten wedijveren met de
grotere hebben wij besloten om drie
leeftijdscategorieën bij deze wedstrijd in
te stellen:
1. er is een categorie van kinderen van
4 tot en met 6 jaar
2. er is een categorie van kinderen van
7 tot en met 9 jaar
3. en er is een categorie van 10 tot en
met 12 jaar.
Het gaat om het zo mooi mogelijk
inkleuren van de tekening op
de middenpagina’s van deze
Boerhaavelaar,
of je maakt een mooie tekening over
de feestmaand december.
Dat kun je zelf kiezen.
Je tekening kan bijvoorbeeld gaan over
Sinterklaas of de Kerstman of Kerstmis

of Oud-&Nieuw.
Voor de mooiste kleurplaat of
de mooiste tekening is er voor
iedere leeftijdscategorie een
verrassing!
Je kleurplaat of je tekening moeten vóór
15 januari bij de wijkraad zijn ingeleverd!
De wijkraad zal je in januari benaderen
als je hebt gewonnen.
Bij je inzending moet je dus vermelden:
• Naam
• Adres
• Leeftijd
De wijkraad wenst alle kinderen die mee
gaan doen veel succes !!

December 2019
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Aankondiging
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door het boek, stelt vragen en vertelt
leuke weetjes. We zien herkenbare
plekken zoals Friet van Piet, de oudste
snackbar. En dat torentje van de Febo,
waar stond dat vroeger eigenlijk? In
welke boerderij heeft een burgemeester
gewoond? Ook historie vind je in
Schalkwijk, bijvoorbeeld de fabriek waar
de Haarlemmerolie werd gemaakt.

Schalkwijkboek Eric Coolen & Co.
‘Schalkwijk zit enorm in de lift, over tien
jaar is het de goudkust van Haarlem,’
zegt striptekenaar Eric Coolen energiek.
Samen met Michaëla Bijlsma doet hij
leuke dingen voor Haarlem vanuit de
stichting Nieuwe Gracht Producties. Een
kleur, spel en doe-boek over Schalkwijk
stond al een tijd op hun verlanglijstje.
Half juni wordt het gepresenteerd in het
Van der Valkhotel.
Het lijkt wel een wet: wie niet in Schalkwijk
woont ‘wil er nog niet dood gevonden
worden’, wie er woont wil er nooit meer
weg. Binnenstadsbewoner Eric Coolen
is hierop een uitzondering, hij steekt
haast nog vuriger de loftrompet over
Schalkwijk dan wij, bewoners. Eric: ‘Het
Schalkwijkboek is zeker niet alleen voor
kinderen, ook grote mensen in Haarlem
moeten er maar eens wat meer over
leren. Kom naar Schalkwijk toe, blijf niet
in het centrum hangen. Er wordt veel en
mooi gebouwd, Schalkwijk wordt steeds
fijner. Als straks die grote bioscoop er is,
en er is een goed filmaanbod…’
Wat staat erin?
Het boek vol raadsels, rebussen en
kleurplaten is een soort Schalkwijkontdekkingstocht. Een postbode leidt je

Stadspenning van verdienste
Eric doet samen met Michaëla Bijlsma,
zonder winstoogmerk, van alles ter
bevordering van het Haarlems cultureel
en historisch erfgoed. Naast boeken
en tekeningen is er een Haarlemse
poppenkast. Ook maakt het tweetal
weleens een gevelsteen, glas-in-loodraam
of bronzen beeld, zoals de meermin van
Haarlem (hoek Nieuwe Gracht / Spaarne).
Deze vrouw heeft echt bestaan, in 1403
spoelde ze aan in Edam. De ‘meermin’
kwam in een Haarlems hofje te wonen.
Eric: ‘Er zijn tal van legendes over
haar en we wilden dit culturele erfgoed
zichtbaar maken, dus hebben we een
beeld van haar gekleid. Voor het gieten
in brons zoeken wij als stichting Nieuwe
Gracht Producties geen subsidies, maar
sponsors in het Haarlemse bedrijfsleven.
Dat gaat prima, die jongens vinden het
leuk om iets moois bij te dragen aan
de stad. Op die manier hebben we ook
het beeld van Kortjakje gemaakt dat nu
voor de Waalse Kerk staat. De gemeente
vond onze inspanningen voor de stad
zo leuk dat we allebei een erepenning
hebben gekregen, de stadspenning van
verdienste.’
Boek kopen
Het boek van 52 pagina’s kost
10 euro en is te bestellen via
www.nieuwegrachtproducties.nl. Ook
komt het in diverse boekwinkels te liggen.
Gezien de karakteristieke tekenstijl
van Eric Coolen zou het zomaar een
collectors item kunnen worden.
Paula Willems, redacteur
“Wijkkrant Meerwijk”
December 2019
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Ekamastraat
Cornelius Ekama was een arts met een
verloskundige praktijk in het Haarlem van
de negentiende eeuw. Hij werd in 1863
door de Gemeente Haarlem aangesteld
als Stadsgeneesheer. In die betrekking
onderscheidde hij zich door zijn optreden
bij de cholera-epidemie in 1866 en bij
de pokkenepidemie in 1872. Voorts was
hij bibliothecaris van Teylers Stichting en
stelde de catalogus van de bibliotheek van
het Teylers Museum samen.
Cornelius (Cornelis) Ekama werd op 5
april 1824 in Leiden geboren. Zijn vader,
Cornelius Ekama, was professor in de
natuurwetenschappen aan de Leidse
Universiteit; hij overleed al toen zijn
zoontje twee jaar was. De kleine Cornelis
werd opgevoed door zijn moeder, Susanna
Cornelia le Poole, tot haar dood in 1845.
Na de kostschool (internaat) te Noordwijk
te hebben gevolgd, werd Ekama op
zeventienjarige leeftijd toegelaten tot de
Universiteit. Het propedeutische en het
kandidaatsexamen legde hij ‘cum laude’ af.
Op 4 oktober 1848 promoveerde Ekama

tot doctor in de ‘obstetrie’ (verloskunde).
Hij had zich toen al met een vaste praktijk
gevestigd in Haarlem. Op 25 oktober van
datzelfde jaar werd hij ook aangesteld tot
specialist aan het St. Elizabeth’s Gasthuis.
In Haarlem
Op 31 mei 1849 trouwde Ekama met
Susanna Hooglandt. Zij overleed echter
al op 5 april 1950, drie weken na de
geboorte van hun dochtertje. Naast zijn
werk in de praktijk besteedde Cornelis
zijn vrije tijd aan de zorg voor zijn kind
en aan studie. Hij werd lid van het
gezelschap ‘Oefening in Wetenschappen’
en van de rederijkerskamer ‘Laurens
Jansz. Coster’. In deze rederijkerskamer
kreeg Ekama veel belangstelling voor de
geschiedenis van Haarlem en vooral de
uitvinding van de boekdrukkunst door
Laurens Jansz. Coster. Hij nam ook deel
aan de organisatie van de Costerfeesten
in 1856 (onthulling van het standbeeld
van Coster). In 1855 werd Ekama
ook lid van de rederijkerskamer ‘de
Wijngaertrancken’. Tal van redevoeringen
van zeer verschillende aard heeft hij in
deze vriendenkring gehouden. Enkele
zijn ook in druk verschenen, o.a. over
‘Het klokhuis en zijne klokken te Haarlem’
en ‘Romeyn de Hooghe en de Hortus
medicus’. Vele jaren was hij ‘keizer’
van deze kamer tot aan de opheffing in
oktober 1874.
In 1857 is Cornelis Ekama voor de
tweede maal in het huwelijk getreden, met
Marretje Johanna Knoops, uit welk huwelijk
een zoon werd geboren.
Geneesheer
Zijn praktijk had zich voortdurend
uitgebreid; tal van gestichten en
instellingen hadden hem de een na de
ander tot geneesheer gekozen en in
1863 werd door de gemeente Haarlem
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hij tot Stadsgeneesheer benoemd. In deze
functie heeft hij zich twee keer bijzonder
goed werk gedaan. De eerste keer bij de
cholera-epidemie in 1866, toen hij met
de lijkschouwing was belast en driemaal
daags naar de begraafplaats ging om
het overlijden vast te stellen. Tijdens de
epidemie overleed ook zijn echtgenote.
De tweede keer verrichtte hij goed werk
bij de pokkenepidemie in 1872 toen hij
met de behandeling van de zieken in het
gasthuis voor besmettelijke ziekten op de
Kraaienhorstergracht (nu Nassaulaan)
was belast.
Geschiedschrijver
Cornelis Ekama was al spoedig bekend
door zijn kennis van de Haarlemse
geschiedenis en zijn liefde voor de
schilderkunst en voor oudheden,
waardoor hij in 1869 tot lid der Commissie
van Toezicht op het Stedelijk Museum te
Haarlem werd benoemd. Aan zijn kennis
over – oude – boeken had hij het te
danken, dat hij ook werd benoemd tot
bibliothecaris van de Teylers Stichting.
Aan de bibliotheek in het Teylers Museum
wijdde hij veel aandacht. In 1881, na
het de ingebruikname van de nieuwe
bibliotheek, begon Ekama aan zijn
grote werk: het maken van een nieuwe
catalogus.
Na negen jaar was dat werk klaar. Hij was

niet tevreden met een opsomming van
de boeken, die Teylers kasten vullen; elk
boek werd nauwkeurig beschreven, zodat
men meteen kon zien, of het boek het
juiste zou zijn. Voor verzamelwerken en
encyclopedieën werd meestal de volledige
inhoud genoemd, met vermelding van
de verschillende schrijvers; ook bij vele
tijdschriften was dit het geval, terwijl
belangrijke afbeeldingen uitvoerig
onderling werden vergeleken.
Lang zou Ekama niet van zijn werk
genieten. De influenza-(griep-)epidemie
van 1889-‘90 beïnvloedde indirect zijn
gezondheid; want hoewel hij zelf niet ziek
werd, was de drukte in zijn praktijk veel te
groot voor de toen al oude man (65). Op
9 augustus 1890 werd hij tijdens zijn werk
bij de Teylers Stichting getroffen door een
beroerte. Gelukkig werd zijn geestelijke
vermogen gespaard, maar zijn linkerzijde
was verlamd. Na enkele weken herstelde
dit zich goeddeels, maar zijn werk in de
praktijk moest hij staken.
Hij werd door zijn patiënten node gemist.
Toen hij ook nog niet meer kon lopen,
was zijn levenslust gebroken. Met een
verkoudheid kwam na een kortstondig
lijden nog onverwacht op 8 januari 1891
een einde aan zijn leven.
Het is dus niet zo vreemd dat er aan het
begin van de straat (bij de Roordastraat)
twee bordjes met verschillende
onderschriften staan. Eén links en één
rechts.
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Ingezonden berichten

VOLLEYBALLEN ??? !!!!!!

V. Plesman

Volleybal Vereniging “PIesman”, recreatief volleybal voor senioren, opgericht in
1974, zoekt sportieve leden m/v voor het komende seizoen 2019/2020.
Wij spelen op de maandagavond van 21.00 uur tot 22.30 uur
in de gymzaal van de SBO ‘De Satelliet’-school aan de
Albert Schweitzerlaan 8.
Belangstelling?
Kom dan vrijblijvend langs om te kijken of het iets voor u is.
Voor nadere informatie kunt u ook bellen met:
• Co de Haas
023 5360799
• Cobie Tigchelaar 023 5356216

ieuwe bomen en
struiken

N

Beplanting paden
Boerhaavewijk-Noord
Op 15 januari van dit jaar werden door
Spaarnelanden langs de nieuwe paden
in Boerhaavewijk-Noord een flink aantal
nieuwe bomen geplant. Dit gebeurde in
opdracht van Elan Wonen.
Door de herinrichting van het gebied
tussen Ekamastraat, Roordastraat, Louis
Pasteurstraat en de Wamstekerstraat
zijn met de sloop van de kleine flats
die er stonden – tussen de hoge
portiekflats langs de Roordastraat, de
Ledeboerstraat, de Van de Beltstraat en
de Wamstekerstraat – ook een flink aantal
bomen gerooid. Een enkele kon toen
worden behouden in de tuinen van de
nieuwbouw. Elan Wonen had de verplichting om in het gebied ook weer nieuwe bomen
te planten. En dat is nu dus gebeurd.
Langs de nieuwe voetpaden – Einthovenpad, Meyboompad en Reynvaanpad –, maar
ook langs de Louis Pasteurstraat, de Wamstekerstraat en de Ekamastraat zijn de
volgende boom- en struiksoorten gepland:
Iep
Moseik
Gele kornoelje
Krentenboompje

Ulmus ×hollandica
Quercus cerris
Cornus mas
Amelanchier spec

Vogelkers
Lijsterbes
Winterlinde
Zuilvormige meidoorn

Nu maar wachten tot mooi en groot worden !
Gerard Hameteman
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Prunus padus
Sorbus aria
Tilia cordata
Crataegus crus-galli

anger zelfstandig
wonen

L

Wijknieuws
Informatiemarkten ‘Langer zelfstandig wonen’ in Haarlem
Wat is mogelijk in Haarlem en omstreken om langer, veilig en prettig zelfstandig te kunnen
wonen als je ouder wordt?
U woont zelfstandig en naar tevredenheid. U kunt zich nog prima redden en u voelt
zich veilig in uw woning en de buurt. Maar er komt een moment dat dit verandert.
Uw gezondheid wordt iets minder, misschien gaat u moeilijker lopen of u bent meer
afhankelijk van hulp van anderen.
Welke mogelijkheden heeft u dan om langer zelfstandig te blijven wonen? Misschien denkt
u wel aan verhuizen? Het langer zelfstandig wonen is een belangrijk onderwerp waar we
u graag meer over willen vertellen.
In Haarlem kunnen medewerkers van het Sociaal Wijkteam u helpen met het maken van
uw keuze. Zij zijn bereikbaar van 9:00 uur tot 17:00 uur per telefoon op nummer
023 5430991 of per e-mail op adres: wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl.
In onze wijk zijn ze aanwezig in het wijkcentrum ‘De Ringvaart’.
Inloopspreekuren: maandag: 09.00 – 12.00 uur; dinsdag: 13.00 – 16.00 uur;
woensdag: 09.00 – 12.00 uur; donderdag: 13.00 – 16.00 uur; vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Het zal u verbazen hoeveel er mogelijk is om prettig en zelfstandig te wonen als u ouder
wordt.
Verschillende mogelijkheden:
• u kunt vragen stellen aan specialisten op het gebied van
wonen, zorg en welzijn over de meest uiteenlopende
Ik wil hierover
onderwerpen. Denk hierbij aan de door de Haarlemse
graag met iemand
woningcorporaties ontwikkelde verhuisregeling ‘Ouder
praten
Worden & Prettig Wonen’, de ‘Blijvers lening’ voor
huiseigenaren.
• informatie is er over de mogelijkheden voor zorg
Hoe kan ik langer
aan huis via de WMO of de Wijkgerichte Zorg en
zelfstandig blijven
mantelzorgondersteuning; maar ook over voorzieningen
wonen?
in huis zoals trapliften en douchestoelen, hulp in de
huishouding of vervoersondersteuning.
• natuurlijk vertellen we u ook graag meer over activiteiten
in uw buurt zodat u actief mee kunt doen en andere
Ik wil
mensen kunt ontmoeten.
graag gelijkvloers
wonen
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Ontmoeting en activiteiten Boerhaavewijk
WIJKCENTRUM DE RINGVAART
Woont u nog zelfstandig thuis en wilt u graag met iemand een kopje koffie drinken
of juist gezamenlijk eten of aan activiteiten/cursussen deelnemen? Lees dan vooral
verder! Wijkcentrum de Ringvaart biedt een ontmoetingsplek voor iedereen.

ennemerhart &

Dock

Samen eten
Wist u dat er hier elke maandag een heerlijke maaltijd voor u klaargemaakt wordt?
Vanaf 17.00 uur kunt u binnen komen lopen, waarna we om 17.30 uur beginnen met
de maaltijd. De kosten bedragen 4.50, u krijgt hier een hoofdgerecht en nagerecht
voor. U kunt zich aanmelden bij de bar van de ringvaart voor 14.00uur op de dag zelf.
Heeft u vragen? Loop binnen of bel ons gerust op 023-5436001.
Iedere dinsdag kookt Antoinette van ‘de Schafterij’. Hier kunt u kiezen uit soep, hartige
taart en/of warme maaltijd (ook om mee naar huis te nemen). Voor meer informatie
kunt u gerust eens binnenlopen. Kosten: vanaf 1.50
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag bent u ook altijd welkom om te lunchen bij
ontmoetingscentrum Schalkhart. Vanaf 11 uur kunt u binnen komen lopen. Aan deze
lunch zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie bel gerust met Schalkhart
06-23749234.
Mozaïek en techniek in de kleine Ringvaart
Donderdagochtend staat in het teken van Mozaïek. Van 10.00 uur tot 12.00 uur bent
u welkom in activiteitencentrum de Kleine Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 102. De
kosten bedragen 2.00 inclusief thee/koffie en u hoeft zich er niet voor aan te melden.
Ook kunt u daar terecht bij de Maakplaats: een prachtige werkplaats waar alle
bewoners uit de wijk kennis kunnen maken met techniek en beroepen. In de
Maakplaats kan van alles gemaakt, geleerd en ontdekt worden! Wekelijks repareren
vrijwilligers kapotte apparatuur van bewoners. Ook begeleiden zij deelnemers bij het
maken van mooie spullen.
Bewegen en denksport
In wijkcentrum De Ringvaart kunt u volop komen bewegen!
Maandag 12:30 – 13:30 Dansfit Servicepaspoort1 Zorgbalans
Maandag 13:45 – 14:45 Gym Servicepaspoort1
Zorgbalans
Dinsdag 10:00 – 12:00 Dansochtend
Kennemerhart
Sportsupport
Website Bewegen 50 Plus
De site: www.bewegen50plus.nl biedt meer dan 300 sportcursussen waar u 4x mee
kunt kennismaken om te zien of de docent, de cursus en de groep bij u past.
Ook de Haarlem Pashouders van 50 jaar en ouder kunnen kennismaken met dit
aanbod. Zij krijgen zelfs 100,- korting als ze lid willen worden op een sport naar
keuze via het Sportfonds 50+. Voor meer informatie kunt u bellen met Lucia Grooff:
023-5260302 of mailen naar Lgrooff@sportsupport.nl
Denksport kan door u aan te sluiten bij een van de volgende verenigingen:
‘Klaverjasvereniging De Schalkers’, ‘Klaverjasclub De Ringvaart’ of ‘Bridgeclub 1940’
Maandag 13:30 – 16:30 Klaverjassen Klaverjasvereniging de Schalkers
Dinsdag 13:00 – 17:00 Klaverjassen Klaverjasclub de Ringvaart
Dinsdag 13:00 – 16:30 Bridge
Bridgeclub 1940
1
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H et Servicepaspoort is een dienst van Zorgbalans. Leden van Servicepaspoort ( 19,00 per jaar) komen in
aanmerking voor allerlei diensten en voordelen. Info op: www. servicepaspoort.nl/over-servicepaspoort

ennemerhart &

Dock
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Ontmoeting
In De Ringvaart is er ook geregeld andere gelegenheid om mensen te ontmoeten:
samen zingen bij Dameskoor ‘Zanglust’ of gezellig kletsen met anderen in
de ‘Vrijdagmiddagsoos’.
Woensdag 9:45- 11:45
Dameskoor Zanglust
Dameskoor Zanglust
Vrijdag*
14:00 – 16:00
Vrijdagmiddagsoos
Kennemerhart/DOCK
(*derde vrijdag van de maand)
KENNEMERHART
Kennemerhart heeft in Schalkwijk een tweetal centra waar ouderen elkaar kunnen
ontmoeten.
Ontmoetingscentrum Schalkhart
In het wijkcentrum De Ringvaart vindt u ‘Ontmoetingscentrum Schalkhart’. U kunt hier
een praatje maken, meedoen aan beweegactiviteiten, soep maken of deelnemen aan
een spelletjesmiddag. Ook is er gelegenheid om met elkaar te lunchen of te wandelen.
Daarnaast kunt u zelf suggesties doen voor het programma en/of meehelpen met de
organisatie. Komt u eens gezellig langs, alleen of met een vriend(in) of familielid.
U bent van harte welkom, ook als u te maken hebt met geheugenproblemen en/of
lichte dementie. Voor de activiteiten bij Schalkhart is geen indicatie nodig en er zijn
geen kosten aan verbonden.
Ontmoetingscentrum Schalkhart | Floris van Adrichemlaan 98| 2035 VD
Haarlem Tel. 06- 23749234 | e-mail schalkhart@kennemerhart.nl open
op ma/di/vrij van 10:00 -16:00 uur
Dagcentrum Weidehart
Ook bij ‘Dagcentrum Weidehart’ (gevestigd in Schalkweide) kunt terecht voor contact
met anderen,een kop koffie, samen bewegen, spelletjes, etc. Het verschil met
Schalkhart is dat er meer begeleiding is voor zowel deelnemers als mantelzorgers.
De deelnemers van Weidehart hebben gewoonlijk te maken met wat meer lichamelijke,
psychische of geheugenproblemen dan de deelnemers van Schalkhart. Voor deelname
aan de activiteiten van Weidehart heeft u een indicatie (WMO of WLZ) nodig.
Dagcentrum Weidehart | Floris van Adrichemlaan 15| 2035 VB Haarlem
Tel. 06-20005580 |e-mail weidehart@kennemerhart.nl open
ma/di/do/vrij van 10:00 -16:00 uur
Twijfelt u waar u zich het meeste thuis voelt? Belt u gerust voor informatie of komt
u eens langs op de koffie! Elke maand wordt er een programma gemaakt, dit kunt u
halen op een van de locaties.
VERDER NOG IN DE RINGVAART..
• de Wijkraad: iedere week is er op woensdag van 14:00 tot 15:00 uur iemand
van het dagelijks bestuur aanwezig in het kantoor van de wijkraad. U kunt dan
problemen, klachten of andere zaken bespreken met dit wijkraadslid.
• Sociaal Wijkteam: U kunt op inloopspreekuren langs komen, bellen of mailen.
Of het Sociaal Wijkteam komt bij u langs. Maak u zich zorgen over iemand in uw
buurt? Dan kunt u ook in gesprek gaan met het Sociaal Wijkteam. Wilt u informatie of
advies over inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan iemand die
meekijkt naar mogelijke oplossingen?
VERVOER
Heeft u vervoer nodig? Tegen een kleine vergoeding van 1,50 per rit kunt u gebruik
maken van de ZoefZoef. Een rit kunt u reserveren via 023-5430646.
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et Open Huis

Het Open Huis
Naast de kledingwinkel en de
taallessen gebeurt er veel meer in het
maatschappelijk centrum Het Open Huis.
Voor huiswerkbegeleiding, maaltijden,
voedseluitdeling, maatschappelijk
werk, creatieve activiteiten (schilderen,
naaien), de inloop in de huiskamer van
Het Open Huis, kerkdiensten en tal van
andere activiteiten ben je van harte
welkom! Voor meer informatie: volg ons
op Facebook of kijk op
www.hetopenhuishaarlem.nl

Kledingwinkel Het Open Huis
Elke vrijdag, van 10:00 -13:00 uur,
is de kledingwinkel van Het Open
Huis geopend. Tweedehands, maar
ook nieuwe kleding wordt hier tegen
kleine prijsjes verkocht. Een team
enthousiaste vrijwilligers helpt bij het
uitzoeken van mooie kleding en zorgt
voor een gezellige sfeer. Daarnaast is
de inloop, de huiskamer van Het Open
30
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Huis, geopend. Daar is koffie, thee en
een lunch te krijgen. Ook kan gebruikte
kleding ingebracht worden, tijdens
openingstijden van Het Open Huis.
Taallessen
Op 25 september starten de taallessen
weer. Op een ontspannen manier werken
aan de Nederlandse taal. Samen leren,
fouten maken en plezier hebben. De
taallessen worden gegeven op drie
verschillende niveaus. Er worden tien
bijeenkomsten gehouden, steeds op
woensdagochtend van 10:00-12:00
uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, de
kosten bedragen €15,00 voor deze tien
bijeenkomsten. Uiteraard is er koffie,
thee en wat lekkers inbegrepen.

W

Woord en Daad Kringloopwinkel

oord en Daad
Kringloopwinkel

Verrijk het leven van een ander,
en dat van jezelf……
Wij, Wendy Visser en Anja Rijkers, zijn
vanaf heden, vanuit Stichting Woord en
Daad en Het Open Huis van Stichting
Ontmoeting, in een wel heel bijzondere
kringloopwinkel aan het werk. Heel graag
willen wij deze winkel onder de aandacht
brengen.
Ruim een jaar geleden is er in
Schalkwijk, in het voormalige V&D
pand, een bijzondere kringloopwinkel
gekomen. De winkel is ontstaan uit een
samenwerkingsverband tussen Woord
en Daad en maatschappelijk centrum
Het Open Huis in Schalkwijk. Naast het
aanbod van allerhande
tweedehands producten, die voor
een kleine prijs te koop zijn, is er een
koffiehoek waar men terecht kan voor
een kop koffie of thee en een gezellig
gesprek. Deze ruimte zal nog verder
uitgebreid worden tot een mooie
ontmoetingsplek. Er is ook een kapsalon.
De winkel wordt gerund door vrijwilligers
die aangestuurd worden door Woord en
Daad en het maatschappelijk centrum
Het Open Huis. Tevens biedt de winkel
werkervaringsplekken voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt met
als doel zich te kunnen ontwikkelen. De
opbrengst gaat naar goede doelen: een
deel gaat naar een project van Woord en
Daad in Burkina Faso en een deel gaat

Organisaties in de wijk

naar projecten van het maatschappelijk
centrum. Deze combinatie maakt dit
concept tot een geweldige samenwerking
en een heel bijzondere, veelzijdige en
kleurrijke (ontmoetings-)plek.

Een kringloopwinkel, maar dan nét even
anders…………..
Wij zijn op dit moment 1 hele dag en
3 middagen open. Wat zouden we
graag onze openingstijden uitbreiden,
maar helaas ontbreekt het nog aan
voldoende vrijwilligers. Daarom zijn wij
nog steeds op zoek naar mensen die
een dagdeel beschikbaar zijn om het
team te versterken. Ben jij in voor een
uitdaging en wil je graag je licht laten
schijnen? Houd je van mensen, van een
bruisende omgeving en een werkplek
die nog volop in ontwikkeling is én wil je
met jouw talent en inzet het goede doel
steunen? Dan komen wij heel graag met
jou in contact. Er zijn ontzettend veel
mogelijkheden. Samen kunnen we kijken
welke werkzaamheden bij je passen en
hoe jij de kringloopwinkel tot een nog
groter succes kan maken.
Like alvast de facebookpagina zodat je
op de hoogte wordt gehouden van alle
nieuwtjes. We hopen van je te horen of
je in de winkel te zien! Wij zijn ook nog
steeds erg blij met spullen die ingebracht
worden; geef je spullen een tweede kans
en sponsor tegelijk het goede doel.
Lieve groetjes,
Wendy Visser en Anja Rijkers
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eisjes Voetbal
Academie Haarlem

MEISJES VOETBAL
ACADEMIE HAARLEM
De twee teams van de ‘Meisjes Voetbal Academie
Haarlem’ of MVAH, spelen onder de vlag van
Olympia Haarlem en zijn sinds het begin van dit
voetbalseizoen aan de competitie begonnen. Het is
nog even wennen voor de meiden die hiervoor nog
nooit samen hadden gespeeld, maar het gaat elke
week beter met ze en het niveau schiet omhoog.
Maaike-Bos

“Onze trainers vertellen ons dat we het heel
goed doen en dat we steeds beter worden.
Ze zeggen heel vaak dat als wij straks
groot zijn en over twee seizoenen in de
hoofdklasse spelen, dat we dan de meeste
ervaring hebben en het zou heel leuk zijn
om dan kampioen te worden”
(Maaike Bos, Mo11-2)vlam vatten.
Yasmin-Elgourari

“De trainers zijn heel goed en we worden
elke week beter door de voetbaltraining en
sterker door onze kracht-training”
(Yasmin El Gourari, mo11-2)
De Academie is in februari opgezet door Dave Riebeek, die het plan en de doelstelling
van de academie heeft voorgelegd aan de voetbal vereniging Olympia Haarlem.
Olympia was al bezig om hun jongensteams op een hoger niveau te laten voetballen,
dus een paar hoog spelende
meisjesteams erbij was welkom bij
de vereniging.
Dave: “Na veel promotie trainden
er op een gegeven moment wel
40 meisjes mee. Van die 40 zijn
er nu nog 24 over. We hebben
een keuze moeten maken, want
we konden niet alle speelsters
aannemen. Dat is natuurlijk een
moeilijke beslissing, maar die
was nodig in het belang van de
academie. We willen met deze
Meiden-1-winnen-Geelwit-toernooi
meiden echt naar het hoogste niveau en dan kan helaas
niet iedereen mee.” Er zijn ondertussen twee selectieteams:
meisjes-onder-elf I (mo11-1) en meisjes-onder-elf II (mo11-2).
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De mo11-1 (10 & 11jaar)
wonnen hun eerste
bekerwedstrijd in de 1ste klasse
tegen de meiden van VEW uit
Wormer met maar liefst 1-7 !
Na dat resultaat is besloten
om in de Jongenscompetitie te
gaan spelen. Hun coach Dave
zei daarover: “Door met meer
tegenstand om te gaan leren ze
uiteindelijk meer”. Nu staan de
meiden van de mo11-1 op de
tweede plaats in de competitie
van jongens onder 11; wat natuurlijk erg knap is.

Meiden-2-winnen-Hillegom-jongens-toernooi

De mo 11-2 zijn meisjes tussen
de 8 en 9 jaar. Dat is dus
helemaal een jonge groep meiden
en deze meisjes spelen nu al in de
2de klasse ! En dat is het op twee
na hoogste niveau in Nederland.
Deze meiden staan wekelijks te
voetballen tegen meiden die soms
wel drie koppen groter zijn. Zij
winnen op dit moment nog niet
vaak, maar dat komt er wel aan.

Yasmin-in-duel-met-jongen

Dit is om te kijken hoe het zit
met de inzet van de meiden.
“Zélfs met een volle kaart
is het niet zeker of we je
inschrijven, want dat is ook
weer afhankelijk van je niveau,
je leeftijd en of er team is waar
je in past. We zijn zeker nog
opzoek naar meiden met inzet
en je bent welkom om mee te
trainen met de academie als
je tussen de 7 en 12 jaar oud
bent.”
Meiden die belangstelling
hebben, kunnen zich
aanmelden via de website van
de academie:

Vanuit de academie laten we
iedereen die mee wil trainen ook
mee trainen. De meisjes krijgen
dan een strippenkaart met 12
trainingen. Deze strippenkaart
moet achter elkaar volgemaakt
worden.

Samen-ontbijt-voor-de-wedstrijd-in-de-kantine-van-Olympia

www.mvah.nl
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Schalkwijk Uit De Kunst
Beste Amateurkunstenaars,

chalwijk Uit
De kunst

Ruim 10 jaar geleden
hebben wij in Schalkwijk een
aantal jaren een expositie
voor Amateurkunste-naars
gehouden. Dat is een groot
succes geweest. Nu, in 2019,
is de vraag hiernaar weer
meerdere malen geuit.
Schalkwijk Uit De Kunst is na
ruim 10 jaar terug! De komende
periode gaan we aan de slag
met de voorbereidingen,
waarbij we op zoek gaan naar
zoveel mogelijk bewoners
die deel willen nemen. Wij zijn
overtuigd dat de diversiteit van
kunstuitingen een prachtige
expositie zal opleveren. U
kunt zich nu al aanmelden, via
onderstaand mailadres.
(Schalkwijk) Uit de Kunst is een burgerinitiatief van een aantal cultuurliefhebbers uit
Schalkwijk. Dit evenement is in 2010 voor het eerst georganiseerd, met veel succes.
Nu dat we veel vraag krijgen uit Schalkwijk over een vervolg, pakken we het initiatief
weer op, om in 2020 iets prachtigs neer te zetten in de wijk. De voorbereidingen zijn
nu in volle gang, meer informatie volgt snel!
Wij willen u dan ook nu alvast laten weten dat wij momenteel bezig zijn met de
voorbereiding hiervan.!
Nadere informatie volgt spoedig,maar wel is de datum bekend:
het weekend van 27 t/m 29 maart 2020 Centrum voor Ontmoeting Da Vinci,
Leonardo da Vinciplein 73 (Dock).
U kunt zich nu alvast aanmelden als deelnemer via het onderstaand emailadres.
Bent u een organisatie, bedrijf of initiatief dat maatschappelijke evenementen steunt?
Mail ons, wij komen graag met u in contact over de mogelijkheden!
Voor aanmeldingen, steun of informatie, mail ons: schalkwijkuitdekunst@gmail.com
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Tentoonstelling “Schalkwijk Belicht”
“Schalkwijk – 60 jaar in beweging”

entoonstelling
Schalwijk Belicht

Ook in de jaren vijftig van de vorige eeuw kende
Haarlem een groot huizentekort. Voordeel: er was
toen nog ruimte. Het totale grondgebied, dat wij
nu kennen als Schalkwijk, werd uitgekozen om het
steeds groter wordende huisvestingsprobleem op
te vangen.
Europawijk werd gebouwd en binnen twintig
jaar verrezen hier ook de Boerhaave-,
Meer- en Molenwijk. Haarlem kreeg er 3500
eengezinswoningen en 7800 flatwoningen bij.
De stadsdeel vormt nog steeds een apart deel van de stad. Bewoners komen zelden
in het centrum en Haarlemmers zijn vooral in Schalkwijk te vinden als ze op bezoek
gaan bij familie en vrienden. Kees (30 jaar): “Wonen in Schalkwijk lijkt anders, maar ís
helemaal niet anders!”
Met de tentoonstelling Schalkwijk Belicht maakt u kennis met de geschiedenis van
Schalkwijk, het huidige stadsdeel en zijn bewoners. Waarom wonen ze in Schalkwijk,
hoe zijn ze er terechtgekomen en waar liggen hun trots en hun rijkdom. Theo (85
jaar): “Ik houd van netjes, recht en strak, daarom houd ik van Schalkwijk.”
Aan de hand van portretten en objecten worden de verhalen van de wijk en bewoners
verteld. Dit geeft de bezoekers de kans om kennis te maken met de meeste
multiculturele en meest groene wijk van Haarlem.
Een bijzondere wijk om te belichten en een mooie kans om een tijdsdocument te
maken van verschillende generaties anno 2019. Soudai (18 jaar): “Bij de Molenplas
voelt het een beetje als thuis.”
Voor de tentoonstelling is gebruikgemaakt van foto’s en verhalen van het project
DubbelBelicht van Marisa Beretta.
'Schalkwijk Belicht' 10 oktober 2019 – 9 maart 2020
https://www.museumhaarlem.nl/schalkwijk-belicht
Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag en maandag van 12.00 tot 17.00 uur
Museum Haarlem Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem

Activiteiten
Naast de tentoonstelling organiseert het museum verschillende activiteiten,
waaronder stadswandelingen, fiets- en boottochten, cursussen en diners, in samenwerking met organisaties uit Schalkwijk. Houd de agenda op onze website in de gaten:
http://www.dubbel-belicht.nl (of deze https://www.marisaberetta.nl )
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Leer een lesje van de brandweer

randweer
Kennemerland

‘Gisterochtend heb ik met mijn klasgenoot
papier in brand gestoken zonder
nagedacht te hebben wat de gevolgen
daarvan konden zijn. Wij wilden zien
of het zou branden. Wij hadden ons
niet gerealiseerd dat midden in de
stad een brand enorme gevolgen kan
hebben, vooral omdat er maar twee
brandweerauto’s beschikbaar zijn voor
de hele stad. Daarom was de tijd bij de
brandweer een goede les, vooral hoe
gevaarlijk vuur is nu het droog is en alles
heel snel brandt. Mijn vriend en ik geleerd
dat vuur geen spelletje is en dat het
verschrikkelijk uit kan pakken. Ook voor
de brandweermannen zelf. Ik heb veel
geleerd van de 20 minuten dat we bij de
brandweer waren en dat ik vuur serieus
moet nemen. Ik bedank de brandweer
voor hun tijd om ons dit te leren.’
Een kwajongensstreek, meer was het
eigenlijk niet. Maar doordat de vader van
een van de jongens werd gevraagd een
passende straf te bedenken voor het in
brand steken van een stukje schoolboek,
kwam hij op het geweldige idee om de
brandweer in Haarlem te bellen. Of de
brandweer misschien iets kon leren aan
beide jongens? Normaal gesproken gaan
we niet op dit soort verzoeken in. Als
de brandweercollega’s op de kazerne
werken, hebben ze een strak programma:

Ook een berm kan makkelijk vlam vatten.
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ze volgen lessen of doen oefeningen,
ze moeten verplicht sporten, houden
een administratie bij, regelen zelf hun
eten en houden de kazerne schoon. Bij
hoge uitzondering wilde de ploeg (vol
papa’s) deze jongens wel aanhoren. Het is
tenslotte een strakke opvoedactie om niet
alleen boos te worden, maar meteen ook
een les te leren uit het geheel!
De ploeg heeft de jongens laten vertellen
wat ze nou eigenlijk gedaan hadden. Op
hun beurt hebben ze de jongens uitgelegd
wat de brandweer doet en waarom het
in brand steken van iets niet verstandig
is. Als de brandweer gealarmeerd wordt
voor het in de brand steken van een
klein iets als een lesboek, kunnen de
brandweermannen en -vrouwen op dat
moment misschien minder snel bij een
grotere brand zijn waar mensen of dieren
in nood zijn. Met de warmte en de droogte
op dit moment, kan een klein vonkje al
genoeg zijn om hele gebieden vlam te
laten vatten. Als afsluitend onderdeel van
hun bezoek aan de brandweer zijn de
jongens nog langs het monument gelopen
waar drie omgekomen brandweermannen
worden herdacht. Dit maakte diepe indruk.
De jongens denken in het vervolg wel
twee keer na voor ze spelen met vuur.
We hopen dat dat niet alleen voor deze
jongens geldt…
Brandweer Kennemerland

randweer
Kennemerland

B

Column
Tetris spelen met de brandweer
Het is een hype over de hele wereld.
Wereldwijd doen hulpdiensten mee aan
deze Tetris Challenge: de complete
inhoud van hun voertuig, inclusief
personen, uitgestald op de grond,
zodanig dat het precies in elkaar past en
lijkt op het computerspelletje Tetris. De
Zwitserse politie begon er in september
mee op Instagram en wereldwijd werd
het idee gevolgd door onder andere
hulpdiensten uit Engeland, Taiwan,
Nieuw-Zeeland en Duitsland. Natuurlijk
kon ook de Brandweer Kennemerland niet
achterblijven en deden diverse kazernes
uit de regio mee.
Nieuwe brandweerauto

Brandweer Heemskerk trapte af en
liet vol trots de nieuwe tankautospuit
zien. De foto laat zien wat er allemaal
in een gemiddelde brandweerauto zit.
Eigenlijk is de brandweerauto een soort
gereedschapskist op wielen! Op de
facebookpagina van de brandweerpost
werd gevraagd wie weet wat er eigenlijk
allemaal in een brandweerauto zit. Het
begin van een bijna oneindige rij werd vast
gedeeld: natuurlijk zes brandweermensen,
brandslangen, ademluchtflessen om te
kunnen ademen als
er heel veel rook is,
een grote knipschaar
en spreider, een bijl,
een kettingzaag,
veiligheidsbrillen,
werkhandschoenen,
veiligheidshelmen,

een bezem, een schep, zaklampen, een
warmtecamera, drie brandblussers,
gele kaarten voor fout parkeren,
traumabeertjes en nog veel meer. De
2000 liter water hebben we op de foto
maar achterwege gelaten ;-)
Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer liet zien waar zij
allemaal mee sjouwen en oefenen. Dit
ziet er wel degelijk anders uit dan een
grote tankautospuit van de volwassen
brandweermannen en -vrouwen.
Schone pakken

Maar ook onze logistieke afdeling deed
een duit in het zakje. Hun container vol
schone pakken gaat ook mee als er
geblust moet worden. Zij zorgen dat alle
collega’s bij een brand worden voorzien
van schone pakken. Waarom we dit
doen? Bij een brand komen schadelijke
stoffen vrij en die trekken in de pakken.
Bij het terugrijden naar de kazerne doet
iedereen zijn ademluchtmasker af. Als ze
dan geen schone pakken dragen, zouden
giftige dampen uit de vieze bluspakken
worden ingeademd. Dat is heel slecht voor
de gezondheid van een brandweerman
of -vrouw.
Wist jij dit al? Zo leer je
van de Tetris Challenge
in een klap heel veel
over de brandweer!
Brandweer
Kennemerland

Ook een berm kan makkelijk vlam vatten.
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Organisaties in de wijk

preekuur wijkagent
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Spreekuur wijkagent in de Ringvaart
Vanaf dinsdag 21 mei is de wijkagent van de Boerhaavewijk, Michiel Wijn, in het
wijkcentrum ‘De Ringvaart’ aanwezig om uw vragen te beantwoorden of uw problemen
aan te horen. Hij kan u antwoord geven op uw vragen en u bij problemen bij staan of u
verwijzen naar de juiste instanties. Eventueel wordt er meteen een afspraak gemaakt met
de juiste persoon. De wijkagent weet precies waar en bij wie u moet zijn.
Volgens agent Wijn wordt er aardig gebruik van gemaakt.

ELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

B

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers & hulpdiensten
Alarmnummer (spoedeisende zaken)
Hulpdiensten (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem
SOS Telefonische Hulpdienst
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)

Gemeente

Meldingen, algemeen contact
WhatsApp

Meldpunten en Klachtenbureaus

GGD, locatie Haarlem
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)
Hoogheemraadschap van Rijnland
voor klachten over afval in het water, bagger en krooslagen
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling

Storingsnummers

NUON (Elektriciteit / Gas / Kabel)
PWN (Water)

Woningcorporaties
Ymere
Elan Wonen
Pré Wonen

Overig

Stichting Dock, maatschappelijk werk
Buurtbedrijf Haarlem Oost
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp)
Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland
Anti Discriminatie bureau
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk
Belastingtelefoon
Centrum voor Jeugd en Gezin
Regionale dierenambulance
Dierenbescherming

INTERNETADRESSEN

Wijkraad Boerhaavewijk
Gemeente Haarlem
Spaarnelanden N.V.
Politie Zuid-Kennemerland
Buurtbedrijf Haarlem Oost
Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning
BUUV, de buurtmarktplaats

ADRESSEN

Politiebureau Haarlem-Schalkwijk
Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning
		
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk & Meerwijk

112
0900 8844
0800 7000
023 - 547 14 71 (dag en nacht)
023 - 547 29 99
14023
06 1436 9614
023 - 511 59 00
023 - 543 09 90
071 - 306 35 35
023 - 751 72 00
0800 9009
0800 2025
0800 0006
023 - 515 98 59
088 - 770 00 00
023 - 543 60 00
06 - 81 33 66 68
0900 8020
023 - 531 95 74
023 - 531 58 42
023 - 535 37 00 (09.00-10.30 uur)
0800 0543
088 995 84 84
023 - 533 43 23
023 - 549 14 00
www.boerhaavewijk.nl
www.haarlem.nl
www.spaarnelanden.nl
www.politie.nl/kennemerland
www.bbhaarlemoost.nl
www.dock.nl/buurten/haarlem/schalkwijk
haarlem.buuv.nu
Costa Del Sol 182
Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
Tel: 543 60 00
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.
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