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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 en de stad 
Haarlem. 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  
1 november 2022

Redactieadres
Redactie Boerhaavelaar p/a Wijkraad
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 
wel of 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 foto’s door inzenders.

www.boerhaavewijk.nl
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Foto’s op de voorzijde:
De Professor Boumanstraat in noordelijke richting;
Inzet: een deel van het team dat vorig jaar bloembakken plaatste 
in de Prof. Boumanstraat en de Prof. Van der Scheerstraat.

Foto’s op de achterzijde:
Boven: De Professor Boumanstraat in zuidelijke richting
Onder: De ingang van Het Open Huis aan de Professor Bou-
manstraat, de “Huiskamer van de wijk
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Kijk ook op onze website:
www.boerhaavewijk.nl

of op Facebook:
facebook.com/wijkraadboerhaavewijk
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Samenstelling 
Wijkraad 
Boerhaavewijk 

René Reeuwijk
Robert Kochlaan
voorzitter

Sabrina de Wit
Ekamastraat
secretaris

Antoinette Wijnoogst
Semmelweisstraat
penningmeester

Frits van der Ploeg
Van Konijnenburgstraat
groen en openbare ruimte en 
gebiedsontwikkeling / redacteur 
Boerhaavelaar

Dick Wijnoogst,
Semmelweisstraat
werkgroep verkeer en vervoer / 
redacteur website

Wim Nunnikhoven
Alexander Flemmingstraat
redacteur Facebook-pagina

Marièlle Barnhoorn
Van de Beltstraat
sociale samenleving

Gabe Yntema,
Vijverpark
veiligheid in de wijk

Ailko Hammingh,
Entree-west
co-redacteur Boerhaavelaar

Babs Slottje,
Louis Pasteurstraat
co-redacteur Boerhaavelaar

De Wijkraad Boerhaavewijk komt op voor de 
belangen en van de wijk en haar bewoners 
en vertegenwoordigt de wijk(bewoners) 
in participatie en inspraak in projecten en 
beleidsvoornemens van de gemeente en 
overige overheden en organisaties.  
Zij werkt daarbij samen met de overige drie 
wijkraden in het stadsdeel Schalkwijk in het 
4-wijkradenoverleg

Wijkraadsvergaderingen
De wijkraad heeft iedere maand een openbare 
vergadering; 10 maal per jaar (in juli en augustus 
niet). Deze vergadering wordt elke eerste 
dinsdagavond van de maand om 20:00 uur 
gehouden in het wijkcentrum “De Ringvaart”.
We bespreken dan samen met de aanwezige 
wijkbewoners onderwerpen die van belang 
zijn voor de wijk en haar bewoners. Bent u 
geïnteresseerd? Dan bent u van harte welkom!
Alle wijkbewoners kunnen een agendapunt 
inbrengen, mits tijdig opgegeven bij de 
secretaris (bij voorkeur veertien dagen voor 
de vergadering), waarbij als voorwaarde geldt, 
dat betrokkene tijdens de vergadering zelf 
aanwezig is om toelichting te geven of vragen te 
beantwoorden. Een agendapunt inbrengen kan 
tot één week voor de vergadering per e-mail via 
adres sec@boerhaavewijk.nl.

Data voor de komende tijd
De agenda van de wijkraad is voor verder dit jaar:

•  openbare vergadering wijkraad 
dinsdag 6 september 2022; 20:00 uur

• openbare vergadering wijkraad
 dinsdag 4 oktober 2022; 20:00 uur
• sluiting kopij Boerhaavelaar 2022-2
 maandag 1 november 2022
• openbare vergadering wijkraad
 dinsdag 1 november 2022; 20:00 uur
• openbare vergadering wijkraad
 dinsdag 6 december 2022; 20:00 uur
• openbare vergadering wijkraad
 dinsdag 3 januari 2023; 20:00 uur

Contact
Wijkraad Boerhaavewijk is voor wijkbewoners 
op afspraak te spreken 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 of op de Facebook-
pagina van de wijkraad.

WIJKRAAD 
BOERHAAVEWIJK
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WELKOM VOORZITTER

Mag ik me even 
voorstellen?
Mijn naam is René 
Reeuwijk. Ik woon 
samen met mijn 
vrouw in gebouw 
“de Koch” aan de 
Robert Kochlaan. 
Voor de Vereniging 
van Eigenaars van 
“de Koch” bekleed 
ik de functie van 

voorzitter. Oorspronkelijk kom ik uit Hillegom en 
na verhuizingen via Beinsdorp, Nieuw-Vennep en 
Voorthuizen ben ik in Haarlem beland. Een prima 
keuze.

Al in een eerder stadium was mij gevraagd of ik 
het voorzitterschap van de wijkraad op me wilde 
nemen. Door de vele werkzaamheden binnen 
VvE “de Koch” ontbrak hiervoor mij toen de tijd. 
Nu het traject van renovatie en verduurzaming is 
gerealiseerd kreeg ik de mogelijkheid om tijd in 
de wijkraad te steken. Ik vind dat je als bewoner 
van een mooie wijk zoals de Boerhaavewijk ook 
verantwoording hebt om het wel en wee in de 
wijk te volgen en, wanneer je ertoe in staat bent, 
ook tijd voor vrij te maken om je steentje bij te 
dragen.

Vóór de jaarvergadering van onze wijkraad van 
5 april 2022 heb ik me kandidaat gesteld om het 
voorzitterschap van de wijkraad Boerhaavewijk 
op me te nemen. Ik dank bij deze het vertrouwen 
van de aanwezigen tijdens de vergadering om 
mij te benoemen. Na het vertrek van voorzitter 
Hans Hirsch, een aantal jaren geleden, heeft 
onze penningmeester Antoinette Wijnoogst 
met veel energie tijdelijk de functie bekleed. De 
voorschriften van de gemeente bepalen echter 
dat het bekleden van het voorzitterschap niet 
gecombineerd mag worden met een andere 

functie binnen het bestuur. De gemeente heeft 
echter dispensatie gegeven voor een bepaalde 
periode.

Sinds een paar jaar bezoek ik regelmatig de 
maandelijkse openbare vergaderingen van de 
wijkraad op de eerste dinsdag van de maand. 
Ik ben onder de indruk van de grote inzet van 
de wijkraadsleden om talloze zaken, die in de 
Boerhaavewijk spelen, in goede banen te leiden. 
En dat alles op vrijwillige basis. Overleg met 
gemeentelijke commissies, klankbordgroepen 
op het gebied van onder andere 
groenvoorzieningen, verkeer, inrichten van 
openbare ruimtes, veiligheid, troep in de wijk, 
mooie dingen voor bewoners – zoals bijv. “Lente 
Fris” en activiteiten met koningsdag – worden 
door diverse leden met veel verve gedaan. Ook is 
er regelmatig overleg met de voorzitters van de 
andere drie wijkraden binnen Schalkwijk. Wist u 
dat bijna een kwart van de inwoners van Haarlem 
in Schalkwijk woont? Tweemaal per jaar is er met 
gebiedsbeheer en de wijkraden overleg met de 
burgemeester om lopende zaken te behandelen.

In onze wijkkrant, “de Boerhaavelaar”, die 
driemaal per jaar huis aan huis wordt verspreid, 
houden we de bewoners op de hoogte van wat 
er speelt in de wijk en we beschikken over een 
website en hebben een facebookpagina waarop 
allerlei wetenswaardigheden van de wijk en 
omgeving te lezen zijn. De wijkraad is de ogen, 
de oren en de mond van de wijk.

Er speelt bijzonder veel in onze wijk. Veel 
bouwactiviteiten; zoals in ‘Vijverpark’, de Haave, 
de nieuwbouw van Sint Jacob, de nieuwbouw 
door Elan wonen, in het Middengebied en in 
de toekomst de nieuwbouw van het Spaarne 
Gasthuis en “Schonenvaert” (voorm. Kantoor 
Rijkswaterstaat, Toekanweg 7). Projecten waarbij 
de infrastructuur, de groenvoorzieningen, 
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Beste buurtgenoten,
Vind U het leuk om samen te eten of heeft u 
behoefte aan een maaltijd, die u af kan halen?

Dat kan vanaf 5 oktober In Wijkcentrum ‘De 
Ringvaart’ iedere dinsdag tussen 12:15 en 13:00
(aan de Floris van Adrichemlaan 98).

De maaltijd bestaat uit; een soepje of dessert( 
dit verschilt per week) en een hoofdschotel. 
De menulijsten zijn vanaf eind september te 
verkrijgen in de Ringvaart en op Facebook van de 
Wijkraad Boerhaavewijk en Stichting Dock.
De maaltijd kost € 4,50, dat vooraf besteld 
en afgerekend moet worden op de vrijdag 
voorafgaand aan de dinsdag.

Ook word er iedere dinsdag soep en of een 
broodje geserveerd; ook hiervoor vragen we u om 
vooraf te reserveren.

Wij hebben er zin in! Wij hopen jullie ook.
Groeten van het ‘Schafterije’-team: Ingrid, José en 
Antoinette

BOERHAAVEWIJK NIEUWS

waterhuishouding en nog veel meer door de 
wijkraad op de voet gevolgd worden.

Maar ook de volgende voorgenomen plannen 
van de gemeente worden door de wijkraad 
nauwlettend in de gate gehouden:
•  plannen om het aantal woonwagenkampen 

uit te breiden;
•  de overlast die veroorzaakt wordt door 

rijschoolhouders wordt regelmatig 
gemonitord en aan de kaak gesteld bij CBR, 
de rijschoolhouders en de gemeente;

•  het herinrichten en opknappen van de 
Professor Eijkmanlaan; 

•  de herinrichting van de 
Boerhaavelaan en de Amerikaweg.
 Deze projecten zijn door de verkeersgroep 
van Schalkwijk met de gemeente en andere 
instanties veelvuldig besproken;

•  “Dwars door Schalkwijk” is de visie va de 
gemeente om een prachtige verbinding 
tussen het Spaarneveer en de Poelpolder 

te realiseren. Hierbij worden Belgiëlaan, 
Kennedylaan en Floris van Adrichemlaan 
heringericht, waarbij het snelverkeer 
ondergeschikt gemaakt wordt en een 
aantrekkelijke recreatieve fiets en 
wandelroute voorzien van veel groen en 
een gracht voor de waterberging worden 
toegevoegd. Samen met de wijkraad 
Europawijk dragen wij hierbij ons steentje 
bij.

Onze wijk bruist en om hem bruisende te houden 
zijn vele handen nodig, maar ook ideeën en 
visies van de bewoners. Wij zien u graag op de 
eerstvolgende openbare wijkraad de eerste 
dinsdag van de maand in “De Ringvaart aan de 
Floris van Adrichemlaan 98.

René Reeuwijk 

ETEN IN DE “SCHAFTERIJE”, JA, GEZELLIG
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PROFESSOR EIJKMANLAAN

Wijziging startdatum werkzaamheden Prof. 
Eijkmanlaan
Eerder hebben wij geschreven in de wijkkrant 
over de herinrichting van de Professor 
Eijkmanlaan dat dit project zou beginnen na 
de zomer van 2022. Hier geven we wat nadere 
informatie over een wijziging in de planning:

•  De start van de werkzaamheden is uitgesteld 
naar eind 2022, begin 2023. Dit is fase 1: 
noordelijk deel bij de aansluiting op de 
Boerhaavelaan tot halverwege de inrit van de 
Van Voorthuijsenschool.

•  Uitstel van de werkzaamheden biedt 
de mogelijkheid om voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren aan kabels 
en leidingen. Op 3 oktober starten de 
werkzaamheden en wordt de weg voor twee 
of drie dagen in opengebroken. Hiervoor is 
het niet nodig om de hele weg af te sluiten. 
Naar verwachting zal er weinig overlast 
zijn. Daarnaast zullen nog enkele weken 
werkzaamheden in de trottoirs plaatsvinden.

De herinrichting van de Professor Eijkmanlaan 
wordt uitgevoerd door Dura Vermeer.

begin werkzaamheden herprofilering Professor Eijkmanlaan
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CLUB DE PETANQUE ‘DE GOUDEN GOOI’
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Afbeelding van biljartclub schalkweide 
ontbreekt. Kunnen jullie deze opnieuw 

aanleveren.

Biljartclub “Schalkweide” is op zoek naar biljarters 
die bij hen gezellig mee willen spelen. 

Minstens één keer per week spelen de leden 
van biljartclub Schalkweide in het gelijknamige 
verpleeghuis. Het biljart waarop gespeeld wordt 
staat in de gang naar de recreatie-/vergaderzaal 
aan de westkant van het woonzorgcentrum 
Schalkweide van Stichting Sint Jacob aan de 
Floris van Adrichemlaan 15.

Momenteel spelen er een stuk of zes oudere 
heren samen een potje in onderlinge 
wedstrijden. Maar, zij kunnen wel wat (jonge) 

aanwas gebruiken. Ook weer niet zo jong, want 
zij hebben de leeftijd van leden vastgesteld op 
minimaal 55 jaar.

Zij nodigen u uit: “Kom gezellig bij ons 
spelen. Wij spelen op dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag.” Het lidmaatschap kost u 
maar €55,00 per jaar.

Meer informatie krijgt u van Frans Jonkhoff –  
06 41030999 of f.jonkhoff@kpnplanet.nl en/of 
bij Piet van Dam – 06 42908033.

BILJARTCLUB “SCHALKWEIDE”

Biljartclub Schalkweide
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SSHO WINT HAARLEM  
PARTICIPATIEPRIJS 2022

“Het meest aansprekende burgerinitiatief door 
de wijze waarop zij een grote groep mensen 
uit hun isolement haalt door hen te activeren 
en het centrum in Schalkwijk te laten komen. 
Een plek waar ze zich veilig en vertrouwd 
voelen met veel herkenningspunten. Hier 
worden zij opgevangen door vrijwilligers en 
welkom geheten. Zij kunnen hier met elkaar 
in gesprek gaan, een spelletje doen onder het 
genot van koffie of thee. Er zijn ook directe 
aanspreekpunten die hen ook kunnen helpen 
met moeilijkheden waar zij tegen aan lopen. 
SSHO is er niet alleen voor mensen met een 
Somalische achtergrond maar bereikt ook 
andere groepen in Haarlem.”

Dit zijn de woorden uit het juryrapport van 
de Haarlem Participatieraad die SSHO de 
Participatieprijs 2022 oplevert.

Het gaat over het project “Meedoen Schalkwijk”, 
waarmee SSHO continu groepen en personen 
bij elkaar brengt middels thema’s die er actueel 
toe doen, of gewoon leuk zijn om mee aan de 

slag te gaan. Van ‘opvoeding in Nederland’, tot 
‘budgetbeheersing’ en van ‘samen ontbijten’ 
tot ‘samen hardlopen’. “Meedoen Schalkwijk” is 
een lopend project tot maart 2023.
Ondertussen is SSHO druk bezig om de 
volgende activiteiten en evenementen te 
ontwikkelen.

Over SSHO
De Stichting Somaliërs Haarlem en omgeving 
(SSHO) is opgericht in 2007 om de groep 
vluchtelingen en migranten uit Somalië 
die in Haarlem woont, te betrekken bij de 
samenleving. Wat begon als een initiatief 
van een aantal gevluchte studenten, is 
tegenwoordig een organisatie die dagelijks 
migranten en vluchtelingen met diverse 
achtergronden helpt en ondersteunt.
Mahad Ahmed, een van die studenten die de 
stichting ruim vijftien jaar geleden oprichtte, 
is tegenwoordig de bestuursvoorzitter van 
SSHO en verantwoordelijk voor het dagelijks 
reilen en zeilen van de organisatie. Jaarlijks 
worden ruim honderd mensen actief geholpen 
en maatschappelijk betrokken bij hun leven in 
Haarlem door SSHO. Lees meer op  
www.ssho.nl

Stichting Somaliërs Haarlem en 
Omgeving(SSHO)
Floris van Adrichemlaan 102
2035 VD Haarlem
T: +31 (0)619691843
E: mahad.ahmed@ssho.nl
W: www.ssho.nl

v.l.n.r.: voorzitter Mahad Saed Ahmed, penningmeester 

Hussein Elmi, secretaris Bashir Mohamed Abdulkadir
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LIEF & LEEDSTRATEN

Word gangmaker van Lief & Leedstraten 
Haarlem
Lief & Leedstraten Haarlem is een 
samenwerking van DOCK Haarlem en 
Haarlem Effect voor meer sociaal contact 
en verbondenheid onder de inwoners van 
Haarlem.

De drijvende kracht achter de Lief & 
Leedstraten zijn de gangmakers. Zo kun 
je als Haarlemmer gangmaker worden in 
jouw eigen straat of flat en hiervoor een 
“Lief & Leedpotje” aanvragen. Vanuit zo’n 
Lief & Leedpotje kun je een kleine attentie 
verzorgen voor een buur die wat extra 
aandacht kan gebruiken, bijvoorbeeld 
vanwege een leuke gebeurtenis zoals 
de geboorte van een baby of een nare 
gebeurtenis zoals het verlies van een naaste.

Kijk voor meer informatie op:  
www.dock.nl/aanbod/lief-en-leedstraten  
en volg voor het laatste nieuws:  
www.instagram.com/
liefenleedstratenhaarlem.

Liever een goede buur
Het spreekwoord zegt het al: liever een 
goede buur dan een verre vriend. Het geven 
van een beetje aandacht en een kleine 
attentie kan al een groot effect hebben. Zo 
vertelt gangmaker Marianne: “Wij hebben 
nieuwe bewoners welkom geheten met een 
plantje en een kaartje voor veel woongeluk 
en iemand die ziek is geweest en in het 
ziekenhuis heeft gelegen hebben we een 
doosje chocola gebracht. Ze zijn echt 
ontroerd en ook blij. Voor mijzelf geeft het 
een interactie met mijn medemens. Ieder 
mens heeft behoefte aan ontmoeting met 

een ander. Het doet mij zelf ook heel goed.” 
Bekijk de video met Marianne voor een 
uitgebreidere indruk van Lief & Leedstraten 
Haarlem en wat het betekent om gangmaker 
te zijn:  
https://youtu.be/Zgsf2z4G35U.

Word gangmaker
Wil je ook gangmaker worden of wil je meer 
informatie?
Neem contact op met projectcoördinator 
van Lief & Leedstraten Haarlem Marieke 
Groenendijk via telefoonnummer  
06 59 96 98 52 of e-mailadres  
liefenleed.haarlem@dock.nl.

Marieke en gangmaker Marianne

foto: Hadassa Kosten
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PROFESSOR BOUMANSTRAAT

eendert Bouman 
(1869-1936) was een 
arts en hoogleraar 
in de psychiatrie 
te Amsterdam en 
Utrecht. Hij was 
tevens directeur-
geneesheer van 
de psychiatrische 
inrichting 
“Bloemendaal” 
in Loosduinen en 
daarna van de 
“Valeriuskliniek” 
in Amsterdam 
en later van de 

psychiatrische kliniek van de universiteit in 
Utrecht. In deze functies en als hoogleraar 
heeft hij steeds uitgedragen dat de ziekten 
van de geest (ziel) altijd een ander aspect 
hebben dan alleen de fysiologische 
wetenschap kan verklaren. Leendert Bouman 
wordt beschouwd als de ‘peetvader’ van de 
psychologische psychiatrie1.

Professor Boumanstraat
Leendert Bouman werd geboren op 23 mei 1869 
te Nieuw-Beijerland (Zuid-Holland). Hij doorliep 
het gymnasium in Doetinchem (Gelderland) 
en ging in 1887 geneeskunde studeren aan 
de Universiteit van Amsterdam. In 1895 
promoveerde Bouman in Amsterdam op een 
chirurgisch onderwerp en daarna specialiseerde 
hij zich in de psychiatrie, o.a. een half jaar in 

Wenen. Hij oriënteerde zich op de in opkomst 
zijnde psychologische richting in de psychiatrie, 
die tegenover de anatomisch-fysiologische 
richting stond.

Vervolgens werd hij in 1895 aangesteld als 
geneesheer en later als directeur van het 
gesticht “Bloemendaal” in Loosduinen (bij 
Den Haag). Hij behandelde de patiënten in het 
gesticht met psychologische therapieën, die hij 
vaak zelf bedacht.

In 1907 volgde zijn benoeming als hoogleraar 
psychiatrie, neurologie2 en algemene biologie 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij 
werd hiermee de eerste professor aan een 
medische faculteit in Nederland. In deze functie 
was hij tevens directeur van de op dat moment 
in aanbouw zijnde “Valeriuskliniek” (gereed in 
1910), een psychiatrisch-neurologische kliniek 
aan het Valeriusplein in Amsterdam.

Bouman was ervan overtuigd dat geest (ziel) en 
lichaam fundamenteel van elkaar verschillen en 
daarom moest de wetenschap die het psychische 
onderzoekt ook een ander karakter hebben dan 

Foto 1: portret door Herman 

E. Mees uit 1935 (Collectie 

Universiteit Utrecht)

Foto 2: De Valeriuskliniek van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam aan het Valeriusplein kort na de oplevering in 1910
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de medisch-biologische wetenschap van het 
lichaam.

Ondanks zijn pleidooi voor deze psychologische 
benadering, bleef Bouman zelf veel fysiologisch 
(neurologisch), onderzoek doen en ook zijn 
behandeling van patiënten had deels een 
medisch-biologische inslag. Mede door Bouman 
vond de nieuwe, psychologische benadering in 
Nederland ingang. Deze kwam niet in plaats van 
de natuurwetenschappelijke psychiatrie, maar 
vulde deze aan. In de Valeriuskliniek verzamelde 
hij een aantal medewerkers om zich heen die 
een belangrijke rol zouden gaan spelen in de 
psychiatrie in Nederland.

In 1925 werd hij door de Universiteit van 
Utrecht benoemd tot hoogleraar psychiatrie en 
neurologie als opvolger van professor Winkler en 
als directeur van de psychiatrisch-neurologische 
kliniek van de universiteit – een voormalig 
‘dolhuys’3 uit 1461, de Willem Arntsz Kliniek – 
waar hij werkzaam bleef tot zijn overlijden op 25 
februari 1936.

Hij heeft in de tijd dat hij in Utrecht werkzaam 
was niet minder dan 136 wetenschappelijke 
artikelen geschreven op het gebied van de 

1 Psychiatrie (letterlijk geneeskunde van de ziel) is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met psychische 
ziektebeelden en soms ook wel met de psychische gezondheid in het algemeen. De term psychiatrie is geïntroduceerd in 
1808 door Johann Christian Reil.

2 Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de vaststelling (op basis van onderzoek) en behandeling 
van neurologische aandoeningen: ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten 
ook vaak behandeld door een neuroloog.

3  Een dolhuis of gekkenhuis was in vroegere tijden een inrichting voor opvang van geesteszieken. In de 15e eeuw ontstond 
door toenemende groei van de steden de behoefte de stadsbewoners te beschermen tegen gevaarlijke en onrustige mensen 
(geesteszieken, krankzinnigen). Het ‘Dolhuys’ in Haarlem is sinds 2005 een museum.

Foto 3: Het Utrechtse krankzinnigengesticht van de “Willem 

Arntz”-stichting, voormalig onderdeel van de Rijksuniversiteit 

Utrecht.

psychologie, de psychopathologie en de 
histopathologie. Samen met zijn collega Brouwer 
had hij ook de redactie van het “Nederlandsch 
Leerboek der Zenuwziekten”.

Mede door professor Leendert Bouman vond 
de nieuwe, psychologische benadering in 
Nederland ingang. Deze kwam niet in plaats 
van de natuurwetenschappelijke psychiatrie, 
maar vulde deze aan. Leendert Bouman 
wordt beschouwd als de ‘peetvader’ van de 
psychologische psychiatrie.
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EERSTE HULP BIJ BUURTINITIATIEVEN

Heb je een 
goed idee en 
ben je opzoek 
naar advies of 
ondersteuning bij 
het organiseren 
van een activiteit 
in jouw buurt? 
Meld je aan bij de 

opbouwwerkers van DOCK Haarlem en Haarlem 
Effect voor Eerste Hulp bij Buurtinitiatieven. Er 
gingen je al veel bewoners voor, bijvoorbeeld 
met het vergroenen van de straat, het 
organiseren van een kunstroute door de wijk 
en het maken van een muurschildering. De 
opbouwwerkers kunnen je ook ondersteunen 
bij het aanvragen van een leefbaarheidsbudget 
bij de gemeente. Kijk voor meer informatie over 
DOCK Haarlem op: www.dock.nl/haarlem en 
voor Haarlem Effect op: www.haarlemeffect.nl.

Maak het verschil
Jouw initiatieven zijn belangrijk: want samen 
creëren we een fijne buurt en zorgen we voor 
meer verbinding in Haarlem. Opbouwwerker van 
DOCK Haarlem Anouk Bliek die ook betrokken is 
bij Eerste Hulp bij Buurtinitiatieven legt uit: “Een 
buurtinitiatief kan bijdragen aan de leefbaarheid 
in een straat of buurt. Als jij iets organiseert 
waar je buren op af komen, leer je elkaar kennen 
en zul je elkaar in de toekomst sneller gedag 
zeggen. Als je elkaar beter leert kennen, zul je 
ook sneller, indien dit nodig is, een beroep op je 
buren durven te doen. Dit alles zorgt ervoor dat 
je fijner samen leeft in jouw flat, straat of buurt. 
Een mooi buurtinitiatief kan het verschil maken.”

Samenwerking
Onlangs klopten bewoners vanuit Genootschap 
Oud Schalkwijk Haarlem aan bij DOCK Haarlem, 
omdat ze graag een middag wilden organiseren 
over de geschiedenis van Schalkwijk. Anouk 

vertelt: “We hebben met de bewoners gezeten 
en gekeken hoe wij hun initiatief het beste 
konden ondersteunen. Wat ze nodig hadden 
was een ruimte om de bijeenkomst te laten 
plaatsvinden en zo stelden we een ruimte 
beschikbaar. Verder is er samen met hen een 
flyer gemaakt, is er koffie en thee door DOCK 
gefaciliteerd en hebben we de bijeenkomst 
gezamenlijk uitgevoerd. Er kwamen maar liefst 
80 bewoners naar de bijeenkomst! Het was een 
zeer geslaagde middag en we hopen dat we deze 
succesvolle samenwerking kunnen voortzetten.”

Contact
Wil je meer informatie of heb je een idee 
voor een initiatief? Neem contact op via 
onderstaande gegevens:
•  Noord: Antsje Zeldenrust, telefoonnummer: 

06 48 98 09 21 of e-mailadres  
azeldenrust@dock.nl 

•  Oost: Daphne Smit, telefoonnummer  
06 59 96 65 05 of e-mailadres  
dsmit@dock.nl 

•  Schalkwijk: Anouk Bliek, telefoonnummer  
06 14 88 12 43 of e-mailadres  
abliek@dock.nl 

•  Centrum: Gina Giavarra, telefoonnummer 06 
58 94 35 53 of e-mailadres  
ggiavarra@haarlemeffect.nl 

•  Zuid-West: Ragna Stegenga, telefoonnummer 
06 39 83 73 94 of e-mailadres  
rstegenga@haarlemeffect.nl
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VANHIER HAARLEM 
VANAF 2023 
AANBIEDER 
GEWOON IN DE WIJK 

VanHier Haarlem
Vanaf 1 juli maken DOCK Haarlem en Haarlem 
Effect onderdeel uit van VanHier Haarlem. Deze 
coöperatie bestaat verder uit Leger des Heils, 
perMens, Stichting Ontmoeting en Zorgbalans. 
Samen met partners en inwoners in de stad gaan 
wij de opdracht Gewoon in de Wijk organiseren en 
uitvoeren. De nieuwe werkwijze zal starten vanaf 1 
januari 2023. 

Haarlem, 25 mei 2022
Vandaag werd bekend dat de coöperatie 
VanHier Haarlem de opdracht Gewoon in de Wijk 
vanaf 1 januari 2023 gaat uitvoeren. VanHier 
Haarlem is een nieuw samenwerkingsverband 
(coöperatie) van de organisaties DOCK Haarlem, 
Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, 
Zorgbalans en Leger des Heils.

Vertrouwen
De organisaties die VanHier Haarlem vormen zijn 
erg blij dat de gemeente Haarlem vertrouwen 
heeft in hun plannen en aanpak om uitvoering 
te geven aan Gewoon in de Wijk. “We gaan voor 
een fris, vernieuwend en toekomstbestendig 
ondersteuningsaanbod in Haarlem. 
Wijkgericht, dichtbij, samen met de inwoners 

en vrijwilligersorganisaties”, aldus Directeur 
Dienstverlening van DOCK Godfried Lambriex. 
Directeur van Zorgbalans Inge Veenstra vult aan: 
“Haarlemmers zullen merken dat ze in hun eigen 
wijk straks eenvoudig terecht kunnen voor al 
hun ondersteuningsvragen. Ook ideeën om bij te 
dragen aan de wijk zijn van harte welkom, want 
de wijkplannen maken we samen met bewoners. 
De actieve rol en inbreng van de inwoners 
vinden we erg belangrijk.”

Vernieuwing
Het contract voor Gewoon in de Wijk gaat in 
op 1 juli 2022, maar de nieuwe werkwijze zal 
grotendeels pas starten vanaf 1 januari 2023. 
De komende tijd gaat VanHier Haarlem met de 
gemeente Haarlem en andere partners aan de 
slag met de voorbereiding. Directeur-bestuurder 
van Haarlem Effect Sofie Vriends zegt hierover: 
“We kijken er naar uit om met elkaar te bouwen 
aan een sterk en sociaal Haarlem. We kennen 
de stad goed, we kennen de Haarlemmers goed 
én we kennen elkaar goed. Daarmee hebben 
we veel in huis om samen te vernieuwen en iets 
moois neer te zetten met Gewoon in de Wijk. 
Onze medewerkers maken daarin natuurlijk 
hét verschil. Voor ieder die wil bijdragen aan 
deze nieuwe aanpak is er plaats in de nieuwe 
organisatie.”

Gewoon in de Wijk
Met Gewoon in de Wijk geeft de gemeente 
Haarlem een andere invulling aan de 
samenwerkingsafspraken met partners in de 
stad. De opdracht bestaat uit 3 onderdelen: 
de Sociale Basis, het Sociaal Wijkteam en 
Aanvullende Ondersteuning. Voor inwoners 
zal deze ondersteuning straks makkelijker 
beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over Gewoon in de Wijk:
https://permens.nl/wp-content/
uploads/2022/06/Gewoon-in-de-Wijk-Het-
verhaal-van-VanHier-Haarlem.pdf
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EEN LUISTEREND OOR GEZOCHT

De Luisterlijn: opnieuw meer dan 350.000 
gesprekken in 2021
Regio Haarlem zoekt dringend vrijwilligers
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een vertrouwelijk gesprek, per telefoon (088 
0767 000), chat of mail. Door te luisteren 
helpen bijna 1.500 getrainde vrijwilligers 

zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te 
bieden. De Luisterlijn bestaat al meer dan 
zestig jaar en wordt gefinancierd door het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport.
Behoefte aan een gesprek? Bel 088 0767 000 
of chat/mail via deluisterlijn.nl.
Het aantal gesprekken dat vrijwilligers bij de 
Luisterlijn voeren blijft onverminderd hoog. In 
2021 werden er maar liefst 354.352 oproepen 
beantwoord. Dat zijn er iets minder dan het 
jaar ervoor. Volgens de organisatie, die het 
hele jaar door, 24 uur per dag bereikbaar 
is, komt dit voornamelijk door zwaardere 
en langere gesprekken. Zo wordt er vooral 
contact opgenomen bij verdriet, eenzaamheid 
of zorgen. De Luisterlijn zoekt dan ook 
dringend nieuwe vrijwilligers om te voorzien 
in een grote maatschappelijke vraag.
De behoefte aan een luisterend oor is de 

VanHier Haarlem is een coöperatie van de organisaties DOCK 
Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, 
Zorgbalans en Leger des Heils. Samen met onderaannemers 
gaan zij Gewoon in de Wijk als coöperatie organiseren en 
uitvoeren. Met diverse maatschappelijke partners zijn het 
afgelopen jaar al samenwerkingsafspraken gemaakt zoals met 
SIG, HVO-Querido, Sensa Zorg, VWC-BUUV, Philadelphia, Roads, 
Triple ThreaT, Rebup, STAD, SportSupport en Hattrick Haarlem.
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afgelopen jaren flink toegenomen. Door de 
wereldwijde pandemie raakten veel mensen 
sociaal steeds geïsoleerder. Wanneer contact 
met familie, vrienden of in de supermarkt, 
op straat niet altijd mogelijk is, biedt de 
Luisterlijn uitkomst. Trainer/begeleider 
Nanette Grippeling van de locatie Haarlem: 
“Dag en nacht zitten getrainde vrijwilligers 
klaar om zonder oordeel te luisteren naar 
mensen in kwetsbare situaties. Mensen 
die op moeilijke momenten in hun leven 
ondersteuning nodig hebben in de vorm van 
een goed gesprek. Voor hen zijn we er. Maar 
om aan die behoefte te blijven voldoen, zijn 
we voor onze locatie Haarlem hard op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers.”

Locatie Haarlem oren gezocht
“De versoepelingen van de 
coronamaatregelen waren, begrijpelijkerwijs, 
voor veel vrijwilligers het sein om na de 
enorme inzet van het afgelopen jaar ook 
tijd en ruimte voor zichzelf te nemen”, zegt 
Nanette Grippeling “De Luisterlijn Haarlem 
is daarom ook dringend op zoek naar mensen 
die tijd en ruimte hebben om overdag, maar 
ook ’s nachts een luisterend oor te bieden.”
Informatiebijeenkomst: Regelmatig 
organiseert de Luisterlijn in Haarlem speciale 
informatiebijeenkomsten voor nieuwe 
vrijwilligers. Je bent dan van harte welkom 
om langs te komen en te ontdekken wat jij 
kunt betekenen voor een ander. Je krijgt 

uitleg over de luistertraining en komt alles 
te weten over het werk bij de Luisterlijn. 
Interesse? Meld je aan via  
haarlem@deluisterlijn.nl of kijk op de 
website www.deluisterlijn.nl.
 
www.deluisterlijn.nl
www.twitter.com/DeLuisterlijn
www.facebook.com/deluisterlijn
www.linkedin.com/company/de-luisterlijn
www.instagram.com/deluisterlijn
 
Ervaar de kunst van het luisteren
Laat je inspireren en doe de luistertest:  
www.deluisterlijn.nl/home/de-kunst-van-
het-luisteren

Fotografie: Elizabeth Wattimena
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TAALCOACHES GEZOCHT

Taalcoaches in Schalkwijk gezocht!
Vrijwilligers van Gilde Samenspaak bieden 
anderstaligen de mogelijkheid om op informele, 
gezellige manier Nederlands te praten. Gewoon 
thuis, in de huiskamer of tijdens een wandeling. 
De taalcoaches doen meer dan taalles geven. 
Zoals Hanife zegt: ‘’Ik was soms zelfs verdrietig 
en kon wel huilen. Nu voel ik me veel minder 
ongemakkelijk.’’ Een gesprek met Hanife en 
haar taalcoach vriendin Monique laat zien dat 
deze manier van contact hebben en de taal 
oefenen beide partijen veel oplevert.

Gilde SamenSpraak is een onderdeel van het 
Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving 
en BUUV Haarlem. VWC-BUUV coördineert 
en faciliteert het vrijwilligersproject. De 
uitvoering is geheel in handen van vrijwilligers. 
Een taalcoach en een anderstalige spreken 
één keer per week samen af. Het coaching 
traject duurt ongeveer een jaar. Met dit 
leuke vrijwilligerswerk krijg je een kijkje 

in de keuken van een andere cultuur. Gilde 
SamenSpraak Haarlem zoekt doorlopend 
nieuwe taalcoaches, met name in Schalkwijk 
en vooral vrouwelijke taalcoaches in verband 
met de verschillen in cultuur. Stuur een mailtje 
naar gilde@vwc-haarlem.nl of bel 023-
5300500 om een afspraak te maken voor een 
kennismakingsgesprek.

DE BUURT SCHOON
Wij houden de buurt schoon!
We gaan elke eerst vrijdag van de maand samen 
vanaf wijkcentrum de ringvaart om 12 uur. Wij 
hebben prikkers en zakken! Na afloop is er koffie!

Je bent eruit en buiten en beweegt ook nog eens!
Maar mochten bewoners zelf op een ander 
moment willen prikken of in gesprek gaan met 
ons over het afval stuur ons een mailtje: Roy Van 
Loon rvloon@dock.nl.

Christel Staal
Opbouwwerker Dock Schalkwijk

De dames zijn coach Monique en haar 

deelneemster Hanife (links).
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Alarmnummers & hulpdiensten 
Alarmnummer (spoedeisende zaken)   112
Politie (geen spoed)     0900 – 8844
Meld Misdaad Anoniem    0800 – 7000
Brandweer Kennemerland    0900 – 0904
Ambulancezorg GGD Kennemerland (geen spoed)  023 – 515 9500
SOS Telefonische Hulpdienst    023 – 547 1471 (dag en nacht)
Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld)   0800 – 2000

Gemeente 
Meldingen, algemeen contact    14023
Meldkamer Handhaving    023 – 511 4950
WhatsApp     06 – 1436 9614 

Meldpunten en Klachtenbureaus 
GGD Kennemerland, locatie Haarlem   023 – 511 59 00
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)  023 – 543 09 90
Meldpunt Zorgwekkend gedrag (landelijk)  0800 – 1205
Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland  023 – 515 99 98
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling  023 – 751 72 00
Veilig Thuis Kennemerland, Oostvest 60   088 – 8006200

Storingsnummers 
LIANDER (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 
Buurtbedrijf Haarlem Oost    06 – 81 33 66 68
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp)   0900 – 8020 (09:00-17:00)
Sociale raadslieden Dock Haarlem   088 – 855 5178
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland  023 – 531 5842
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk   023 – 535 3700 (09:00-10:30 uur)
Belastingtelefoon     0800 – 0543
Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland  088 – 800 6201
Regionale Dierenambulance    023 – 533 4323

INTERNETADRESSEN 
Wijkraad Boerhaavewijk    www.boerhaavewijk.nl
Gemeente Haarlem     www.haarlem.nl
Spaarnelanden N.V.     www.spaarnelanden.nl
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk   wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl
Politie Zuid-Kennemerland    www.politie.nl/kennemerland
Buurtbedrijf Haarlem Oost    www.bbhaarlemoost.nl

ADRESSEN 
Stichting DOCK – Maatschappelijke ondersteuning
Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem   Tel: 023 – 543 6000
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk   Costa Del Sol 182

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-klacht-indienen/
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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