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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 
februari 2023

Redactieadres
Redactie Boerhaavelaar p/a Wijkraad
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD  Haarlem.

E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Ontwerp en druk: 
Stichting 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.
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Foto’s op de voorzijde:
De Ingen-Houszstraat in noordelijke richting;
Inzet: Google stond in december 2017 stil bij de 287e geboorte-
dag van de Jan Ingenhousz met een zogenaamde Doodle.

Foto’s op de achterzijde:
Boven: Boven: De noordelijke ingang van de Ingen-Houszstraat;
Onder: De zuidelijke ingang van de Ingen-Houszstraat;.
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VAN DE VOORZITTER

Graag breng ik u op 
de hoogte van een 
aantal belangrijke 
zaken die in onze 
wijk en in heel 
Schalkwijk spelen. 
Veel van die zaken 
worden regelmatig 
in de openbare 
vergaderingen op 
elke eerste dinsdag 
van de maand 

besproken in het wijkcentrum “De Ringvaart” 
aan de Floris van Adrichemlaan. Bent u hier nog 
nooit bij aanwezig geweest, dan mist u veel van 
wat er in uw wijk speelt en voor de bewoners 
wordt gedaan. Van al die vergaderingen worden 
uitgebreide notulen gemaakt die wij u graag op 
uw verzoek toesturen. Stuur een mailtje naar 
sec@boerhaavewijk.info en u ontvangt voortaan 
maandelijks de uitnodiging voor de vergadering 
met daarbij de notulen van de laatste 
vergadering. Onze website en facebookpagina 
geven ook veel informatie.

Onze wijk is snel groeiend. Rond en in de wijk 
zijn vele bouwactiviteiten. De Entree en het 
Vijverpark zijn klaar of in de laatste fase van 
uitvoering; het project ‘Haave’ aan de Louis 
Pasteurstraat is volop in aanbouw; in Schalkwijk 
Midden (voormalig kantorencentrum) wordt 
eveneens gebouwd – van projecten die bijna 
klaar zijn tot plannen die de komende jaren 
worden uitgevoerd. Deze nieuwe woonbuurten 
maken deel uit van de Boerhaavewijk en 
betekenen met de uitbreidingen, die in 
volle gang zijn tussen de Europaweg en de 
Amerikaweg, een grote toename van het aantal 
bewoners in onze wijk. Binnen de wijk wordt 
o.a. door Elan wonen vernieuwbouw uitgevoerd. 

Oude woningen worden gesloopt en nieuwe 
worden opgetrokken. In de verre toekomst zal 
er een nieuw ziekenhuis gebouwd worden en 
zullen op de plek waar nu nog het gebouw van 
Rijkswaterstaat is nieuwe woningen verrijzen.

Een grote toename van het aantal inwoners 
betekent ook een grotere verantwoording 
voor de wijkraad en de behartiging van de 
belangen, ook van de nieuwe inwoners. Nu 
bestaat de wijkraad alleen uit bewoners van 
het oude gedeelte van de Boerhaavewijk 
en het is dringend noodzakelijk dat ook uit 
de nieuwe buurten bewoners opstaan die 
de belangen van hun woonomgeving gaan 
vertegenwoordigen binnen de wijkraad. Als 
voorbeeld: de aanpassing van de Boerhaavelaan, 
die de scheiding vormt tussen het Vijverpark en 
de ”oude” wijk. Parkeerzaken en het plaatsen 
van speeltoestellen zij ook zaken waarover met 
gemeente regelmatig van gedachten wordt 
gewisseld. Zo ook de plannen die ontwikkeld 
worden om meer woonwagens in onze wijk toe 
te staan.

In deze editie vindt u ook een bijdrage van: KIEM: 
Proeftuin Boerhaavewijk waarin ook wij onze 
stem laten horen.

Dan nog een uitnodiging: we houden op 15 
december a.s. een Kerstbijeenkomst voor 
alle bewoners van de Boerhaavewijk. Zie de 
aankondiging.

Namens het bestuur alvast fijne feestdagen en 
een gezond 2023.

René Reeuwijk, voorzitter.

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 planning van de wijkraadvergaderingen is 
voor verder dit jaar & volgend jaar:
•  openbare vergadering wijkraad  

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

dinsdag 3 januari 2023; 20:00 uur
•  sluiting kopij Boerhaavelaar 2023-1  

maandag 1 februari 2023

•  openbare vergadering wijkraad  
dinsdag 7 februari 2023; 20:00 uur

•  openbare vergadering wijkraad  
dinsdag 7 maart 2023; 20:00 uur

•  openbare vergadering wijkraad  
dinsdag 4 april 2023; 20:00 uur 
(jaarvergadering)

Contact
Wijkraad Boerhaavewijk is voor wijkbewoners 
te spreken op afspraak 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

Wijkraad Boerhaavewijk
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.    
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KAARTJE LEGGENKERST INLOOP DE RINGVAART

BC ‘40 in de grote zaal van de Ringvaart

BRIDGECLUB 1940 ZOEKT NIEUW LEDEN

Bridgeclub 1940 of kortweg B.C.’40 genoemd is 
één van de oudste bridgeclubs in Haarlem.

Het is een gezellige club waar voor het plezier 
gespeeld wordt. We zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Bridgebond en gebruiken bridge-
mates (kleine computertjes) om de scores snel en 
eerlijk uit te rekenen.

Wij spelen op de dinsdagmiddag in twee lijnen, 
6 rondes vanaf 13.00 uur in het gebouw van de 
Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98 in Haarlem.

Er is nog plaats voor nieuwe leden. U kunt de 
eerste twee maanden gratis meespelen om de 
sfeer te leren kennen. Ook invallers kunnen we 
goed gebruiken.

Dus wilt u zich nog niet binden en bent u zo nu 
en dan beschikbaar op de dinsdagmiddag, aarzel 
dan niet en meld u aan. Dit kan bij onze secretaris 
mevrouw Els de Vries, tel.: 023-5359939.

We hopen u binnenkort te mogen begroeten.
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BETER EEN GOEDE BUUR …HOF VAN JACOB

Burenhulp via BUUV

Wethouder Diana van Loenen, Sint Jacob bestuurder Eduard 

van Bockel en Frank Hooijschuur van KBK Bouwgroep slaan 

symbolisch de eerste paal van Hof van Jacob
Bewonersinitiatieven in Haarlem
Voel jij je betrokken bij je buren? Wil je graag 
een steentje bijdragen aan het socialer maken 
van je straat, buurt of stad? Er zijn meerdere 
mogelijkheden in Haarlem en dus ook in jouw 
eigen buurt. Zo kun je je aansluiten bij BUUV 
Haarlem, Burennetwerk Haarlem of de Lief & 
Leedstraten.

BUUV Haarlem
BUUV Haarlem is hét bewonersplatform waar 
Haarlemmers elkaar gratis helpen met klussen 
en contact. BUUV is voor nieuwe Haarlemmers, 
actieve jongeren, tuinhelden zonder tuin, 
koffi  eleuten, oppasmoeders, kletskousen, 
klushelden, sportmaatjes, kooktalenten, 
theaterliefhebbers, huiswerkhulpen en 
‘creatievelingen’. Vraag en aanbod bij BUUV 
varieert van ‘klussen in huis’ tot ‘samen naar 
een concert’. Van ‘iemands hond uitlaten’ tot 
‘het schilderen van een tuinhek’. Van ‘samen 
koffi  e gaan drinken’ tot ‘helpen met huiswerk’. 
En eigenlijk alles wat daar allemaal tussenin 
zit. Wil je iets voor een ander doen of heb je 
hulp nodig? Plaats je vraag en/of aanbod op de 
website van BUUV (haarlem.buuv.nu) Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met BUUV, 
op werkdagen via 023-5300 500 en per e-mail: 
info@haarlem.buuv.nu.

Burennetwerk Haarlem
Via Burennetwerk houden ‘buurtverbinders’ 
contact met de bewoners van een straat of 
buurt. Is er iemand mogelijk eenzaam of gaan 
bij een bepaalde buurvrouw de gordijnen 
niet meer open? De buurtverbinder gaat even 
langs om een praatje te maken en te bespreken 
of er wellicht hulp nodig is. Burennetwerk is 
actief in de Vijfhoek, Parkwijk-Zuiderpolder, 
Ramplaankwartier, Garenkokerskwartier. Voor 
de buurtverbinders bestaat de mogelijkheid 

om workshops te volgen die helpen bij het 
uitvoeren van hun werk. Burennetwerk werkt 
samen met de Vrijwilligersacademie van het 
Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving 
(VWC) en biedt verschillende trainingen 
aan die de Buurtverbinders kunnen volgen. 
Bijvoorbeeld de workshop ‘Non-verbale 
communicatie’ of ‘Grenzen stellen’. Sinds 
januari 2021 werkt Burennetwerk samen met 
het VWC en BUUV Haarlem. Nieuwsgierig 
geworden? Neem een kijkje op Burennetwerk 
(burennetwerk.nl) of stuur een mail naar 
kwissenburg@haarlemeff ect.nl 

Lief en Leedstraten
De Lief en Leedstraten zijn een initiatief van 
Dock Haarlem & Haarlem Eff ect. Per straat is er 
een bepaald budget beschikbaar dat ingezet 
kan worden om de sociale cohesie in de straat te 
vergroten. De gangmaker (zo heet de vrijwilliger 
van de Lief en Leedstraat) van de straat kan 
bijvoorbeeld bij een geboorte of bij verlies 
van een dierbare een cadeautje geven aan de 
buren of een nieuwe buur met een presentje 
verwelkomen in de straat. Wil je meer weten 
of gangmaker worden? Kijk op www.dock.nl/
aanbod/lief-en-leedstraten, of stuur een mail 
naar kwissenburg@haarlemeff ect.nl.

STARTSEIN GEGEVEN 
VOOR BOUW VAN 
HOF VAN JACOB

BETER EEN GOEDE BUUR….

Op donderdag 15 september is tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op symbolische 
wijze de bouw van “Hof van Jacob” gestart. 
Wethouder Diana van Loenen, Sint Jacob 
bestuurder Eduard van Bockel, de betrokken 
bouwpartner KBK Bouwgroep en een 
toekomstige bewoner en medewerker van het 
zorgtehuis gaven met het slaan van vier paaltjes 
het startsein voor de bouw.

“Hof van Jacob” is het nieuwbouwcomplex met 
256 zorgwoningen en diverse voorzieningen dat 
gerealiseerd wordt in de Boerhaavewijk op het 
terrein in de hoek van de Louis Pasteurstraat, 
waar voorheen verpleeghuis ‘Boerhaave’ 
gevestigd was.

“Met de ontwikkeling van het ‘Hof van Jacob’ 
speelt Sint Jacob in op de veranderingen op 
het gebied van wonen en zorg en de vraag 
naar nieuwe woonconcepten. We maken een 
omslag van het aanbieden van verpleeghuiszorg 
naar het zoveel mogelijk ondersteunen van 
de eigen manier van leven. Hierbij is ook een 
rol weggelegd voor het netwerk van onze 
bewoners en onze samenwerkingspartners”, 
aldus Eduard van Bockel, bestuurder van 
Sint Jacob. “We streven naar een goede 
interactie tussen de bewoners en de directe 
leefomgeving, daarom ontwikkelen we het ‘Hof 
van Jacob’ als een woongebied dat onderdeel is 
van de wijk.”

Wonen, zorg en ontmoeten
Binnen ‘Hof van Jacob’ ontwikkelt Sint 
Jacob woningen voor ouderen die, al dan 
niet tijdelijk, intensieve zorg nodig hebben. 
Daarnaast zal een vastgoedontwikkelaar 
zelfstandige seniorenwoningen bouwen 
waar men indien nodig zorg kan krijgen. Het 

uitgangpunt is dat alle bewoners, ook wanneer 
ze zorg en ondersteuning nodig hebben, het 
leven zo veel mogelijk kunnen voortzetten 
zoals ze dat gewend waren voordat ze naar 
‘Hof van Jacob’ verhuisden.

De ligging, het groen en de voorzieningen 
van Hof van Jacob zorgen voor een verbinding 
met de omliggende wijk. Zo ontstaan veel 
mogelijkheden voor ontmoetingen tussen 
de bewoners van ‘Hof van Jacob’ en de 
buurtbewoners. ‘Hof van Jacob’ wordt een 
fi jne plek om te wonen, te werken of om langs 
te komen.

Verschillende woningen en (zorg)functies
Op het terrein komen zeven gebouwen. In twee 
daarvan gaat Sint Jacob 24-uurszorg verlenen 
aan mensen met een intensieve zorgvraag. In 
totaal komen hier 164 zorgwoningen. Op de 
bovenste verdieping komen daarnaast twintig 
studio’s waar mensen die zorg nodig hebben 
tijdelijk kunnen verblijven, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname.

In het centrale gebouw ‘Het Hart van Jacob’ 
komen een vestiging van Hero Kindercentra, 
een horecagelegenheid, die wordt gerund door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
het nieuwe hoofdkantoor van Sint Jacob.

In de overig vier gebouwen komen in totaal 
72 huurwoningen waar ouderen zelfstandig 
wonen en, indien nodig, eenvoudig zorg kunnen 
regelen. Deze woningen zijn bijvoorbeeld ook 
geschikt voor stellen waarvan een van beiden 
zorg nodig heeft. Een van deze gebouwen biedt 
straks ook onderdak aan ZOED Boerhaavewijk 
(zorgverleners onder een dak) met een huisarts, 
fysiotherapeut en apotheek.
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STRAATNAMEN STRAATNAMEN

INGENHOUSZSTRAAT

Jan Ingenhousz (1730-
1799) was een arts en 
natuuronderzoeker 
(fysioloog en 
plantkundige), die 
de helft van zijn 
leven doorbracht 
in Engeland en 
Oostenrijk en die 
vooral bekend is 
van ‘inenting’ tegen 
pokken en onderzoek 
naar fotosynthese. 
Als arts werkte 
hij in Engeland 
onder andere bij de 

bestrijding van koepokken door middel van 
vaccineren met pus van koepokken – hij entte 
ook de Engelse koninklijke familie van George 
III. Later werd hij lijfarts van de Oostenrijkse 
keizerin Maria Theresia. Verder deed hij 
onderzoek naar de fotosynthese bij planten; hij 
toonde die min of meer aan door proeven met 
planten en muizen.

Ingenhousz werd op 8 december 1730 geboren 
in de rooms-katholieke patriciërsfamilie 
Ingenhousz in Breda in Staats-Brabant in 
de Nederlandse Republiek. Vanaf zijn 16e 
studeerde Ingenhousz geneeskunde aan de 
KU Leuven – de protestantse universiteiten 
in de Republiek waren niet toegankelijk 
voor katholieken – alwaar hij ook in 1753 
promoveerde. Hij studeerde nog twee jaar 

aan de Universiteit van Leiden. In 1755 keerde 
hij terug naar huis in Breda, waar hij een 
huisartsenpraktijk begon. Na de dood van zijn 
vader in juli 1764 ging Ingenhousz door Europa 
te reizen voor verdere studie. Hij begon in 
Engeland, waar hij de nieuwste technieken op 
het gebied van inenting tegen pokken wilde 
leren. Via de arts John Pringle, die al sinds de 
jaren 1740 een vriend van de familie was, werd 
hij na verloop van tijd een meester-enter. In 
1767 inoculeerde hij 700 dorpsbewoners in 
een succesvolle poging om een epidemie in 
Hertfordshire te bestrijden. Op aanraden van Dr. 
Pringle nodigde de Oostenrijkse keizerin Maria 
Theresa in 1768 Jan Ingenhousz uit in Wenen 
om o.a. de hele keizerlijke familie te inoculeren. 
Hij bleef als haar lijfarts tot 1778.

Ontdekking fotosynthese
In de jaren 1770 raakte Ingenhousz 
geïnteresseerd in gasuitwisselingen van 
planten. Hij deed dit na een ontmoeting met de 
wetenschapper Joseph Priestley (1733-1804) 
in zijn huis in Birstall, West Yorkshire, op 23 
mei 1771. Priestley had ontdekt dat planten 
gassen maken en absorberen. In 1779 ontdekte 
Ingenhousz dat planten in aanwezigheid van 

licht bellen uit hun groene delen afgeven, 
terwijl in de schaduw de bellen uiteindelijk 
stoppen. Hij identificeerde het gas als zuurstof. 
Ook ontdekte hij dat planten in het donker 
koolstofdioxide afgeven. Hij was de eerste 
die aantoonde dat licht nodig was voor de 
‘fotosynthese’ in planten en dat deze op hun 
beurt steeds weer nieuwe lucht produceerden 
om in te kunnen ademen. Hij ontdekte dat 
fotosynthese pas begon te werken wanneer 
de zon was opgekomen, en stopte wanneer de 
zon onderging. Hierdoor vroeg hij zich af of – 
behalve dieren – ook planten kunnen ademen 
en of óók de planten zuurstof omzetten in 
koolstof, maar met zijn experimenten toonde hij 
aan dat dit niet het geval was. Hij bewees wel 
dat de planten juist het koolstofdioxide die door 
mensen en dieren werd uitgeademd, omzetten 
in zuurstof. Het vormde een bewijs dat planten 
koolstof uit de lucht opnemen en niet zoals toen 
gedacht uit de grond. Ingenhousz herhaalde een 
merkwaardig experiment van Priestley. Hierbij 

Foto 1: Jan Ingenhousz. 

Lijngravure door D. Cunego, 

1769

1  Een vaccin was toe nog onbekend. Men “inoculeerde” gezonde mensen met ‘pus van pokken’ van zieken (waarin het 
pokkenvirus). Men haalde een met ‘pus’ besmette garen draad met een naald door de huid van gezonde mensen. Hierdoor 
werden die licht ziek en het lichaam maakt dan afweerstoffen. Een ‘echte’ infectie blijft dan uit.

2  Fotosynthese is de opbouw van biologische stoffen in groene delen van planten, waarbij energie uit zonlicht wordt gebruikt om 
gasvormig koolstofdioxide uit de lucht om te zetten in de vaste stof glucose (suiker). Bij deze chemische reactie komt zuurstofgas 
vrij. Een deel van de gevormde glucose wordt via zetmeelsynthese vervolgens omgezet in zetmeel, dat in wortels, stengels, 
bladeren en zaden door de plant wordt opgeslagen.

Foto 2: Experimenten van Jan Ingenhousz

Foto 4: Jan Ingenhousz op 

een postzegel (Nederland; 

Zomerzegels 1941)

Foto 3: Herinneringsplaquette, Church Street, Calne VK, waar de 

wetenschapper het laatst woonde en stierf

werd ontdekt dat een muis in een afgesloten 
ruimte kon blijven leven als er ook een plant in 
de ruimte stond. Deze plant zorgde elke keer 
weer voor nieuwe zuurstof en de muis maakte 
hier weer koolstofdioxide van voor de plant.

Brownse beweging
Jan Ingenhousz deed verder nog onderzoek op 
het gebied van elektriciteit, warmtegeleiding 
en chemie, en onderhield nauw en veelvuldig 
correspondentie met zowel Benjamin 
Franklin als Henry Cavendish. In 1785 meldde 
Ingenhousz dat hij onder een microscoop 
onregelmatige beweging van kolenstof op het 
oppervlak van alcohol had waargenomen. Hij 
beschreef dus de Brownse beweging op een 
veel vroeger tijdstip dan Robert Brown (1827), 
de Engelse onderzoeker naar wie het fenomeen 
is vernoemd. Ingenhousz werd in 1769 verkozen 
tot Fellow van de Royal Society of London en 

in 1786 tot lid van de 
American Philosophical 
Society.

Op 7 september 1799 
stierf Ingenhousz aan de 
gevolgen van een ziekte 
in zijn huis Bowood 
House, in de buurt van 
Calne in Wiltshire, en 
werd begraven op het 

kerkhof van ‘St Mary 
the Virgin’ in Calne. Zijn 
vrouw stierf het daarop 
volgende jaar.
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JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR DE TOEKOMST VAN JOUW WIJK

GRATIS LIDMAATSCHAP SPORT- EN 
CULTUURCLUB VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN

Wist je dat jouw kind ook op zwemmen, een 
sport-, dans- of bijvoorbeeld een muziekclub 
kan? Gezinnen met weinig draagkracht, weten 
niet altijd dat Jeugdfonds Sport & Cultuur 
de leskosten kan betalen. Dat is jammer, 
want wekelijks naar de club draagt juist bij 
aan een gezond en langer leven en betere 
toekomstkansen. Kinderen leren er vaardigheden 
als samenwerken, winnen, verliezen, doorgaan 

en ontwikkelen zich beter, zelfs op school. Ze 
leren terwijl ze vrienden maken. 

Geen geld voor de voetbalclub, 
muziekles, dansles, kickboksen, 
turnen of judo? Wij betalen de 

contributie of het lesgeld.

Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur 
betaalt sport- en 
cultuurlessen voor 
kinderen 4 t/m 17 
jaar uit gezinnen die 
dit zelf niet kunnen 
betalen. Het gaat 
om contributie of 
lesgeld en soms 
ook spullen als 
voetbalschoenen, 
een danspakje of instrument. 
Tot een maximum van € 500,- per aanvraag. 
Dat maakt lidmaatschap van een club in veel 
gevallen gratis. Zegt het voort!

Aanvraag doen kan via de school, het Sociaal 
Wijkteam of online via 
www.samenvoorallekinderen.nl. Daar kan 
met een Haarlem Pas behalve sport en cultuur 
nog dingen aangevraagd worden zoals een 
verjaardagpakket of schoolspullen. 
Meer informatie over de spelregels op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem 
Grace Dias (Coördinator Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Haarlem en Zandvoort) 06-43121900. 
Maandag, woensdag en vrijdagochtend. 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem

LIVING LAB BOERHAAVEWIJK (KIEM)

KIEM: PROEFTUIN BOERHAAVEWIJK is een nieuwe 
samenwerking van gemeente, wooncorporaties, 
een ontwikkelingsbedrijf en architecten, maar 
vooral ook de bewoners en wijkraad van de 
Boerhaavewijk. Het gaat om een proces en vrije 
ruimte om na te denken over de toekomstige 
ontwikkelingen binnen de Boerhaavewijk.

KIEM: PROEFTUIN BOERHAAVEWIJK is een 
initiatief van architectenbureaus AP+E en Studio 
dmau i.s.m. stadsarchitect Willem Hein Schenk.

Door middel van gesprekken gaan wij hier 
de ambities en verlangens van bewoners & 
stakeholders beschrijven en vormgeven, om zo 
tot plannen te komen voor de omvorming van de 
strook met de scholen en voorzieningen in het 
midden van de Boerhaavewijk. Maar ook verder 
over de wijk erom heen om te komen tot een 
duurzame en complete wijk.

In de kantoorruimte van Dock in De Ringvaart 
komen ontwerpers, bewoners, (beleid)makers 
en stakeholders samen om kennis uit te wisselen 

en om tot complete oplossingen te komen voor 
de vele ruimtelijke en sociale opgaven voor de 
toekomst van de wijk.

Partners van het Lab zijn Gemeente Haarlem, 
Metropool Vastgoedontwikkeling BV, Stichting 
Sint Jacob, de wooncorporaties Elan Wonen, 
Pré Wonen, Ymere, Van Hier (accountants en 
adviseurs) en de Wijkraad Boerhaavewijk.

Bewoners van de Boerhaavewijk (en omstreken) 
zijn hierbij uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen in de ruimte van Dock in wijkcentrum De 
Ringvaart op (bijna) elke maandag & woensdag 
middag!

Voor meer informatie zie Instagram 
@kiem.proeftuin; voor vragen en/of suggesties 
per e-mail: kiem.proeftuin@gmail.com

KIEM; PROEFTUIN BOERHAAVEWIJK is mede 
mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning 
van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
(www.stimuleringsfonds.nl)

JFSC Grace Dias

Voetballen als sport

Een groep aan het dansen
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BETER HUMEUR DOOR OPPASHOND

BETER HUMEUR 
DOOR OPPASHOND

Een hond geeft warmte en gezelligheid. Maar 
voor hondenliefhebbers op leeftijd kan de 
constante zorg en verantwoordelijkheid te 
zwaar zijn, waardoor een eigen hond niet 
meer kan. In zo een geval kan stichting 
OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een 
Huisdier) een oplossing bieden. OOPOEH 
koppelt senioren aan een oppashond in de 
buurt. Met een oppashond heb je een stok 
achter de deur om lekker naar buiten te gaan 
en in beweging te zijn. 

Bovendien heb je met een hond aan je zijde 
sneller een praatje, wandelen wordt er veel 
gezelliger door. Een kwispelend hondje 
brengt vrolijkheid en onbezorgdheid in huis. 
En een luisterend oor! Niemand luistert zo lief 
en geduldig als een trouwe viervoeter.

Ada en Charlie
Zo is ook het geval voor Ada en labrador 
Charlie. OOPOEH Ada woont vlakbij het 
Groenendaalse bos. Op de dagen dat Charlie 
bij haar is gaat ze er zo’n drie keer per dag 

wandelen. Ze heeft 
hem trucjes geleerd, 
zoals een poot en 
een high five geven. 
Als een echte oma 
verwent ze Charlie 
enorm. Ze maakt vaak 
een warme lunch voor 
haar oppashond; rijst 
met sperziebonen. De 
mooiste momenten 
met Charlie? “Als we 
samen naar het bos of 
het strand gaan, rent 

ze elke keer hard terug om te kijken of ik er 
nog wel ben. Of als ik Charlie ophaal, dan is 
het is net alsof ze op een trampoline staat, zo 
hoog springt ze van blijdschap.”

Hoe werkt het?
Een 55-plusser die oppas wil zijn voor een 
hond in de buurt, belt op naar stichting 
OOPOEH of schrijft zich in via de website. 
Via de website kunt u naar honden zoeken. 
Wanneer iemand hulp nodig heeft bij het 
zoeken, bijvoorbeeld omdat hij geen internet 
heeft, dan helpt OOPOEH met zoeken. Dat 
kost allemaal niets. Ook baasjes kunnen 
op die manier een oppas zoeken. Als u een 
hond op het oog heeft, regelt OOPOEH een 
kennismakingsgesprek. Zo kunt u kijken of 
de hond, en ook het baasje, bij u passen. 
Wanneer het klikt maakt u samen afspraken 
over de oppastijden. 

Baasje zoekt oppas
Voor baasjes die een OOPOEH-oppas zoeken 
is de bemiddeling niet gratis. Zij betalen 
eenmalig inschrijfkosten van € 50. Als er 
een OOPOEH gevonden is, kost het € 15 per 
maand. Voor een goede oppas is dat niet duur, 
een professionele hondenuitlaatservice kost 
een stuk meer.

Meer weten?
Op de website staat een filmpje over hoe 
stichting OOPOEH te werk gaat: www.oopoeh.
nl. Ook kunt u zich daar inschrijven zie. Voor 
telefonische informatie of inschrijving, bel 
020 785 37 45

Ada en Charlie

Met een hond aan je zijde heb je sneller een praatje.

Alarmnummers & hulpdiensten 
Alarmnummer (spoedeisende zaken) 112
Politie (geen spoed) 0900 – 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000
Brandweer Kennemerland (geen spoed) 0900 – 0904
Ambulancezorg GGD Kennemerland (geen spoed) 023 – 515 9500
De Luisterlijn – 24/7 een luisterend oor 088 – 0767 000
SOS Telefonische Hulpdienst 0900 – 1262626  (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 9998
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling 023 – 751 7200
Veilig Thuis Kennemerland, Oostvest 60 (huiselijk geweld) 0800 – 023 23 55

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

Woningcorporaties 
Ymere 0800 – 0006
Elan Wonen 023 – 515 9859
Pré Wonen 088 – 770 0000

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  (10:00-12:00)
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-Oost 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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