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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

Beste medewijkbewoners, 

De activiteiten van de wijkraad zijn in de afgelopen periode 
divers geweest. We zijn er zeer druk mee, en met het mooie 
weer hebben we veel buurtgenoten gesproken en gezien. 

Nu staat weer de Knoedel nazomermarkt op stapel, die is 
gepland op zaterdag 27 september. Het wordt weer groots 
opgezet, en er is nog genoeg plek voor iedereen. 
Aanmelden kan via de wijkraad of ook via de website. 
En er zijn nog legio andere activiteiten in petto. Zo komt er 
een barbeque, een speeldag en een wijkbrunch. 

Wat betreft de nieuwbouw in de Dr.Schaepmanstraat 
en het Drilsmaplein, de sloop is reeds voor het grootste 
gedeelte gebeurd. Als het goed is staan in december de 
eerste nieuwe huizen. Voorlopig is er hier en daar overlast 
van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden, maar we 
proberen het verstandig op te lossen. 

Minpunt blijft nog steeds het Cremerplein en het stuk 
grond dat er bij ligt. En de overlast van kattenpoep daar. 
In de Teding van Berkhoutstraat moet de abri verdwijnen in 
verband met de bouw van drie woningen. Ons monument 
wordt verplaatst, we houden jullie op de hoogte. 

De school op het van Zeggelenplein is zo goed als klaar en 
wordt binnenkort heropend. 
Zoals jullie kunnen zien is er ook een speelplaats bij die 
voor iedereen toegankelijk is. Omtrent de sloop van de 
oude M.L. Kingschool is ons niets bekend. 

We hebben ook afscheid genomen van onze gebieds-
manager Wil Verzijlberg. En dat hebben we groots gevierd. 

Op 16 Mei zijn we op visite geweest bij de familie 
Oosterbroek en hebben we ze netjes in de bloemetjes 
gezet, want ze waren 70 jaar getrouwd. Wie doet ze dat na? 

Verder probeert de wijkraad een oplossing te vinden 
om de Schoenenreus om dat op te vullen zzp’ers of met 
appartementen vol te krijgen. 

En we zijn ook bezig om de kerk open te houden voor 
activiteiten, daar wachten weer op een verhelderend 
gesprek. 

Samenstelling wijkraad
Jacques Amand voorzitter 06 37295904
Jan Scholten secretaris
Ron Bax penningmeester  023 - 576 3331
 e-mail: penningmeester@wijkraadab.nl
Gerard Tensen lid 023 - 536 2144
Fred Spaansen    lid/sitebeheerder  023 - 526 1483
Redactie wijkkrant:  Gerard Tensen, Yolanda Verburg, Robin Arends; 

e-mail: redactie@wijkraadab.nl
Secretariaat: Jan Scholten, e-mail: secretariaat@wijkraadab.nl
Postadres:  Anna Kaulbachstraat 14A, 2032 KT Haarlem 
Website: www.wijkraadab.nl
 e-mail: redactie@wijkraadab.nl
Twitter:  Twitter@ABhaarlem
Facebook:  http://www.facebook.com/wabhaarlem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vormgeving: Grafisch Werk - Kees Reniers - info@keesreniers.nl
Foto cover:  Gerard Tensen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Heeft u een vraag aan de wijkraad? 
Bel dan 06 -37295904

Overige gegevens
Wijkraadkantoor/Adres wijkraad: Anna Kaulbachstraat 14A, 2032 KT Haarlem
 Speeltuinvereniging Haarlem Oost  
 tel.: 023-5352649 
Buurtgebonden politieagenten: Daniëlle In den Berken / Marijke Bergsma
 tel. 0900 8844

Jacques Amand
2

Met een vriendelijk groet 
extern voorzitter, 

Openbare vergaderingen van uw wijkraad
•    Wilt u iets bespreken over iets wat zich in buurt afspeelt? 
•  Zit u iets niet lekker over bijvoorbeeld het gemeentelijke 

doen en laten? 
• Andere vragen?

De wijkraad heeft elke 3e dinsdag van de maand een openbare 
vergadering. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en 
er is voor de pauze ruimte voor de buurtbewoners om eigen 
onderwerpen in te brengen. De vergadering sluit om 21.30 uur. 
De notulen en de agenda voor de komende vergadering kunt u 
vinden op onze site: www.wijkraadab.nl 
Kom eens langs! Uw mening is belangrijk!

De volgende wijkraadsvergaderingen zijn op 19 aug,
16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december
in Speeltuingebouw Haarlem Oost,  
Anna Kaulbachstraat 14a, Haarlem.
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P E R S B E R I C H T

Bijdrage van Yolanda Verburg

Extra handen nodig in Haarlem!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel 

aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, ambassadeur van het Nationaal MS Fonds.

Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar 
geleden de diagnose MS gekregen, 
maar heeft sinds 2007 al klachten.

Was de diagnose een dieptepunt of 
duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verade-
ming. Eindelijk heb ik een diagnose, 
hoe zwaar die ook is! Er is een enorm 
vooroordeel dat mensen met MS in 
een rolstoel terechtkomen. Ik heb mijn 
omgeving  zelf verteld wat MS is zodat 
mensen niet zelf daarbij een beeld 
gaan vormen.

Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik 
denk dat je alleen maar zelf je leven in 
de weg kan staan. Het is gewoon hoe 
je er zelf mee omgaat en hoe positief 
of negatief je in het leven staat. Op ze-
kere hoogte kan je natuurlijk bepaalde 
dingen minder goed, maar mijn leven 
gaat gewoon door. Het lastigste vind 
ik het inleveren van bepaalde dingen 
die je vroeger deed. Ik sportte bijvoor-
beeld heel veel, dat gaat gewoon niet 
meer. Je moet niet meer teruggrijpen 
naar het leven wat je hiervoor had. Zo 
van: Ja, maar toen kon ik dat nog… 
Dat vind ik af en toe wel eens lastig. 
Je lichaam dirigeert nu eigenlijk een 
beetje je leven.

Is MS voor iedereen 
hetzelfde?
MS is niet voor iedereen het-
zelfde. Je kan 100 MS-pati-
enten hebben en iedereen 
heeft een ander verhaal.
De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen 
denken dat het een spier-
ziekte is en ten tweede dat 
iedereen met MS in een 
rolstoel terecht komt. Dat is 
helemaal niet zo. Je kan 100 
worden met MS.

Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die tel-
len, maar hoe je het leven hebt geleefd 
in die jaren.

EXTRA HANDEN GEZOCHT
Afgelopen november werd de MS 
Collecte met zo’n 16 collectanten in 
Haarlem georganiseerd. “Wij zijn dolblij 
met dit aantal collectanten! Maar om 
bij iedere voordeur aan te bellen, zijn 
er zeker nog 625 collectanten nodig”, 
zegt Saskia Lie Atjam. 

Aanmelden als collectant kan bij het 
Nationaal MS Fonds, 
info@nationaalmsfonds.nl of 
via 010-5919839

VOOR MEER INFORMATIE: 
www.nationaalmsfonds.nl. 
Een donatie, klein of groot, is welkom 
op giro 5057. 

De collecteweek is van 
17-22 november.

>    We hebben een nieuw college en dit geeft 
niet veel goeds voor de wijkraden.

>    Sommige wijkraden maken zich drukker dan 
ze ooit gedaan hebben. Dat wist u wel. Deze 
hebben nooit genoeg.

>  We wachten af welke wethouder als eerste 
zal opstappen. Dit schijnt gebruikelijk te zijn

 in Haarlem. Er komt dan een bonus om de
 hoek kijken.
>   Er zijn diverse wijkraden in Haarlem die aas-

den op de wijkraad Amsterdamse Buurten 
omdat deze te klein zijn.

De groetjes van Doei.

Secretariaat wijkraad Amsterdamse Buurten, Jan Scholten en Jack Amand   

Van het dagelijks bestuur van de wijkraad Amsterdamse Buurten

Stekels & Prikkels
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Maar kort geleden leek het niet goed 
te gaan met de winkelstraat. Zo is er 
nu nog het gat dat de Schoenenreus 
heeft achtergelaten in het hart van de 
straat en niet al te lang geleden ston-
den er gele borden achter de ramen 
van de Prijsmepper (die telkens weer 
als een Phoenix uit zijn as verrijst) die 
verwezen naar een opheffingsuitver-
koop. En zo waren er meer signalen 
dat het niet goed ging met de straat. 
De onlangs geramkraakte  deur van 
het Handelshuys, het spaanplaten 
venster om de voormalige geldauto-
maat van de ING, naast de lege eta-
lage van de Bruna en aan de overzijde 
het “te huur” bord aan het pand waar 
kort geleden nog een fietsenmaker 
was gevestigd. De winkelstraat heeft 
inmiddels geen winkeliersvereniging 
meer. De vraag was kortgeleden niet: 
”wie is de volgende huurder?” maar:  
“wie is de volgende ondernemer die 
de straat verlaat?” Het tij lijkt gekeerd. 
Op de plek van de Bruna komt een 
makelaar, de ING-automaat wordt 
teruggeplaatst en de houten schotten 
voor het Handelshuys zijn inmiddels 
vervangen door twee  keurige glazen 
schuifdeuren.

We gaan even een stapje terug. De 
Amsterdamstraat kreeg de functie 
van winkelstraat toen in 1920 de 
Nagtzaambrug werd geopend. Deze 
ontsloot de Slachthuisbuurt met de 
Amsterdamse Buurt. Het centrum, de 
Spaarnwouderstraat en de Scheepma-
kersdijk waren bereikbaar en de straat 

Hoe gaat het nu eigenlijk met de Amsterdamstraat?

kreeg  commerciële potentie. De smalle 
woningen kregen de bestemming van 
winkelruimte. Er werd het e.e.a. ge-
sloopt en verbouwd en de straat kreeg 
steeds meer het aanzien van een win-
kelstraat. De Spaarnwouderstraat, die in 
die tijd ook fungeerde als winkelstraat 
verloor klandizie aan de Amsterdams-
traat. Een kleine eeuw later lijkt ook de 
Amsterdamstraat steeds meer klandizie 
te verliezen. Nu niet aan een concur-
rerende winkelstraat, maar aan de crisis 
en het world wide web (online winke-
len). Het is tijd voor een aantal gesprek-
ken. Wat vinden de ondernemers er nu 
eigenlijk van?

De eerste zaak die ik bezoek is de  
DELEUKSTETAARTENSHOP. 
Ilonka, de eigenaresse, die sinds april 
2012 in de Amsterdamstraat gevestigd 
is, ontvangt me uitgelaten en laat me 
plaatsnemen op een ergonomisch 
verantwoorde kruk op wieltjes, die de 
workshopdeelnemers in een ver-
antwoorde houding moet dwingen. 
Gaat het inderdaad zo slecht met de 
straat? “Geenszins”, laat de opgeruimde 
eigenaresse weten, “het gaat prima, 
we ontvangen mensen uit de gehele 
regio hier. De Amsterdamstraat is een 
prima locatie met voldoende, gratis 
parkeerruimte en de buurt is sociaal 
en veilig. De deelnemers  van onze 
workshops hoeven niet bang te zijn als 
ze in het donker terug naar huis gaan. 

Er is voldoende sociale controle hier.”  
Met de leegloop valt het mee. Het enige 
pand dat nu nog leeg staat is dat van 
de Schoenenreus. Het pand is voor veel 
ondernemers te groot. Tips om de straat 
nog aantrekkelijker te maken heeft ze 
wel: “activiteiten, zoals de Paasmarkt af-
gelopen voorjaar, trekken  veel publiek. 
In het najaar organiseren de winkeliers 
daarom, samen met de stichting Doei, 
de Knoedelmarkt. Maar ik mag niet 
klagen, ik ben heel tevreden met de 
Amsterdamstraat.” 

Ilonka raadt me aan om ook even langs 
te gaan bij de dames van SIGAREN-
WINKEL CIGO KEUN, die zitten al 
een tijdje langer in de straat. En zo 
beland ik enkele winkels verderop bij 
Mariëlle, de eigenaresse van de winkel. 
Ook zij  is positief gestemd als het over 
de toekomst van de winkelstraat gaat. 
Mariëlle heeft in 2007 de winkel overge-
nomen. “Het gaat eigenlijk steeds beter 
met de zaak. Zeker nadat de Bruna, 
onze voornaamste concurrent, een half 
jaar de straat verlaten heeft is het druk. 
We hebben het postagentschap van de 
Bruna overgenomen en dat levert ook 
weer extra bezoekers op.” De sociale 
diversiteit in de buurt is erg groot. “Er 

Wie op een zonnige dag door de Amsterdamstraat wandelt krijgt niet het idee dat er veel loos is. Er wordt volop gewinkeld 
in de slagerij, de sigarenboer, de groenteman en de drogisterij. Er staan lange rijen voor de kassa’s van de supermarkt. Er 
staan auto’s scheef geparkeerd voor de bakker. De economie draait langzaam maar zeker weer bij. 

door Robin Arends

> Ilonka en Karin van deleukstetaartenshop

> Mariëlle en Sandra van Cigo Keun

foto’s Gerard Tensen



w i j k r a a d  a m s t e r d a m s e  b u u r t e n  •  n a j a a r  2 0 1 4 5

komt hier van alles binnen,  er komen 
hier kinderen die losse snoepjes ko-
pen, maar ook hun ouders en ouderen. 
Van zwerver tot koningin! We hebben 
een heel persoonlijke benadering en 
dat wordt gewaardeerd.” Mariëlle is 
tevreden over haar plek in de straat. 
Over de leegloop zegt ze: ”mensen 
zien alleen dat er winkels weggaan, 
maar niet dat er weer nieuwe bij ko-
men en dat laatste is heel belangrijk in 
deze tijd. Mensen hebben het lef om, 
ondanks het grote succes van online 
shoppen, toch een zaak te beginnen. 
De diversiteit neemt weer toe nu er 
ook een makelaar/ hypotheekadviseur 
in de straat komt. Er komt weer een 
geldautomaat van de ING, dat is han-
dig voor ouderen die in de buurt hun 
saldo willen bekijken. En er komt weer 
een Knoedelmarkt. Vraag ook maar na 
bij Silvia van studio Panda, die weet 
daar meer van.”

Even later stap ik de winkel binnen 
van FOTOSTUDIO PANDA waar 
Silvia achter de toonbank staat. Ze is 
inmiddels 10 jaar eigenaresse van de 
fotostudio. Ze houdt zich bezig met 
het opzetten van de Knoedelmarkt die 
in september staat gepland. Waarom 
niet eerder, de kans op slecht weer is 
groter in het najaar? “In de zomer is elk 
weekend al volgepland met markten”. 
De Knoedelmarkt zal ongeveer hetzelf-
de worden opgezet als de Paasmarkt. 
Winkeliers en particulieren kunnen 
een kraam of een vierkante meter 
huren, van het geld dat met deze huur 
wordt opgebracht kunnen de onkos-
ten worden betaald. De winkeliersver-

eniging is ter ziele gegaan omdat veel 
winkeliers de abonnementsgelden niet 
meer konden betalen. Nu wordt er, 
bv voor de vergunning van de markt, 
een bijdrage gevraagd. “Dit kan een 
bedrag zijn van € 5, maar de winkeliers 
mogen uiteraard ook meer betalen.” 
De overige kosten worden bijgelegd 
door de Stichting Doei. “We zijn erg blij 
met het initiatief. Het is in deze tijd van 
online winkelen voor winkeliers knok-
ken om te overleven.” Silvia is blij met 
de Amsterdamstraat. De ondernemers 
weten elkaar goed te vinden. “Er is veel 
contact, als er iets aan de hand is zijn 
we er voor elkaar.” Waar de straat in 
zou kunnen groeien….”de straat mist 
nog een warenhuis zoals de Hema of 
een Marskramer en het is jammer dat 
de Action hier niet meer gevestigd is. 
Maar gelukkig is het centrum dichtbij.” 
Ik besluit mijn rondje langs de winkels 
af te sluiten bij de buurvrouw van 
Silvia, dierenzaak Discus Borst. “Doe de 
groeten aan buurvrouw Mireille.” zegt 
ze als ik het pand verlaat.

Sinds een paar maanden gaat het weer 
beter met DIERENZAAK DISCUS 
BORST. In tegenstelling tot Cigo Keun 
heeft Discus Borst behoorlijk te lijden 
gehad van het vertrek van de Bruna. 
“De loop was eruit. Mensen die een 
krant, een tijdschrift of sigaretten gin-
gen halen bij de Bruna zagen de vogel-
huisjes bij ons buiten staan en kwamen 
dan ook bij ons langs. Ik hoop dat het 
met de komst van een makelaar weer 
de goede kant uit gaat.” zegt Mireille, 
die sinds 2008 eigenaar is van de zaak, 
waar ze al sinds 1991 
werkt. “Eigenlijk gaat 
het sinds het vertrek 
van de Action in 2010 
al minder goed met 
de Amsterdamstraat. 
Daarna ging de win-
keliersvereniging ter 
ziele en vorig jaar was 
het echt een rotjaar, 
met al die leegstaande 
panden.” De oplos-
sing ziet Mireille in de 
samenwerking. “Als we 

meer met elkaar gaan doen ziet de toe-
komst er ook rooskleuriger uit.” Mireille 
heeft altijd haar steentje bijgedragen. 
Ze is meer dan tien jaar actief geweest 
in de winkeliervereniging en ze heeft 
de fanfare geregeld voor de sinterklaas-
optocht. Verder pleit ze voor meer kleur 
en fleur in de straat. Een bloembak, 
verlichting aan de gevels. Ze is ook blij 
met de Stichting Doei. “Een winkelstraat 
krijgt pas echt uitstraling als iedereen 
bijdraagt, deze eenheid zie je terug in 
de straat.”

Vier willekeurige winkeliers uit een 
diverse winkelstraat. Ze lijken allevier, 
al dan niet gematigd, positief over de 
toekomst. Het belangrijkste is dat het 
publiek blijft komen. En dat zijn met 
name de buurtgenoten, U en ik dus, 
want de Amsterdamstraat is er vooral 
voor de Amsterdamse Buurt.

> Silvia aan het werk in Studio Panda
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Door de week werk 
ik in Amsterdam. Een 
drukke stad met veel 

verkeer. Touristen, forensen, en bewoners 
krioelen door de straten, wegen en stegen 
met hun auto, fiets, scooter, motor, met 
het openbaar vervoer of zonder vervoers-
middel. Met name de auto’s zijn dominant 
in het straatbeeld. Ze stinken, ze zijn lelijk 
en zijn gevaarlijk. Een recent onderzoek 
heeft uitgewezen dat er dagelijks (in 
Amsterdam) 50.000 nutteloze kilometers 
worden gereden door automobilisten op 
weg naar een parkeerplaats. Onbegrij-
pelijk dat mensen  zo graag in de auto 
zitten, ook al levert ze alleen maar erger-
nis op.
 De Amsterdamse Buurt (ver)ken ik 
vooral in het weekend. Het lijkt er extra 
druk omdat de straten zo smal zijn. Auto’s, 
scooters en fietsers zitten elkaar in de 
weg. De Amsterdamstraat is regelmatig  
het tafereel van opstootjes, scheldpartijen 
en (bijna-) ongevallen. Ook hier vraag 
ik me af hoe het mogelijk is dat zoveel 
buurtgenoten de auto instappen om zich 
simpelweg te verplaatsen. De buurt leent 
zich er niet voor. Ik vraag me af hoe vaak 
mensen een afweging maken tussen 
vervoer met de auto of een ander vervoer-
middel. Het gemak waarmee men de auto 
pakt wordt uiteindelijk gecompenseerd 

Column Robin Arends

(we hebben geen van beiden een geldig 
rijbewijs). Terwijl ze richting Zomervaart 
fietste reed een jongeman haar in tegen-
overgestelde richting met een bloedvaart 
de stoep op. Toen ze haar fiets weer de 
straat op manoeuvreerde wierp ze al-
lerlei verwensingen in de richting van de 
maniak. De jongeman, die zijn raampje 
open had staan, en erg  gevaarlijk uit zijn 
ogen keek, gooide zijn Mustang in zijn 
achteruit, Misja achterna. Ze fietste, alsof 
haar leven ervan af hing, de  Amsterdam-
straat af, de Dyserinckstraat in. De schoft 
achtervolgde haar en reed, nog steeds in 
zijn achteruit, het deel van de straat in dat 
door twee paaltjes wordt gescheiden van 
het Teylerplein. De gek reed in zijn woede 
een paaltje omver, maar Misja wist geluk-
kig aan de, ogenschijnlijk gedrogeerde, 
automobilist te ontkomen en reed met een 
wild kloppend hart richting huis.
 De angst zit er nog steeds behoorlijk 
in. Elke gemotoriseerd vervoersmiddel is 
in potentie een moordwapen. Daar zijn 
we het bij ons in huis wel over eens. We 
laten ze zoveel mogelijk links passeren. En 
als ze voor een rood verkeerslicht staan 
steken we soms in het voorbijgaan onze 
tong naar ze uit. Maar uiteraard alleen als 
de bestuurder even niet oplet. We nemen 
alleen aanvaardbare risico’s.

door de last van een drukke stad.
 En dan heb ik het nog niet gehad 
over het andere gemotoriseerde verkeer. 
Neem de motor. Meerdere keren per dag 
rijdt een motor met helse snelheid door 
onze straat. We wonen in een bocht. Juist 
hier besluit bewuste motormuis het gas 
extra open te draaien en accelereert hij 
de laatste x-tig meter tot zijn woning. 
Iedere avond houden we ons hart vast 
als deze roekeloze langsscheurt. Een 

kind, een kat, een medeweggebruiker, 
niemand is veilig voor deze laagvlieger. 
Een straat die is ontworpen voor het 
vervoer per mestkar, dan wel per paard 
en wagen, is minder geschikt voor het 
gemotoriseerd verkeer. Als je daar met 70 
kilometer per uur doorheen wil scheuren 
neem je onaanvaardbare risico’s. Denk ik.
 Over onaanvaardbare risico’s 
gesproken. Mijn Misja reed laatst door 
de Amsterdamstraat met haar fiets 

VERKEER(D)

> Het blijft oppassen in de Amsterdamstraat

Ingezonden brief

Uw wijkkrant - voorjaar 2014 - met veel plezier gelezen, ‘t 
was interessant. Veel lege winkels in de Amsterdamstraat, 
o.a. de Schoenenreus. Ik heb wel een idee, maar het is den-
kelijk niet toegestaan. 
 Verbouw die winkels tot woonruimte, ideaal voor bij-
voorbeeld de “ex”-Schoenenreus. Twee bovenetages (slecht 
onderhouden). Net zoals alle lege kantoren. . Kost geld. Die 
worden eindelijk verbouwd tot studentenwoningen. Dat le-
vert geld op! Misschien hoor ik nog iets van u. Ik woon vanaf 
september 2007 in de Oude Amsterdamse Buurt. Nog nooit zo 
fijn gewoond!

Groetjes ,Th. M  Griffioen-Vellinga

REDACTIE WIJKKRAAD AMSTERDAMSE BUURTEN

Betreft leegstand winkels Amsterdamstraat
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Vanaf maart is het postagent-
schap weer terug in de Amster-
damsebuurt. Bij ons in de winkel 
!!! Cigo Keun Amsterdamstraat 43. 
Veel mensen weten gelukkig al 
wel dat deze service weer terug 

is in de Amsterdamstraat. Maar 
het valt ons op dat er nog steeds 
mensen bij ons binnen komen 
die hiervan helemaal niet op de 
hoogte zijn. 
Kom eens een kijkje nemen. 

Helaas heeft de BRUNA half februari jl. haar deuren gesloten. 
Heel veel buurtbewoners waren (terecht) teleurgesteld. Mede 
doordat hiermee ook het postagentschap zou verdwijnen uit 
de Amsterdamsebuurt. 

Postagentschap weer terug in 
de Amsterdamsebuurt

Steuntje in de rug
De eerste groep enthousiaste vrijwilligers met opvoedervaring zijn getraind en 
staan klaar voor andere ouders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken!

Doorstart is een uniek project in 
Nederland omdat ouders en kinderen 
van 7 t/m 14 jaar gekoppeld kunnen 
worden aan vrijwilligers met opvoed-
ervaring. 

Veel gezinnen die zich aanmelden 
hebben door omstandigheden niet 
veel steun uit hun omgeving terwijl 
ze er best behoefte aan hebben om 
af en toe met iemand van gedachten 
te wisselen die niet vanuit theorie, 
maar vanuit eigen ervaring weet dat 
opvoeden niet altijd gemakkelijk is.  
Het kan lucht geven  als er  wekelijks 
een maatje bij je langskomt die je een 
luisterend oor biedt, met je meedenkt 
en je desgewenst wegwijs maakt bij 
de voorzieningen in de stad. Ook 
kan de vrijwilliger activiteiten met 
de kinderen ondernemen zoals het 
helpen met huiswerk of het verken-
nen van de speelvoorzieningen of het 
activiteitenaanbod in de buurt.

Per gezin ziet de hulp er anders uit; 
ouders en kinderen geven zelf aan 
waar ze behoefte aan hebben. De 
ondersteuning is tijdelijk (minimaal 3 

maanden tot maximaal 1,5 jaar) daarna 
is het de bedoeling dat het gezin weer 
voldoende vertrouwen en kracht heeft 
om zelf, met behulp van mensen uit hun 
omgeving, verder te kunnen. Voor het 
gezin is de ondersteuning kosteloos.

Woon je in Haarlem en kan je zelf wel een 
steuntje in de rug gebruiken of wil je meer 
informatie over doorstart?

óf wil je juist graag als vrijwilliger aan 
de slag en heb je opvoedervaring, een 
warm hart, ben je optimistisch en kan je 
goed luisteren?  
Neem dan contact op met:
Esther Korteweg (coördinator doorstart) 
06-35 13 04 29
doorstart.haarlem@humanitas .nl
www.humanitas.nl
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WAT IS EEN BABBELTRUC?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee op-
lichters proberen mensen te beroven. De 
oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze ko-
men aan de deur of spreken mensen aan 
op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze 
van de bank zijn of van de thuiszorg, dat 
ze de meterstand komen opnemen of ze 
vragen of hun kind bij u naar het toilet 
mag. Op YouTube staat een duidelijke 
film van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie over babbeltrucs. Wat kan ik het 
beste doen tegen babbeltrucs aan de 
deur? De volgende tips kunnen helpen 
voorkomen dat u het slachtoffer wordt 
van een babbeltruc.

AANGEBELD? 
•  Kijk voor u uw deur open doet, eerst 

wie heeft aangebeld. Kent u de 
persoon niet en vertrouwt u het niet? 
Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat 
hij/zij komt doen. Vertrouwt u het 
nog niet? Bel dan 112.

•  Open de voordeur bij woongebou-
wen met een centrale toegang alleen 
voor uw eigen bezoek. Kijk door het 
raam, de deurspion of gebruik de 
intercom.

•  Zorg dat u de deur op een kier kunt 
zetten, bijvoorbeeld met een deur-
ketting of kierstandhouder. Of laat 
een kijkgaatje in uw deur maken. Zo 
kunt u zien wie er voor uw deur staat 
zonder uw deur open te doen.

•  Babbeltrucs en overvallen vinden niet 
alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook over-
dag alert op mensen met verkeerde 
bedoelingen.

OPENGEDAAN?
•  Dieven komen in alle vormen en 

maten voor en dragen vaak keurige 

Babbeltruc

pakken. Ook schattig ogende kinde-
ren of moeders met kinderen kunt u 
niet per definitie vertrouwen. Er zijn 
verhalen bekend van kinderen die 
vragen of iemand wil meewerken 
aan een werkstuk en er vervolgens 
vandoor gaan met geld en sieraden. 
U kunt hen vragen terug te komen 
als u niet meer alleen thuis bent.

IN GESPREK?
•  Laat nooit onbekenden uw huis bin-

nen, hoe betrouwbaar of onschul-
dig ze ook ogen. Om aan hun buit 
te komen maken sommige dieven 
gebruik van geweld.

•  Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw 
telefoon of geld? Laat mensen dan 
buiten wachten en doe uw deur 
dicht. Neem nooit uw portemonnee 
mee naar de deur. Het is ook handig 
om een klein geldbedrag vlakbij 
de voordeur neer te leggen (in de 
meterkast bijvoorbeeld).

•  Komen onbekenden aan de deur 
met de vraag of ze het alarmnum-
mer mogen bellen? Laat ze dan niet 
binnen en bel zelf 112.

•  Laat vreemden geen gebruikmaken 
van uw toilet, maar verwijs ze naar 
een openbaar toilet.

•  Wissel geen geld aan de deur.
•  Loop nooit met iemand mee naar 

buiten. Vaak komen dieven met z’n 
tweeën. De ene persoon maakt een 
praatje met u, terwijl de andere uw 
huis binnensluipt om uw spullen te 
stelen.

•  Doe uw achterdeur op slot als u al-
leen thuis bent. Soms komt iemand 
via de achterdeur uw huis binnen, 
terwijl u bij de voordeur staat te 
praten.

GELD?
•  Geef nooit uw pinpas en/of pincode 

af. Een bank of de politie vraagt daar 
nooit naar.

•  Bewaar altijd uw pinpas en pincode 
apart.

•  Betaal geen (porto)kosten voor niet 
door uzelf bestelde pakjes. Er zijn ge-
vallen bekend waarbij een nepkoe-
rier mensen vraagt te pinnen via een 
mobiel pinapparaat. Het verkeerde 
pasje wordt dan teruggegeven en er 
wordt geld van de rekening gestolen.

•  Er is vaak sprake van buitverwach-
ting. De overvaller verwacht dat er 
geld, sieraden of autosleutels in uw 
woning zijn. Het is daarom belangrijk 
om over dit soort bezittingen met zo 
weinig mogelijk mensen te praten. 
Voorkom dat u grote geldbedragen 
thuis bewaart.

ONBETROUWBAAR?
•  Kijk goed naar het uiterlijk van onbe-

kende bezoeker(s), noteer dit voor 
de zekerheid. Probeer ook bij vertrek 
van onbekenden het kenteken van 
een eventueel voertuig te zien en te 
noteren.

•  Twijfelt u achteraf over de oprecht-
heid van een bezoeker, of mist u 
goederen, bel dan 112 (als de dader 
nog in de buurt is), 0900-8844 en 
doe aangifte. Laat spullen staan die 
door de oplichters zijn aangeraakt 
(bijvoorbeeld een peuk of het glas 
waaruit degene gedronken heeft).

•  Voelt u direct wantrouwen tegen 
onbekende bezoekers en/of zijn de 

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u 
aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw 
geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in com-
binatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meterop-
nemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een hand-
langer het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen 
op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet 
dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De 
politie is alert op deze vorm van diefstal. Lees hieronder meer over babbeltrucs en 
hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.
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daders zijn nog in de buurt, bel dan 
direct de politie via alarmnummer 112.

GEWELD?
•  In sommige gevallen verloopt een 

babbeltruc in combinatie met bedrei-
ging en/of geweld. Zo kan een babbel-
truc uitlopen op een woningoverval. 
Mocht u slachtoffer worden van een 
woningoverval, dan is het verstandig 
om de overvaller niet tegen te werken. 
Het gaat immers om uw veiligheid. 
Het is beter om het signalement van 
de dader(s) in u op te nemen en wan-
neer de gelegenheid daar is dit direct 
op te schrijven. Een goed signalement 
kan de politie helpen de dader te ach-
terhalen. De politie adviseert ook voor 
woningovervallen het RAAK-principe: 
Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven 
van geld of goed en Kijken. Bel zodra 
het kan 112. Hebt u professionele hulp 
nodig? Neem dan contact op met 
Slachtofferhulp.

HOE HERKEN IK EEN BABBEL-
TRUC BIJ EEN PINAUTOMAAT?
Wees altijd alert als u pint. Bij een veel-
voorkomende vorm van een babbeltruc 
pint het slachtoffer boodschappen bij 
een supermarkt of neemt hij of zij geld 
op bij een pinautomaat. Ongemerkt kijkt 
de dader over de schouder mee om de 
pincode te achterhalen. Is dat gebeurd? 
Dan steelt de dader de pinpas met een 
smoesje. Hij laat bijvoorbeeld een briefje 
van € 5 of € 10 vallen en tikt degene die 
pint op de schouder. Vervolgens weet hij 
het slachtoffer te overtuigen dat hij of zij 

geld heeft verloren. Het slachtoffer stopt 
het geld in de portemonnee.
Even later komt dezelfde persoon weer 
bij het slachtoffer en zegt dat het geld 
toch van hem of haar is. Soms is er nog 
een tweede dader in het spel. Het slacht-
offer laat zich overrompelen en pakt 
vervolgens zijn of haar portemonnee 
om het geld terug te geven. De dader 
weet ondertussen het slachtoffer zo af te 
leiden dat de pinpas ongemerkt uit de 
portemonnee wordt weggenomen. Ver-
volgens haalt de dader grote bedragen 
van de rekening. Vooral ouderen worden 
slachtoffer van deze babbeltruc. Maar het 
kan ook jongeren overkomen.

HOE VERGROOT IK MIJN VEILIG-
HEID TIJDENS HET PINNEN?
Houd in situaties waarbij u uw pinpas 
gebruikt de volgende preventietips in 
gedachten:
•  Scherm bij het intoetsen van uw 

pincode de toetsen af.
•  Laat u niet afleiden. Ook niet als 

iemand zegt dat u bijvoorbeeld een 
bankbiljet of iets anders liet vallen. 
Denkt u dat het geld toch van u is? 
Stop dit dan in uw jaszak en niet in 
uw portemonnee.

•  Staat iemand te dicht bij u? Vraag 
voordat u gaat pinnen of deze per-
soon een stukje naar achteren gaat. 
Bent u met zijn tweeën? Laat dan 
de tweede persoon zorgen dat er 
afstand blijft.

•  Berg uw geld en pinpas in aparte 
vakjes van uw portemonnee op.

•  Bent u toch slachtoffer geworden? 
Blokkeer dan direct uw pinpas en 
doe aangifte bij de politie.

HOE VOORKOM IK DAT GROTE 
BEDRAGEN VAN MIJN REKE-
NING GEHAALD WORDEN?
Om te voorkomen dat er grote bedragen 
van uw bank- of girorekening gehaald 
kunnen worden, is het verstandig om 
geld dat niet direct nodig is, van uw 
lopende rekening over te boeken naar 
een spaarrekening. Als u daarnaast via uw 
bank zorgt dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ 
kunt staan op uw lopende rekening, voor-
komt u ook dat anderen grote bedragen 

van uw rekening kunnen halen.

HOE TE HANDELEN BIJ EEN 
BABBELTRUC?
Mocht u toch slachtoffer worden van een 
woningoverval, dan is het verstandig 
om de overvaller niet tegen te werken. 
Het gaat immers om uw veiligheid. Het 
is beter om het signalement van de 
dader(s) in u op te nemen en wanneer 
de gelegenheid daar is dit direct op te 
schrijven. Een goed signalement kan de 
politie helpen de dader te achterhalen. 
De politie adviseert ook voor woning-
overvallen het RAAK-principe: Rustig 
blijven, Aanvaarden, Afgeven van geld 
of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112. 
Hebt u professionele hulp nodig? Neem 
dan contact op met Slachtofferhulp.

HOE DOE IK AANGIFTE VAN EEN 
BABBELTRUC?
Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 
als de dader verdwenen is en bel met 
112 als de dader nog in de buurt is!

HOE BLOKKEER IK MIJN BANK-
PAS OF CREDITCARD?
Is uw pinpas of creditcard gestolen? 
Neem dan direct contact op met uw 
bank om de passen te blokkeren. Zo 
voorkomt u dat de dader geld kan opne-
men met uw pas.

BANKEN STRENGER
Sinds 1 januari 2013 hanteren banken 
strengere regels rond terugbetalen als 
u slachtoffer bent van babbeltrucs (of 
phishing). Banken betalen niet of minder 
snel terug als de beveiligingscode wordt 
doorgegeven. Ook blijft gelden dat de 
pinpas los van de code moet worden 
bewaard. De consumentenbond wijdde 
er dit bericht aan.
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Houdt inbrekers buiten de deur!
Een woninginbraak is een nare ervaring. Er is immers een wildvreemde in uw woning geweest die 

bovendien ook nog uw persoonlijke eigen-dommen heeft gestolen. Het aantal woninginbraken neemt 

toe. Hierin is een duidelijke golfbeweging te herkennen: wanneer de inbraken in de Boerhaavewijk 

weer afnemen is prompt een andere wijk in de regio aan de beurt. Omdat dit in de hele regio Kenne-

merland speelt heeft de politie een speciaal rechercheteam in het leven geroepen. Het onderzoek naar de vele inbraken is 

in volle gang en kende al wat kleine successen. Zo zijn naar aanleiding van het onderzoek diverse aanhoudingen verricht.

Inbrekers zijn gelegenheidsdaders. Dat 
wil zeggen dat zij continu opzoek zijn 
naar ‘kansen’. Een kans herkennen zij in 
bijvoorbeeld open ramen en deuren. 
’s Winters houdt u ramen en deuren over 
het algemeen meer gesloten. Maar nu 
de dagen langer en warmer worden, laat 
u de zomer uiteraard graag binnen.
 Dan rest de vraag hoe u de inbreker 
buiten de deur houdt. Belangrijk in 
deze is bewustwording: wees er van 
bewust dat u ongeacht het tijdstip van 
de dag slachtoffer van een inbraak kunt 
worden. Bekijk uw woning eens door de 
ogen van een inbreker: Hoe zou u bin-
nen komen?

•  Houdt ramen en deuren gesloten als 
u uw woning verlaat of de nachtrust 
intreedt.

•  Draai de voor- en achterdeur altijd 
op het nachtslot en laat geen sleutel 
in het slot aan de binnenkant van de 
deur zitten.

•  Laat geen ladders of andere klimtui-
gen in uw achtertuin liggen. Op die 
manier biedt u namelijk zelf gelegen-
heid om via een raam op een hoger 
gelegen etage in te sluipen.

•  Zorg voor licht en zicht rondom uw 
woning. Hang een lamp met een be-
wegingssensor op en snoei struiken 
en bomen waarachter een inbreker 
zich kan verschuilen.

•  Hang geen briefje aan de deur met: 
“ik ben zo terug”.

•  Laat geen waardevolle goederen 
als een laptop of een spelcomputer, 
e.d., pontificaal in het zicht liggen. 
Maak geen ‘etalage’ van uw woning.

•  Stel geen ‘thuisadres’ in uw autona-
vigatie in. Als een dief deze op een 
andere locatie onverhoopt steelt, 
weet men ook meteen dat u niet 
thuis bent en waar uw ‘thuis’ is.

•  Hang geen adreslabel aan uw  
sleutelbos. 

Dit zijn enkele eenvoudig en kosteloos 
te realiseren voorzorgs-maatregelen. Ui-
teraard zijn er ook fysieke maatregelen 
te treffen die wel kosten met zich bren-
gen. Denk bijvoorbeeld aan hang- en 
sluitwerk met het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen, het plaatsen van (extra) sloten 
op ramen en deuren en het aanbrengen 
van een barrièrestang voor een boven-
lichtje. Deze maatregelen zijn uiteraard 
niet gratis, maar de kosten staan niet 
in verhouding tot het leed dat u wordt 
berokkend wanneer er bij u wordt inge-
broken. Bovendien zijn er verzekerings-
maatschappijen die u een aanzienlijke 
korting op de premie geven wanneer 
uw woning degelijk is beveiligd.

Meer informatie en adviezen over het 
Politie Keurmerk Veilig Wonen evenals 
adressen van erkende leveranciers 
vindt u op www.politiekeurmerk.nl. 

De laatste tip die wij u nog wil mee-
geven is investeren in- en vergroten 
van de sociale controle in uw buurt. 
Niemand verwacht van u dat u een 
buurtwacht opricht, maar velen van u 
zijn bijvoorbeeld hondenbezitter en 
wandelen regelmatig door de buurt. 
Houdt uw ogen en oren in uw buurt 
geopend en bespreek dit andere 
buurtbewoners. Wanneer u een ver-
dachte situatie ziet, schroom dan niet 
en bel gewoon de politie. Bij onraad 
0900-8844 en bij spoed uiteraard 112. 

De politie komt liever tien keer voor 
niets dan één keer te laat. En laat uw 
buren weten wanneer u op vakantie 
gaat en wie er eventueel op uw wo-
ning past. Zorg dat u dit ook van uw 
buren weet.

Wij wensen u een zonnige en bovenal 
veilige zomer.

Marijke Bergsma-Ames
Danielle in den Berken
Politie Kennemerland, wijkagenten 
Amsterdamsebuurt
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In theorie is er 
geen tegenspraak 

tussen theorie 
en praktijk. In de 
praktijk vaak wel

Wie geen fouten 

maakt, maakt 

meestal niets

Vrijwillig aan de slag

Wil geeft twee keer per week sportles 
aan een groepje senioren. Zij geeft 
aan en doet voor wat er zoal geoe-
fend wordt, waarbij zij er op let dat 
alle spiergroepen aan de orde komen. 
Elke les begint met een half uur 
bewegen op muziek, daarna volgen 
oefeningen met gewichtjes en tot 
slot grondoefeningen. Wil of kan men 
met een onderdeel niet meedoen dan 
staan er apparaten klaar waarop men 
zich kan uitleven. Het is natuurlijk ook 
mogelijk de oefeningen aan te passen 
aan het eigen tempo.

Er is een vaste kern van een groepje 
senioren vanaf plusminus 60 jaar, 
maar nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Er wordt elke maandag 
en vrijdag van 9 – 10 uur getraind 
in Kwiq Fit 4 Everybody, Schalkwij-
kerstraat 159, naast de Dekamarkt. 
Dit sportcentrum wordt gerund door 
vrijwilligers, waardoor de kosten laag 
gehouden kunnen worden; men 
betaalt 55 euro per kwartaal. Een 
gratis proefles behoort tot de moge-
lijkheden.

Wil krijgt regelmatig enthousiaste 
reacties van de deelnemers. Mensen 
merken dat ze er wat aan hebben, 

zich er beter door voelen. Na de les 
wordt er gezamenlijk koffie of thee ge-
dronken. Meedoen levert dus ook nog 
gezellige sociale contacten op!

Het geven van sportles is niet het enige 
vrijwilligerswerk van Wil: zij is lid van de 
Partij voor de Dieren en in verkiezings-
perioden probeert zij actief deze partij 
te promoten. Zo hoopt ze mensen 
bewust te maken van het belang van 
het welzijn van dieren. Hiernaast helpt 
zij elk voorjaar even ten zuiden van 
landgoed Elswout enkele avonden per 
week padden de weg over te steken. 
Daarmee worden vele paddenlevens 
gered.

Voor informatie over der activiteiten 
van Wil kunt u contact opnemen met 
haar per email wamdorgelo@gmail.
com of via de telefoon van de sprot-
school: 06-37570459. Over sporten bij 

Kwiq Fit 4 Everbody : bel even of loop 
er eens binnen tijdens openingstijden!

WOONT U IN ONZE WIJK EN 
DOET U OOK VRIJWILLIGERS-
WERK? 
Meldt u dan aan bij Yolanda Verburg, 
023 7519429 (niet tussen 13-16.00 uur 
a.u.b.) of per email: 
verburgyolanda@gmail.com. 
Dan kunnen we ook aan uw werk aan-
dacht besteden.

Veel mensen uit onze buurt steken graag vrijwillig hun handen uit de mouwen. De één kiest ervoor in de wijkraad  of 

de redactie van de wijkkrant plaats te  nemen, een ander heeft een heel andere liefhebberij. In mijn eigen woonkamer 

interviewde ik voor deze editie Wil Dorgelo over haar vrijwilligerswerk. 
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Buurtgenoten / Kunst in de buurt
De grootschalige renovatie en sloop/nieuwbouw door woningbouwvereniging Elan zorgt voor veel beweging in een deel 

van onze wijk: mensen vertrekken, verblijven tijdelijk elders of verhuizen binnen de wijk. Via de Leegstandbescherming 

installeren zich ook voor een korte periode nieuwe bewoners. Eén van hen is de aan de Rietveld Academie te Amsterdam 

opgeleide kunstenares Bea Peter, die erg blij is met haar tijdelijk onderkomen aan de Busken Huetstraat.

Bea is geboren in Bern, Zwitserland, 
maar woont al sinds haar kinderjaren in 
Nederland. Gedurende lange tijd ver-
bleef ze in Amsterdam, later in Alkmaar 
en nu sinds november 2013 in Haarlem. 
Doordat ze is aangesloten bij de groep 
Galerie Kunst Noord-Holland had ze al 
diverse goede contacten in deze stad. 
Het wonen hier bevalt haar uitstekend. 
De sfeer in de buurt vindt ze prettig, in 
de winter had ze nog niet echt contact 
met mensen in de straat, maar met 
het mooie weer kwamen vanzelf de 
praatjes met de buren. Bea waardeert 
de huizen, die van buiten vaak verschil-
len van elkaar, de winkels in de buurt en 
de markt op de Zomerkade. Het enige 
wat ze mist in de buurt is een gezellig 
kroegje.

De benedenverdieping van haar huis is 
haar atelier, boven woont zij: een ideale 
situatie. Wanneer je als buurtbewoner 
door de straat loopt, valt dit ook direct 
op: een verrassende afwisseling tussen 
alle huiskamers, potdichte vensters en 
lege huizen. Helaas moest Bea per 1 
augustus haar huis weer verlaten, ze 
hoopt wel in Haarlem te kunnen blijven. 
Weinig kunstenaars zijn in staat te 
leven van hun kunst, Bea werkt daarom 
parttime in de thuiszorg. Zij doet dit 
werk met veel plezier, het is dankbaar 

werk en ze vindt de contacten met de 
mensen waar ze komt erg fijn.

Ze heeft er bewust voor gekozen om 
niet de commerciële kant op te gaan, 
al werkt ze soms wel in opdracht en 
verkoopt ze af en toe wel werk. Kunst 
maken is voor haar een basisbehoefte 
die voortkomt uit een innerlijke drang 
om te scheppen. Haar kunst is zeer 
maatschappelijk gericht, alles wat 
haar raakt en bezighoudt, vertaalt 
zij naar een kunstwerk. Ze beseft dat 
kunst misstanden niet direct kan laten 

verdwijnen, maar het helpt 
mensen om op een andere ma-
nier naar de realiteit te kijken. 
Daardoor kan men tot nieuwe 
gezichtspunten komen en ho-
pelijk op een positieve manier 
de samenleving beïnvloeden. 

Bea’s werk is regelmatig te be-
wonderen tijdens exposities in 
binnen- en buitenland. Zo was 
haar werk deze zomer te zien in 

Kopenhagen en Beieren. Enthousiast 
vertelt Bea ook over het begeleiden 
van beginnende kunstenaars van de 
academie in Alkmaar. Daar studeren 
getalenteerde mensen die door een 
beperking (bijvoorbeeld autisme, 
verstandelijke achterstand) net niet 
een gewone kunstopleiding kunnen 
volgen. In het derde jaar is een stage 
ingepland en Bea is één van de kunste-
naars die een student begeleiden. Zij 
heeft daar positieve ervaringen mee. 

Wilt u meer weten over Bea Peter 
en haar werk, kijk dan op 
www.beapeter.nl

Wanneer u zelf mooie, bijzondere dingen 
maakt als professional of amateur, 
neem dan even contact op met 
Yolanda Verburg, tel 7519429 (niet 
tussen 13 en 16 uur aub) of per email: 
verburgyolanda@gmail.com. Wellicht 
staat uw verhaal dan in de volgende 
wijkkrant…

> Bea Peter
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Abraham Lodewijck Dyse-
rinck leefde van 1812 tot 
1886. Hij maakte deel uit 
van een bekende Haarlemse 
familie. Zijn grootvader, Cor-
nelis Dyserinck, had zich in 
1754 in Haarlem gevestigd, 
komende uit zijn woon-
plaats Middelburg. Daar 
had hij zich toegelegd op 
de handel in cacaobonen en 
het maken en verkopen van 
chocolade. 
 Sinds 1839 was Abra-
ham lid, en later hoofd van 

de firma Dyserinck Zoo-
nen. Hij was van 1853 tot 
1886 lid van de gemeen-
teraad en van Provinciale 
Staten van Noord-Holland. 
Daarnaast maakte hij deel 
uit van de Vereenigde 
Doopsgezinde gemeente 
Haarlem en was regent 
van het Weeshuis der 
Doopsgezinden. Tevens 
was hij president van de 
Kamer van Koophandel. 
 Hij ijverde zeer voor 
de belangen van de 

stad Haarlem; de nieuwe 
stadsbebouwingen had-

den vooral zijn aandacht. 
Door zijn tussenkomst is het 
geschil tussen de gemeente 
Haarlem en J.W. Wilson, de 

eigenaar van de voormalige 
fabriek van Wilson, in 1879 
opgelost. Hierdoor werden 
de gronden waarop de ruï-
nes van de fabrieksgebou-
wen nog lagen en waarop 
de eigenaar een erfpacht 
bezat die pas in 1932 afliep, 
voor bebouwing vrijgege-
ven. 
 Met deze naamge-
ving kwam men enigszins 
tegemoet aan een verzoek 
van de bewoners van de 
Barrevoetestraat om deze 
straat naar A.L. Dyserinck te 
noemen. 

STRAATNAMEN

Als we daarvandaan naar 
de Amsterdamstraat 

willen is de kans 
groot dat we door 
de A.L. Dyserinckstraat komen. Dit gedeelte van de straat 
biedt een heel ander aanzicht dan 5 jaar geleden. Toen 
stond er nog een rijtje sloopwoningen dat al jaren leeg-

stond en de straat hier een desolaat en vuil aanzicht gaf. 
Inmiddels zijn er een aantal mooie nieuwe appartementen  

verschenen en wordt er weer met plezier gewoond. Maar hoe 
is deze straat, die overigens doorloopt tot aan de Zomervaart, 

aan zijn naam gekomen ? 

In de vorige editie van deze wijkkrant is door ruimtegebrek de rubriek “straatnamen” niet opgenomen. Het is dus al 
een half jaar geleden dat we de oversteek naar de Oude Amsterdamse Buurt hebben gemaakt via het Teylerplein. 

Familietafereel van de familie Dyserinck met 
personeel op Huize Uit Den Bosch, circa 1902. 
(Foto Haarlem, Gemeentearchief, THA)

bijdrage Gerard Tensen, bron: “De straat waarin wij wonen” en krantenknipsel Centraal Bureau voor Genealogie. 



w i j k r a a d  a m s t e r d a m s e  b u u r t e n  •  n a j a a r  2 0 1 414

Alarmnummers
Als elke seconde telt 112
Politie (geen spoed)  0900 - 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000

Bereikbaarheid handhaving
Maandag t/m zaterdag 08.30 t/m 24.00 uur
Zondag 09.00 t/m 17.00 uur
Meldkamer 023 - 5114950

Diensten (na 17.30 u. en weekeinde, spoedeisend)
Dokterscentrale  0900 - 1515
Apotheek weekenddienst  023 - 531 9148
Tandartsen weekenddienst 023 - 545 3004

Gemeente
Gemeente Haarlem (algemeen)  14023
Stadhuis  14023
Meldpunt Oost  14023
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)  0900 - 8477

Overige
Stichting Dock Haarlem  023 - 543 6000
Stichting MEE Kennemerland  088 - 652 2522
Steunpunt Ouderen 023 - 532 4261
Vrijwillige Hulpdienst voor Ouderen  023 - 535 3700
Zorgcentrale Thuiszorg  023-  891 8918
Thuiszorgwinkel  023 - 891 8918
Steunpunt Mantelzorg  023 - 891 8462
Sensoor  023 - 547 1471
Informatie Steunpunt (hulp)  023 - 534 2206
Informatie Steunpunt (informatie)  023 - 540 2030
Loket Haarlem  023 - 543 0990
Tafeltje Dekje  023 - 526 3026
Blijf van m’n lijf  023 - 532 7825
Advies en meldpunt huiselijk geweld  023 - 547 2999
Anti discriminatiebureau  023 - 531 5842
Kindertelefoon (gratis)  0800 - 0432
Woonservice Kennemerland  023 - 517 5600

Meldpunt leefomgeving en openbare ruimte . Ziet u een kapotte lantaarn, vernielingen, 
losse stoeptegels, volle afvalbakken, verstopte kolken, zwerfvuil of andere oorzaken van overlast? Neemt u dan 
contact op met het meldpunt op 023 - 511 5115, of ga naar www.haarlem.nl/melding

    

Buurtbedrijf Haarlem-Oost
Buurtbedrijf Haarlem-Oost is gevestigd aan het Van Zeggelenplein 136, op een centrale 

plek tussen de Slachthuisbuurt en Parkwijk. Het buurtbedrijf bestaat uit vrijwilligers en 

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken in de wijkploeg, het klussenteam of het dienstenteam. De teams zijn 

actief in de Slachthuisbuurt, de Amsterdamse buurt, Parkwijk, de Zuiderpolder en sinds januari 2014, ook in Schalkwijk.

HET DIENSTENTEAM VOOR 
HULP AAN HUIS
U kent het vast wel. Er moet iets ge-
beuren waar u al zo lang tegenop ziet. 
U heeft de kennis niet of het werk is 
u te zwaar. Het dienstenteam van het 
buurbedrijf helpt, vaak al op heel korte 
termijn. Tegen een betaalbare vergoe-
ding ondersteunen wij u bijvoorbeeld 
bij werkzaamheden in en om het huis, 
hulp in de tuin, bezorgen en ophalen 
van goederen of doe-het-zelf werk-
zaamheden. Bekijk alle mogelijkheden 
eens in de flyer. Komt wat u wenst aan 
werkzaamheden niet voor op de lijst? 
Bel gerust. Misschien kunnen wij u toch 
verder helpen en komen wij indien mo-
gelijk, nog dezelfde dag bij u langs. 

BETAALBARE HULP
De vergoeding bedraagt € 4,50 voor werk 
dat niet langer duurt dan één uur. Duurt 
het langer dan één uur dan rekenen wij € 
7,50 per man per uur, alles incl. BTW. 

CONTACT
Wilt u de hulp inschakelen van het 
dienstenteam of heeft u een vraag? 
Bel het Buurtbedrijf, 023-543 43 01 of 
06 8133 6668. Gewoon even binnen-
lopen aan het Van Zeggelenplein kan 
natuurlijk ook. U bent van harte welkom 
van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 
16.30 uur. Meer weten? Kijk op onze 
website www.bbhaarlemoost.nl. 
E-mail: yolanda@bbhaarlemoost.nl

ZOEKT U WERK?
In Buurtbedrijf Haarlem-Oost kunt u in de 
wijkploeg en het dienstenteam werker-
varing en vaardigheden opdoen. U krijgt 
begeleiding, volgt trainingen en deelt in 
de gezelligheid van de groep. Uiteinde-
lijk doel is om aan een betaalde baan te 
komen. Sinds de start van het buurtbe-
drijf zijn al diverse medewerkers door-
gestroomd naar de arbeidsmarkt. Voor 
werkzoekenden biedt het Buurtbedrijf 
meer. Zo is er een vacaturewand, wordt 

sollicitatieadvies gegeven en zijn er korte 
lijnen met werving- en selectiebureaus. 
Ook biedt de samenwerking met pro-
jecten in de buurt mogelijkheden. Denk 
bijvoorbeeld aan de samenwerking met 
“de Groene Ambassadeurs”voor ener-
gieadviezen of het project “Zorg voor de 
buurt” voor het opleiden van jongeren 
naar werk in de zorg. 
Werken bij het buurtbedrijf kan ook op 
parttime basis. Eigenlijk is alles bespreek-
baar; er is zo veel mogelijk. Mensen aan 
werk helpen is een belangrijk doel van 
het Buurtbedrijf. 

Belangstelling? Kom eens langs aan 
het Van Zeggelenplein 136 of aan het 
Da Viciplein 73 in Schalkwijk. 
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02 - 09  Pasteitje (groenten met vlees / en vegetarisch)
09 - 09  Wraps kip met groente / en vegetarisch)
16 - 09  Soep met brood
23 - 09  Groenten-omelet
30 - 09  Luxe lunch (WOK)

€ 2,50
p/p

Start: op elke dinsdag

vanaf 15 april 2014

Wijkcentrum

Wijklunch
Vanaf 12.00

tot 14.00 uur

Broederhuis

Waar:
Wijkcentrum 
Broederhuis
Nagtzaamplein 67
2032 TC Haarlem

Voor reserveren
en/of meer info: 
tel.: 023 - 543 60 05
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:

MAANDAG:   ONTSPANNEN BEWEGEN         
 9.30-10.30 en 11.15-12.30 uur

DINSDAG     SOOSMIDDAG:   
MIDDAG: SPELLETJES, SJOELEN
 KAARTEN MAKEN, 
 HANDWERKEN   
 13.30-15.30 uur

VRIJDAG    KOERSBAL  
MIDDAG: 13.30-15.30 uur

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN:

• MAALTIJDEN: 

Vanaf september is er iedere 3e 
woensdagavond van de maand weer 
een buurtmaaltijd, aanvang 18.00 uur. 
Kosten € 6, 50. Vooraf opgeven bij 
Zannie, tel. 5352777 (kan ook via het 
antwoordapparaat). 
Vanaf oktober is er ook een buurtmaaltijd op de eerste 
woensdag van de maand, aanvang 12.30 uur. Kosten € 5, 00. 
Hier voor ook opgeven via bovenstaande tel nummer.

Activiteiten Oosterkerk

Voor meer informatie over activiteiten in de Oosterkerk 
kunt u contact opnemen, maar deze is ook te vinden in 
het publicatie bord bij de kerk. 

Zannie Wiersma koster Oosterkerk tel nr 5352777 
(u kunt ook gebruik maken van het antwoordapparaat)

 
ANDERE ACTIVITEITEN: 

• Op zaterdag 4 oktober is er een bazaar in de 
Oosterkerk met een rommelmarkt, een grote 
verloting, verkoop van 2e hands kleding, rad van 
avontuur en speelgoed. Aanvang 9.30 uur. 
Mocht u nog spullen hebben voor de rommel-
markt dan kunt u die van maandag 29 septem-
ber t/m donderdag 2 oktober inleveren in de 
kerk. Om niet voor een gesloten deur te staan 
kunt u contact opnemen nummer 5352777 of 
0620271024. 

 4 oktober bazaar
& rommelmarkt in 
de Oosterkerk 
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wijkraad
amsterdamse 
buurten

Kramen te huur á € 30,- (+ € 10,- borg)
“Kleedjes” - plek van 2m2 - € 7,50 (+ € 2,50 borg)

Kramen huren via Fotostudio Panda
 e-mail: fotostudiopanda@xs4all.nl

“Kleedjes” huren via drogisterij van den Brand 
e-mail: drogisterijvandenbrand@hotmail.nl

KNOEDELMARKT

Er komen kramen (plaatsen per m2), een luchtkussen,
dansgroep, muziek en nog veel meer!

De grootste najaarsmarkt van de regio 
in de Amsterdamstraat

ZATERDAG 27 SEPTEMBER

stichting

Info Stichting Doei
e-mail: stichtingdoei@wijkraadab.nl
tel: 06 372 959 04 - Jacques Amand, voorzitter
tel: 023 - 5 350 523 - Erik van der Leij, secretaris

Foto Richard Stekelenburg

Foto Rob Jordaan


