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[ Van de voorzitter ]

wijkraad
amsterdamse
buurten
Beste bewoners van de Amsterdamse buurten,
Zoals bij vele bekend heeft er een wisseling plaats
gevonden in het bestuur van onze wijkraad, dit na een
verordening van de gemeente Haarlem.
Jacques Amand en Jan Scholten zullen ons advies
blijven geven en zich meer bezig gaan houden met
de stichting Doei.
Mijn naam is Marcella van Vloten en ben gekozen tot
ad interim voorzitter. Ik zet mij al jaren in voor mensen
die het op de een of andere manier moeilijk hebben.
Samen zoeken wij naar een uitweg of oplossing.
Zelf ben ik geboren in de van Beresteynstraat, dus een
echte Amsterdamsebuurter. Ik zal mijn best blijven
doen voor een ieder met een hulpvraag en een
luisterend oor zijn voor degene die dat nodig hebben.
Verder wil ik in de toekomst graag samenwerken met
iedereen die de buurt een warm hart toedraagt.
Irene Helmond heeft inmiddels de taak van ad
interim secretaris op zich genomen en het is mij een
genoegen met haar samen te werken.
Verder sta ik open voor alle suggesties en/of ideeën
van bewoners. Ik ben er van overtuigd dat we het met
zijn allen nog leuker kunnen maken.
Hiernaast ben ik ook de oprichtster van de
jeugdwijkraad Amsterdamse Buurten. Dat stokje ga
ik overdragen. Dat wil niet zeggen dat ik er mee stop,
maar ik verdeel de taken anders. De stem van een
kind is en zal altijd heel belangrijk zijn.

Marcella van Vloten
Met vriendelijke groet,
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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

[ mededelingen ]
Openbare vergaderingen van uw wijkraad
• Wilt u iets bespreken over iets wat zich in buurt afspeelt?
• Z it 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
20 oktober, 17 november, 16 december, 19 januari
in Speeltuingebouw Haarlem Oost,
Anna Kaulbachstraat 14a, Haarlem.
b u u r t e n •
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Dertig nieuwbouw huurappartementen opgeleverd
Dertig nieuwbouwappartementen aan Dr. Schaepmanstraat en Drilsmaplein in de Amsterdamsebuurt in Haarlem zijn in juli 2015 opgeleverd.
Alle dertig spiksplinternieuwe appartementen - een
mix van 16 sociale en 14 vrije sector - zijn verhuurd.
Vloerverwarming en energielabel A++ dragen bij
aan heerlijk comfortabel wonen vlakbij winkels.
In de nabije omgeving zijn goede voorzieningen
zoals openbaar vervoer, uitvalswegen en na circa 10
minuten fietsen bent u in hartje centrum Haarlem.
Elk appartement heeft een berging op de begane
grond en elk gebouw heeft een lift. De woningen
voldoen aan eigentijdse eisen zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
> Drilsmaplein

Wij wensen alle nieuwe bewoners veel
woonplezier!
Voor meer info over activiteiten
van Elan Wonen in de Amsterdamsebuurt kijk op
www.mijnstekhaarlem.nl.
met vriendelijke groet,
José de Cock
wijkcoach Haarlem-Oost

> Drilsmaplein
Als directe buurman van de sloop- en
bouwwerkzaamheden heb ik gedurende
een vol jaar uitstekend zicht gehad op
alle werkzaamheden aan het Drilsmaplein. Met daarbij natuurlijk het
genot van het langskomende vrachtverkeer, draglines, stofwolken, zandhopen, hijskranen, bestelauto’s, een plein

vol containers, afgesloten wegen, een
dreigende felle groene lamp in de nacht
en andere ongemakken. Dat is gelukkig allemaal eindelijk achter de rug, en
ik begin een beetje te wennen aan het
nieuwe uitzicht.
Van het begin van de sloop tot aan de
oplevering van de nieuwe panden heb ik

steeds foto’s van de werkzaamheden gemaakt, bij de bouw voornamelijk vanuit
mijn slaapkamerraam.
U kunt nu een videoverslagje bekijken
van het hele proces via een link op de site
van de wijkraad: een jaar werken gecomprimeerd in 5 minuten.
Gerard Tensen

Neem maar even een kijkje: https://picasaweb.google.com/gerard.tensen/DrilsmapleinSloopEnBouw of of via de site van de wijkraad,
www.wijkraadab.nl, klik op fotoalbums.
w i j k ra a d
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Geslaagde Knoedelmarkt
Op 29 augustus 2015 was onze jaarlijkse Knoedelmarkt in de
Amsterdamstraat. Dit evenement werd georganiseerd door
Stichting Doei, met hulp van de Wijkraad Amsterdamse Buurten. Ook hebben de Gemeente Haarlem, Ymere, Elan Wonen en
Pré Wonen hun steentje bijgedragen.
De dag begon voor ons met stress om
alle kramen te plaatsen, 66 in totaal in
de Amsterdamstraat.
Voor het eerst dit jaar hebben we ook
het Zuidpolderplein in gebruik genomen met onze kleedjesmarkt, erg
gezellig.

Op dit plein was ook onze eigen jeugdwijkraad aanwezig o.l.v. Marcella en Patricia, waarvoor onze dank. Het pleintje
stond in het thema van “het Circus”, met
een clown en een jongleur en er werd
geschminkt . Ook waren er drie optredens van jonge kinderen met Zumbales o.l.v. De Fitfabriek uit Parkwijk. In
de Amsterdamstraat waren een tal van
artiesten aanwezig voor de muziek:
Robin Razz, Mare Mare, onze Imca Marina en uit Alkmaar Bertje Doperwtje.
De weergoden deden flink hun best:
het was een mooie zonnige dag en
daardoor was het gezellig druk. Ook de
winkeliers hebben hun best gedaan, zij
hadden kramen gehuurd en een plek
voor hun deur gereserveerd.
Volgend jaar willen we het nog groter
gaan uitpakken maar daar hoort u later
meer van.
Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken
voor hun inzet. Super dames en heren,
bedankt!
Met Vriendelijke groet
Albert Keevel
Organisator voor stichting Doei

stichting
> foto’s Rob Jordaan
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Bang voor hangjeugd?
Misschien voelt u zich wel eens onveilig door de aanwezigheid van hangjeugd. Toch hebben jongeren lang niet altijd slechte bedoelingen. Ze zoeken een plek om samen te zijn. Het kan helpen om
zelf in gesprek te gaan en te vertellen waar u mee zit. Lukt dit niet of constateert u crimineel gedrag, dan kunt u natuurlijk de politie inschakelen.
Rondhangende jeugd hangt vaak
in groepen bij de ingang van een
winkelcentrum, in het park of op
een andere voor het publiek toegankelijke plaats. Ze doen vaak niets
bijzonders en toch wordt er over
hen geklaagd. De groepsvorming
komt dreigend op u over. De politie
kan aan dit soort samenscholingen
alleen wat doen als er ook strafbare
feiten worden gepleegd.
OVERLAST
Hebt u last van een groepje hangjeugd? Bel dan niet meteen de
politie. Die zal u namelijk als eerste
vragen of u zelf iets heeft ondernomen. U kunt de groep zelf aanspreken. Bent u daar bang voor? Doe
het dan samen met uw partner of
buren. Zulke ontmoetingen escaleren zelden. Mocht zo’n gesprek

niets uithalen, dan kunt u altijd nog de
politie bellen.
SOORTEN HANGJEUGD
Er zijn drie soorten hangjeugd. Ten
eerste de groepjes schoolgaande jeugd
vanaf 12 jaar die geen strafbare feiten
plegen en weinig overlast veroorzaken.
Daarnaast is er een categorie die wel
overlast veroorzaakt. Deze groepen zijn
meestal gewoon aanspreekbaar. Ten
slotte zijn er zo af en toe ook groepen
die crimineel gedrag vertonen. Deze
laatste plegen bijvoorbeeld diefstallen
of handelen in drugs. Natuurlijk kunt u
dan meteen de politie bellen. Normaal
gesproken belt u 0900-8844, maar als u
een jongere op heterdaad betrapt mag
u ook 112 bellen.
UW WIJKAGENT
Voor meer informatie kunt u terecht
bij uw wijkagent. De gegevens van
uw wijkagent staan op www.politie.nl.
Door in het menu Mijn buurt uw postcode in te toetsen, vindt u de naam van
uw wijkagent en het dichtstbijzijnde
politiebureau.

Als elke seconde telt, kunt u 112
bellen, maar als het ook zonder
zwaailicht kan, belt u 0900-8844
(lokaal tarief).

Wilt u ook deel uitmaken van een wijkraad?
Dan is dit nu uw kans…

OPROEP

Voor de wijkraad Amsterdamse Buurten zijn wij op zoek naar nieuwe ondersteuning.
Wij vragen mensen die gemotiveerd zijn om af en toe in hun vrije tijd voor onze wijk klaar te staan om:
•	Uw wijk te vertegenwoordigen in werkgroepen of deel uit te maken van de wijkkrantredactie
• Met voorstellen of oplossingen te komen voor verbeterpunten in de wijk.
• Mee te denken met de andere wijkraadsleden.
•	Uw wijk te monitoren, zodat u weet wat er zoal speelt, zowel positief als negatief.
•	Contact te onderhouden met andere wijkraden, politici en het belangrijkste: de buurtbewoners.
Hebt u zin om ons wijkraadteam te versterken,
neemt u dan contact op met het secretariaat via het
e-mailadres secretariaat@wijkraadab.nl
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Jeugdwijkraad Amsterdamse Buurten
De jeugdwijkraad is een actieve
groep kinderen die zich inzet voor
de buurt en graag leuke dingen
met elkaar doet. Ik begeleid deze
groep vanaf het begin, en vanaf
eind oktober heb ik het stokje overgenomen van
Marcella van Vloten. Hierdoor komen een paar
kleine veranderingen zoals dat de leeftijd hoger
wordt. Dus alle kinderen in Haarlem tussen de 7
en de 18 jaar zijn welkom. Om mee te denken en
het bedenken van leuke activiteiten.
In de afgelopen periode hebben we onder anderen veel
vergaderd en we zijn actief
geweest tijdens de Paasmarkt en Knoedelmarkt in de
Amsterdamstraat. Dit was erg leuk en
geslaagd. We hebben een verkenningstocht gemaakt door de Amsterdamse
Buurt en daar hebben we gesport ,
vragen beantwoord en een mooie bosje
nou ik vont het harstiken leuk.
en in de kerkers was het eng.
maar ik von het wel jamer dat ik geen
hantekening hat.
en ik en izes haden heel feel plesir.
maar de wet houder was cool.
ik hoop dat we diet vakeer gaan doe
n.
ik hep ook veel ge leert.
ofer de wet houder.
dit is iiets wat ik niet wist.
dat je in de kerkers op ge hangen wer
t.
marsela heel erg be dankt.

bloemen gemaakt. Dit werd
afgesloten met een barbeque voor de jeugdwijkraadsleden en hun ouders.
We zijn ook nog bij Merijn
Snoek (wethouder onderwijs) geweest
met een aantal brandende vragen.
Daarbij zijn we ook in de raadzaal en de
kerkers van het stadhuis geweest. En
natuurlijk niet te vergeten het slaapfeest in speeltuin Haarlem Oost. Er zijn
nog veel ideeën bij de leden en we willen maatschappelijk het verschil maken
en ons verdiepen in de lokale politiek.
Er zijn nog genoeg uitdagingen en
staan altijd open voor ideeën.
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat er
ook veel nieuwe kinderen zich aanmelden om met ons mee te doen…
Tot snel,
Patricia Huisman

> De kinderen op brezoek bij wethouder
Merijn Snoek van onderwijs.

k
ik vond de rondlijding leu
kst
ik vond de kerkers het leu
de anwb zaal ook
maar de microfoon ook en
k leuk
ik vond de schilderijen oo
ien en een lans
en ik heb ook zwaarden gez
groetjes Jayden

xxxcharissa

Oproep

Gezocht kinderen tussen de
7 en de 18 jaar die zich willen
inzetten in de jeugdwijkraad
Amsterdamse buurt.
Ben je serieus en wil je het
verschil maken? Meld je aan op
jeugdwijkraadAB@hotmail.com
en kom ons team verstrekken.
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Het zomerslapen van de jeugdwijkraad
We gingen na de leuke
speurtocht naar speeltuin waar we gingen
slapen.
Eerst konden we buiten
gaan spelen maar na
een uurtje gingen we
eten, wat heeeel lekker
was. Na het eten kwamen de mensen van de
tent die hadden ze ook opgezet terwijl
wij weer aan het spelen waren, na het
spelen gingen bingo doen. Alle kinderen hadden een cadeautje de ene een
groteren dan de ander maar we hadden
het wel gezellig.
Na het bingo konden de grote kinderen

hun luchtbed en hun
andere spullen in de
tent leggen en het
luchtbed oppompen.
Als je klaar was kon je
naar de kantine waar
de kleinere kinderen
gingen slapen,, maar
waar we ook de film
gingen
kijken met zijn alle. we
gingen heel vaak lachen
en hadden het heel
gezellig.
Na een uur gingen we bij
een kampvuur moppen
vertellen en een heel eng

Na Prinsjesdag weten we het zeker: de economie zit weer
in de lift. Het kabinet heeft het Nederlandse volk financiële vooruitgang en toenemende welvaart beloofd in 2016.

w i j k ra a d

hetzelfde met de bewoners van de overige
stadsdelen. Het Gooi is te duur, Haarlem is
ideaal.
Onze overburen, die besloten hebben
hun geluk in een tot woning verbouwde
kerk in Noordoost Groningen te beproeven, hebben hun huis binnen een week
verkocht. Tijdens de open huizendag liep

> Te koop Tenkatestraat 85

het storm. Nummertjes trekken in de
voortuin. Hun woning leek wel een goed
lopende horecatent. Twee dagen later
verzocht de makelaar hen het “Te Koop”
bord uit de tuin te trekken vanwege de
onophoudelijke stroom bezichtigingsverzoeken. Het zal u niet verbazen dat het
pand ver boven de vraagprijs is verkocht.
Het vreemde is dat sommige woningen in onze buurten niet van de

a ms t e rd ams e

De volgende dag
gingen we een lekker broodje eten en
daarna was het einde
van
Groetjes Rachel en
Sidney

Column Robin Arends

IN DE VERKOOP

In Haarlem-oost gaat het al een tijdje
vooruit. De buurt begint er steeds beter
uit te zien. Het project aan het Drilsmaplein is afgerond, de appartementen
en de eengezinswoningen zijn opgeleverd en worden bewoond door voormalige pleinbewoners en hun nieuwe
buren. Van leegstand is geen sprake.
Op een enkel leeg winkelpand met een
exorbitante huurprijs na is vastgoed een
lucratieve business geworden.
Makelaars zeggen het al: “In Haarlem
gaan de woningen als warme broodjes
van de hand.” en het woningaanbod
in onze buurten vormt daarop geen
uitzondering. Een jaar of twee geleden
werd ik nog uitgelachen als ik mijn collega’s in Amsterdam probeerde over te
halen om naar Haarlem te verhuizen.
Tegenwoordig lach ik hen uit omdat
het ze maar niet lukt een vaste verblijfplaats in onze felbegeerde stad te
verwerven. Haarlems roem heeft zich
inmiddels in de gehele regio verspreid.
Schietpartijen en overvallen jagen de
bewoners van Amsterdam (Nieuw)West en Zuidoost de stad uit, de hoge
huizenprijzen en de toeristen doen

spookverhaal
vertellen terwijl de kleintjes gingen
slapen een
uurtje daarna
gingen de
grote ook
slapen.

buur ten
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florerende huizenmarkt dreigen mee te
profiteren. Zo staat er inmiddels al een
jaar op de hoek van onze straat een huis
te koop. In het begin hing er een “te
koop”- bord aan het raam, maar dat was
al na een week verwijderd. Nu is het huis
alleen nog maar op Funda en de website
van de makelaar te bezichtigen. Ik kan
niet aanzien hoe een buurtgenoot er niet
in slaagt zijn of haar welverdiende deel
van de welvaartstaart kan toe-eigenen. Ik
ben dus op eigen houtje -en zonder medeweten van de eigenaar- reclame gaan
maken. Op Facebook, per mail. Ik heb
mensen benaderd. Keer op keer zonder
resultaat. Men kiest liever niet voor een
hoekwoning vanwege de hoge stookkosten. Men kiest liever niet voor een
grote tuin omdat deze ook onderhouden moet worden. Men kiest niet voor
een jaren dertig woning omdat deze te
onpraktisch is ingericht. Argumenten
die het stuk voor stuk afleggen tegen
de voordelen van een betaalbare, riante
eengezinswoning in een gezellige buurt.
Het zal toch een keer moeten lukken met
die verkoop. Daarom gebruik ik nu dit
medium. Wie interesse heeft stuur ik de
link door. Wie maakt me los?
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BUUV Henk Kors in de Haarlemmer
Eerder deze zomer verscheen onderstaande interview in De Haarlemmer. Omdat het een actieve Buuv uit
onze eigen wijk betreft, willen wij u dit artikel graag nog eens onder de aandacht brengen.
Haarlem – Gedurende zijn werkzame leven was de welbespraakte
tweeëntachtig jarige Henk Kors een
harde werker die weinig thuis was.
Ook na zijn verplichte pensioen, nu
ruim twintig jaar geleden, zocht hij
activiteiten om bezig te blijven. “Ik
kan nu eenmaal niet stilzitten,” is
zijn verklaring daarvoor. Sinds een
jaar brengt hij via buurtmarktplaats
BUUV, Haarlemmers met zijn auto
overal naar toe en geniet hij van de
sociale contacten die hij daardoor
heeft.
Als buschauffeur voor reisbureaus reed
Kors door heel Europa en soms nog
verder het Oostblok in. “Ik heb daardoor heel veel gezien en meegemaakt.
Voor mezelf was het een leuk leven,
voor mijn vrouw wat minder. Soms was
ik zes weken achter elkaar van huis.”
Zijn carrière als chauffeur begon toen
Kors tijdens zijn diensttijd zijn rijbewijs
haalde en militaire voertuigen mocht
besturen: “Ik heb geholpen tijden de
watersnoodramp, was gestationeerd in
Den Helder en later in Enschede.” Toen
hij afzwaaide keerde Kors terug naar
de fabriek van Werkspoor In Amsterdam waar hij als zeventienjarige was
begonnen met werken op de afdeling
scheepsbouw, maar al snel besloot hij
het zware werk daar te verruilen voor
een baan achter het stuur en trad hij
in dienst als chauffeur voor Wasserij
Peeperkorn in Amsterdam. “Mijn wijk
was de Wallen; ik haalde en bracht het
wasgoed naar die meiden. Ik deed
alles voor hen. Soms, als ze problemen
hadden met hun pooier, bracht ik ze
stiekem naar hun ouders.” Kors vond
het werk geweldig, maar moest na vier
jaar weg: “Dat was een standaardprocedure, dan werd het er te link; het is
toch een wereld met vage figuren en
drugs.”
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OP DE TOUR
“Ik ben toen op de tour gedoken bij
de firma Kors in Heemstede. Dat is
verre familie van me en met mijn baas
had ik jarenlang gevoetbald,” aldus
Kors die in zij jonge jaren aanvoerder
is geweest van het Haarlems Elftal.
“Wij reden met tourbussen voor de
Zwitsers-Amerikaanse reisorganisatie
Globus Gateway. Ik kreeg een prachtig
grijs uniform en reed met groepen
Amerikanen heel Europa door.“ Met
zijn gezellige babbel en sociale vaardigheden zat Kors op de goede plek:
“Heerlijk vond ik het om te zingen in
de bus met die Amerikanen. Of tijdens
schoolreisjes met de kinderen.”
THUISFRONT
Zijn eigen kinderen zag hij door zijn
werk soms weken achter elkaar niet. “Ik
realiseer me dat het voor het thuisfront
niet altijd even leuk is geweest dat ik
vaak weg was. Zeker voor mijn vrouw
was het moeilijk. We hebben onze
eerste zoon verloren, niet lang na zijn
geboorte. Achteraf denken we dat hij,
net als onze tweede zoon, de bloedstollingsziekte hemofilie had. Onze dochter
is ook drager van de ziekte. Ik was vaak
lange tijd achtereen weg, maar als ik
thuis was had ik wel alle tijd voor de kinderen. Ik ging dan met onze zoon naar
het ziekenhuis voor zijn injecties en
leerde er zelf prikken. Ik mocht dan af
en toe meehelpen omdat ze vonden dat
ik zo goed met mensen kon omgaan.”
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VERVOERSKLUSSEN
Na zijn pensioen vergezelde Kors
zijn ex-schoondochter, die paparazzi
fotografe is, regelmatig als chauffeur
tijdens haar werk en had hij daarnaast
andere ‘vervoersklussen’. “Maar langzamerhand werd dat minder en dat vond
ik jammer, zeker toen mijn vrouw overleed. Mijn kinderen zeggen wel eens:
‘ga lekker naar Spanje’, maar wat moet
ik daar? Ik ga regelmatig een bakkie
doen bij mijn dochter in de kapsalon
of in het Reinaldahuis hier vlakbij waar
ik een praatje maak met mijn oude
voetbalmaten.”
BUUV
Vorig jaar september bezocht Kors
het inloopuur van BUUV in het Reinaldahuis en raakte in gesprek met een
van de sociaal makelaars van BUUV.
Vanwege zijn rijervaring bood Kors
zijn diensten aan als chauffeur. BUUV
plaatste zijn aanbod op het (digitale)
prikbord en nu brengt en haalt Kors
met veel plezier Haarlemmers naar
bijvoorbeeld het ziekenhuis of de
huisarts. “Laatst bracht ik iemand naar
de dokter, een best chique mevrouw.
Ze wilde dat ik mee naar binnen ging
dus dat deed ik. De dokter dacht dat ik
haar man was, maar ik kende haar pas
een kwartier!” lacht Kors die blij is dat
hij weer mensen kan vervoeren. “Ik wil
graag blijven rijden, anders anders is
het leven zo doelloos. Ik leef voor het
contact met de mensen!”
Tekst en foto: Jacqueline Wallaart,
de Haarlemmer.
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STRAATNAMEN

Een winters Bullehofje begin jaren 50. foto C. Nel

Het Bullehofje

Bij deze rubriek is het de gewoonte om een fotootje te plaatsen van het
bordje van de straatnaam waarover het gaat. Zo niet deze keer, want
zo’n bordje is er niet. De naam “Bullehofje” zult u ook tevergeefs zoeken
op de plattegrond van Haarlem, want die wordt daarop niet aangegeven, zoals dat trouwens geldt voor de meeste hofjes. Toch weten de
meeste bewoners van onze wijk wel te vertellen waar we dit “hofje”
kunnen vinden. En voor degenen die het niet weten: het ligt aan het
begin van de Zomervaart, op de hoek met de Haarlemmermeerstraat.

koorts buiten de oude stadsgrenOp deze plek was al bebouwing ver
zen van Haarlem, en het is in die
voordat er sprake was van wat later het
periode geweest dat ook het Bul“Amsterdams Kwartier” zou heten. Rond lehofje van aanzicht veranderde.
1650 stonden op deze plek al een vijftal Eerst werd de grond bouwrijp
boerenwoningen. Verder landinwaarts
gemaakt door boer Gieske aan
stonden hier langs de Rustenburgerde Zomervaart, die er 6 huisjes
vaart (zoals de Zomervaart toen nog
liet bouwen. Nadat hij die had
werd genoemd) een tweetal moutverkocht aan C.J. Koelemij nam
molens met de fraaie namen “De Bul”
deze de kans waar om het geheel
(waarmee meteen is verklaard hoe het
uit te breiden tot 21 “werkliedenhofje aan zijn naam is gekomen), “De
woningen” met schuurtjes, erven en
Koe”, de oliemolen “Het
tuin, om zodoende
Paerd” en een molen
een besloten
die bekend stond als de
groep woningen
“Stadsvolmolen”.
te scheppen (zie
De molen “De Bul” is
kaartje).
waarschijnlijk in het
Bij het bouwen
begin van de 18e eeuw
had men duidelijk
verbrand of afgebrode bouwstijl overken, en daarna werd er
genomen die men
in officiële acten niet
daarvoor in de
Situatieschets van het Bullehofje
meer gesproken over
oude Haarlemse
(kadestrale tekening uit 1907)
’t Hofje, zoals daarstadswijken had
voor, maar altijd over “Het Bullehofje” ,
toegepast. Zowel de eerste huizen aan
“Bullelaantje” of “Bulleweijtje”. Blijkbaar
de Herensingel, aan de Amsterdamsheeft de plaatselijke bevolking deze
traat en aan de Zomervaart hadden nog
nieuwe namen ingevoerd om de herinveel weg van de huizen die daarvoor
nering aan de molen te behouden.
bijvoorbeeld in de Burgwalbuurt waren
Rond 1880 heerste er een ware bouwgebouwd. Ook hier bleef de behuizing
klein en gebrekkig en had
men in een aantal gevallen
langs smalle en donkere
stegen gebouwd.
De huisjes waren duidelijk
niet gebouwd voor de
eeuwigheid. Ze waren niet
aangesloten op het riool,
maar waren afhankelijk van
de “tonneschuit” die een
keer per week langs kwam
om de tonnetjes op te

w i j k ra a d

a ms t e rd ams e

buur ten

•

halen. Door de intensieve bewoning van
vaak grote gezinnen gingen de huisjes
snel achteruit, en een aantal was in de
jaren 40 al onbewoonbaar. Na de oorlog
is het geheel tenslotte gesloopt, om uiteindelijk ruimte te maken voor de open
ruimte zoals we die nu kennen: een
ontmoetingsplek voor hangjongeren,
sportieve kinderen die een balletje trappen op het voetbalveldje, en de kleintjes
die zich uitleven op de speeltoestellen.

Bijdrage van Gerard Tensen
Bronnen: “De Amsterdamse Buurt. Het
hofje werd een werkliedenkwartier”door
Marcel Bulte; “Arm in Haarlem. Herinneringen van een Haarlemse armenopziener”
Schuyt & Co. Meer lezen op internet ?
www.haarlem-oost.nl, gesprek met
Mw. Joke Dijkzeul
http://www.haarlemse-hofjeskrant.nl ,
nr 18.
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Speeltuin Haarlem Oost gaat verhuizen
en wordt helemaal vernieuwd
De nieuwe speeltuin wordt een echte samenspeel speeltuin,
een speeltuin waar alle kinderen samen kunnen spelen, ook
kinderen met een handicap.
Onze oude speeltuin is een
heerlijke speeltuin maar niet
alle kinderen kunnen er nu
lekker meespelen. Er is veel
zand en daar kun je met een
rolstoel niet doorheen. En ook
als je niet zo goed kunt zien is
al dat zand niet fijn.
De speeltuin heeft de hulp in
geroepen van de NSGK Speeltuinbende. De NSGK Speeltuinbende is een testteam
van kinderen met en zonder
handicap.
De Speeltuinbende test speeltuinen en doet niets liever dan
samen spelen.
Op woensdagmiddag 28
oktober organiseert de speel-

tuin samen met de NSGK
Speeltuinbende een samen
speel middag. We gaan heel
veel samen spelen en met
de ontwerper van Speelplan,
plannen maken voor de
nieuwe speeltuin.
Heb jij ideeën voor de nieuwe
speeltuin en heb je zin in een
middag lekker spelen? Kom
dan woensdagmiddag 28
oktober na schooltijd naar de
speeltuin! Speeltuin is open
van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Bestuur speeltuin Haarlem
Oost, Anna Kaulbachstraat
14 A, 2032KT Haarlem
Info via Beheerder Mariska:
023-5335454 of 0629301802

Meldpunt leefomgeving en openbare ruimte. Ziet u een kapotte lantaarn, vernielingen,
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
10

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

Alarmnummers
Als elke seconde telt
Politie (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem

112
0900 - 8844
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)
Stadhuis
Meldpunt Oost
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)

wi j k ra a d

14023
14023
14023
0900 - 8477
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Overige
Stichting Dock Haarlem
Stichting MEE Kennemerland
Steunpunt Ouderen
Vrijwillige Hulpdienst voor Ouderen
Zorgcentrale Thuiszorg
Thuiszorgwinkel
Steunpunt Mantelzorg
Sensoor
Informatie Steunpunt (hulp)
Informatie Steunpunt (informatie)
Loket Haarlem
Tafeltje Dekje
Blijf van m’n lijf
Advies en meldpunt huiselijk geweld
Anti discriminatiebureau
Kindertelefoon (gratis)
Woonservice Kennemerland
Sociaal Wijkteam
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023 - 543 6000
088 - 652 2522
023 - 532 4261
023 - 535 3700
023- 891 8918
023 - 891 8918
023 - 891 8462
023 - 547 1471
023 - 534 2206
023 - 540 2030
023 - 543 0990
023 - 526 3026
023 - 532 7825
023 - 547 2999
023 - 531 5842
0800 - 0432
023 - 517 5600
023 - 543 0990

				

Activiteiten Oosterkerk
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:

MAANDAG: Bewegen voor senioren
10.00-11.00 uur en 11.15-12.30 uur.

VRIJDAGMIDDAG:
Koersbal van 13.30-16.00 uur.

DINSDAG: gezellige middag met
Spelletjes, handwerken
Van 13.30-16.00 Uur

Voor het verdere programma kunt
u terecht op de website, www.oosterkerkhaarlem.nl of het publicatiebord bij de kerk. tel.nr. 5352777

WOENSDAG:
• 2e woensdag van de maand,
in samenwerking met buuv een
verhalen lunch. 12.30-13.30 Uur.
Kosten € 3,50.
• 3e woensdag van de maand
buurtmaaltijd aanvang 18.00 Uur.
Opgave bij Zannie Wiersma

Schoen - en kledingreparatie

VRIJDAGOCHTEND: Buurtbakkie,
gezellig samen een kopje koffie drinken
van 10.00-11.30 uur.

Italiaans restaurant

SORRENTO
Teding van Berkhoutstraat 67
2032 LJ Haarlem
tel. 023 5336818

www.restaurant-sorrento.nl
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PROGRAMMA

HERFSTVAKANTIE
DISCO

Dinsdag 20 oktober om 14:30
HERFSTBAKJE MAKEN

16 oktober FOUTE
PARTY DISCO

Leden € 2.00 - niet lid € 3.50

Woensdag 21 oktober om 14:30
TOMPOUCE VERSIEREN
Leden € 2.00 - niet lid € 3.00

Tijd 18.30 uur tot 19.30 uur
van 2 tot 9 jaar, kom lekker gek verkleed
toegangskaarten af te halen in de speeltuin
Leden gratis - niet leden € 2,00

30 oktober,
HALLOWEEN DISCO

Donderdag 22 oktober om 14.30
SPOOKJES MAKEN

Tijd 19.45 uur tot 21.00 uur,
van 7 t/m 12 jaar
Verplicht verkleed komen:
Hoe enger, hoe beter!!
Leden gratis - leden € 2.00

Leden € 1.00 - niet lid € 2.00

Vrijdag 23 oktober om 14:30
We gaan KIENEN om 14.30 uur
met 2 rondes, er is ook
EEN ZIT/STA-KIEN
dus allemaal 2 prijzen en voor de
gelukkigste een extra prijs. Leden € 3.50 - niet leden € 4.50

PROGRAMMA NOVEMBER
Woensdag 4 November om 14:30 uur
VOGELVOERDER POP MAKEN
Leden € 2.00 - niet lid € 3.00

Woensdag 11 November
om 14:30 uur
POMPOENEN UITHOLLEN
graag de ouders
mee om te helpen.
Leden € 2.50 - niet lid € 3.50
Woensdag 18 november om
14:30 uur SINTERKLAASKALENDER maken.
Leden € 1.50 - niet lid € 2.50

27 november PIETEN DISCO
Tijd 18.30 uur tot 19.30 uur
Van 2 tot 9 jaar er komen 3 pieten,
toegangskaarten af te halen in
de speeltuin.
Leden gratis - niet leden € 2.00

11 december GLITTER EN GLAMOUR DISCO
Voor de kleinste leeftijd van 2 tot 6 jaar
Tijd:18.30 uur tot 19.15 uur.
Leeftijd 7 tot 12 jaar
19.45 uur tot 21.00 uur
Leden gratis - niet leden € 2.00

29 november SINTERKLAASFEEST
Om 13.00 uur komt SINTERKLAAS met
zijn pieten
De zaal is open vanaf 12.00 uur.
Opgeven bij Mariska voor 20 november
Leden € 5.00 - niet leden € 10.00

Woensdag 25 November
om 14.30 uur
TAAI TAAI ZWARTE PIET
Leden € 2.50 - niet lid € 4.00

Maandags: gesloten • dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur • In de even weken zijn we op
zaterdag en zondag open van 13.00 uur - 17.00 uur • website: www.speeltuinhaarlemoost.nl

Facebook: speeltuinhaarlemoost • website: www.speeltuinhaarlemoost.nl
12
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