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[ Van de voorzitter ] [ wijkraad ]

[ mededelingen ]

Beste bewoners van de Amsterdamsebuurten,

Het spijt me dat ik soms onbereikbaar ben per mail of per 
huistelefoon, maar dat komt door de bouwwerkzaamheden.
De nieuwbouw loopt volgens plan op de Dr. Schaepmanstraat, 
het Drilsmaplein en de drie woningen aan de Teding van 
Berkhoutstraat.
Van het nieuwe speelplein op het Van Zeggelenplein wordt goed 
gebruik gemaakt.
 De wijkraad is in onderhandeling over het stukje grond aan 
de Cremerstraat en het Cremerplein, dus bewoners kom naar de 
vergadering om mee te praten, wat we ermee zouden kunnen 
doen. Onze wijkverbinder is ook aanwezig om naar jullie verhaal te 
luisteren. Zij doet erg haar best. Dus komt allen!
Dan is er  ook een stukje grond tussen de school en de viskiosk, 
daar willen wij als het mogelijk is een extra speelplek creëren. 
Verder komen er fijnstofmetingen bij de Amsterdamsevaart, 
de Prins Bernardlaan en de Nagtzaamstraat, dat is in 
samenwerkingsverband met de andere wijkraden in Oost en de 
GGD Amsterdam c.q.Haarlem.
 Op dinsdag 16 december wordt er in de speeltuin een 
bijeenkomst gehouden omtrent het verkeersplan voor de 
Nagtzaamstraat en eventueel ook een andere lokatie, waar 
iedereen zijn zegje kan doen. Het gaat hierbij om een adviesplan.
 Verder zijn we bezig met de bebording  in de wijk i.s.m. de 
politie.
 Ons monumentje van de bombardementen zal worden 
verplaatst naar de 2e Vooruitgangstraat ter hoogte van de 
kinderboerderij. Hier krijgt U nog nader bericht over of zie de 
website en twitter.
 Wij zoeken nog steeds kinderen voor de JEUGDWIJKRAAD, zij 
kunnen zich ook aanmelden via de website. Laat je stem horen en 
meld je aan ! Dat kan schriftelijk of via de mail of telefonisch.
 Verder hebben wij nog de mededeling dat wij twee nieuwe 
ondersteunende leden hebben, Marcella en Albert. We heten ze van 
harte welkom. En we hopen jullie ook. De zomermaanden waren 
erg druk: veel vergaderingen met de heren en dames ambtenaren. 
Wij zouden wel graag meer kopieën willen ontvangen en eventueel 
nieuwe ideeën bijvoorbeeld alles digitaal doen, omdat dat toch de 
toekomst wordt. Graag jullie mening hierover.

Tot mijn verbazing wordt de “Stekels en prikkels” goed gelezen 
van hoog tot laag binnen onze gemeente. Wij zetten een kritische 
noot omdat wij gek zijn van discussie en het dualisme.
Tot ziens op de vergadering.  Deze keer als afsluiting van het jaar 
na afloop met een hapje en een drankje. 

Jacques Amand
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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

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 
20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april
in Speeltuingebouw Haarlem Oost,  
Anna Kaulbachstraat 14a, Haarlem.
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Bijdrage van Yolanda Verburg

PARTICIPATIE EN INSPRAAK
Samen met de wijkraad, inwoners, de fiet-
sersbond en andere belanghebbenden is een 
voorlopig ontwerp gemaakt en daarop heeft 
inspraak plaatsgevonden. Alle inspraakreac-
ties zijn verwerkt in een inspraaknotitie. 
De reacties zijn gewogen en waar mogelijk 
meegenomen in het definitieve ontwerp. 
In het definitief ontwerp (DO) is daarom de 
doorsteek naar de ventweg vervallen. 
De hoeken van het fietspad zijn aangepast. 
En aan beide zijden  van de Prins Bernhard-
laan wordt vanaf de Zomervaart tot aan de 
Leonard Springlaan fietsen in 2 richtingen 
toegestaan.

PLANNING ACTIVITEITEN
De werkzaamheden die één week in beslag 
zullen nemen staan nu gepland voor 
november 2014. Tegen die tijd worden 
betrokkenen verder geïnformeerd over de 
werkzaamheden en gevolgen hiervan voor 
het verkeer en eventuele overlast.

CONTACT
De procesmanager bij de gemeente is 
Rens Blommaert. 
Voor meer informatie: bel naar 14 023 of 
stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Fietsoversteek Prins Bernhardlaan
Het college van B en W heeft besloten de fietsoversteek veilig te maken. Dit besluit kwam na een uitgebreid 
participatie- en inspraaktraject, met belangenorganisaties, bewoners en ondernemers.

>    Stekels en prikkels gaat naar de Pletterij.
>    Er zijn vele complimenten gekomen op de 

vorige editie.
>    Er zijn plannen om de stekels en prikkels in 

boekvorm uit te geven.
>    Voorspellingen komen uit.
>    In de wijkraad vergadering AB is aan de aan-

wezigen gevraagd om een reactie op stekels 
en prikkels deze was alleen maar positief.

>    Wie wordt de nieuwe wethouder met 
     mogelijk een grotere of kleinere porte-
     feuille. Wij weten het wel.
>    Stekels en Prikkels gaan op tournee. 
>    Wilt u advies van Stekels en Prikkels  

dan kan u altijd bij deze terecht.
>    Haarlemmerliede zou ook wel een  

wijkraad kunnen gaan organiseren.

Secretariaat wijkraad AB, Jan Scholten en Jack Amand   

Van het dagelijks bestuur van de wijkraad Amsterdamse Buurten

Stekels & Prikkels
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HOE KAN DAT?
Je ziet dagelijks mensen hardlopen. 
Je ziet ze iets doen! En als je met ze 
praat, blijken het energieke en vrolijke 
mensen. Dat werkt aanstekelijk en 
voor je het weet loop jij ook te hijgen 
in zo’n te flitsend sportpakje.
 Duurzame mensen hebben geen ri-
tueel, je ziet ze nooit duurzaam doen.
We maken ons allemaal zoveel zorgen 
om de wereld dat we de problemen 
die we makkelijker kunnen aanpak-
ken verwaarlozen. Terwijl die kleine 
problemen de voedingsbodem zijn 
van de grotere: The Broken Window 
Theory.
 In New York wisten twee hoofd-
commissarissen in 1990 de enorme 
criminaliteit waar de stad mee kampte 
nagenoeg te elimineren door twee 
ogenschijnlijk eenvoudige problemen 
aan te pakken: graffiti en zwartrijden. 
Als aanhangers van de Broken Win-
dow Theory lieten zij zien dat door de 
kleinere problemen aan te pakken de 
grote bijna vanzelf verdwenen.

Het gebroken ruitje in het gebouw 
van de duurzaamheid

Ook de duurzame wereld die wij met 
z’n allen nastreven kent een ‘broken 
window’ en dat is zwerfvuil. Zolang wij 
blijven gedogen dat onze wereld als 
een prullenbak gebruikt mag worden, 
zullen we nooit in staat zijn die grote 
duurzame uitdagingen het hoofd te 
bieden. En juist zwerfvuil biedt een 
prachtige mogelijkheid om de duurza-
me mens een ritueel te geven: raak één 
keer per dag de aarde aan en raap dan 
één stuk zwerfvuil op. Doe dit vooral 

als je gezien wordt, het liefst als je met 
je collega’s een ommetje maakt, en doe 
het met een vrolijk gezicht. Als er geen 
getuigen zijn, maak dan een #zwerfie!
Als een kwart van de Nederlanders dit 
zou doen, ligt er niets meer.
Ik raap dagelijks zwerfvuil op en ken 
inmiddels veel mensen die het ook zijn 
gaan doen. Wij voelen ons nu meer ver-
bonden met de mensheid en de wereld. 
Het heeft ons leven verrijkt.

Ik nodig jou uit om ook mee te gaan 
doen.

Opgeruimde groet, Peter Smith.

http://www.kleanworldwide.nl/het-
gebroken-ruitje-in-het-gebouw-van-de-
duurzaamheid/

Met de duurzaamheid in Nederland wil het nog niet echt vlotten. Telkens als ik 
naar de supermarkt ga, zie ik door de auto’s de parkeerplaatsen niet meer. In 
de supermarkt vier pakken biologische appelsap tegenover een heel gangpad 
Coca-Cola, het merk dat notabene keihard lobbyt voor de afschaffing van 
statiegeld. Tijdens de People’s Climate March wandelden 4000 Nederlanders 
voor een betere wereld, diezelfde dag renden er 65.000 voor een medaille.

(samenvatting)

BRUNCH 
VOOR IEDEREEN DIE WIL KOMEN!
De brunch word gehouden in de 
Teylerflat op het Teylerplein, 
op 16 december om 10.30 uur.

Aanmelden kan d.m.v. een briefje in de brievenbus 
bij Teylerplein 140, of via de Wijkraad.
Kosten € 1 p.p.

Deze brunch word georganiseerd door de Wijkraad AB 
en Stichting doei.

✃

wijkraad
amsterdamse 
buurten

Teylerplein 39, 2032 NB Haarlem 
Openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 10:00 u tot 17.00 uur

Bij inlevering van deze advertentie ontvang 
je een leuk kadootje bij je aankoop.

Nieuwsgierig geworden? 
Neem vast een kijkje op www.bijvon.nl of facebook.com/bijvon

Ben je nu de dagen korter en kouder worden 
op zoek naar warmte en sfeer in huis?

Kom dan eens een kijkje nemen bij Bij Von.

stichting



De kennismakingslessen vinden plaats 
tijdens reeds bestaande ouderen-
sportuurtjes en u kunt ook dit seizoen 
weer zelf bepalen wanneer u wilt 
starten. Haarlempashouders krijgen €5,- 
korting op het kennismakingsbedrag.
Nieuw in de brochure zijn o.a. de lessen 
valpreventie, klootschieten, tennis en 
daarnaast natuurlijk weer meer dan 160 
andere sporten. Tevens zijn er kennis-
makingslessen voor chronisch zieken.
Dus start uw goede voornemens voor 
het najaar van 2014 met het aanvragen 

van de gratis brochure via de mail: 
Lgrooff@sportsupport.nl of telefonisch 
via 023-5260302.

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 023-5260302 en vragen naar 
Lucia Grooff of mailen naar: 
Lgrooff@sportsupport.nl

Vriendelijke groet,

Lucia Grooff, Projectleidster 
ouderensport SportSupport

Seniorensport
GRATIS SPORTSUPPORT BEWEEGPAS 50+!
Van september t/m juni kunnen inwoners van Haarlem en omstreken van 

50 jaar en ouder weer 4x voordelig (vanaf €5,- voor 4 lessen) kennismaken 

met de meest uiteenlopende sporten, aangeboden door Haarlemse 

sportverenigingen en organisaties.  

  PERSBERICHT
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Onze groep zet zich in om het contact 
tussen  ouders en scholen te verbe-
teren zodat probleemsituaties eerder 
opgelost worden en er niet onnodig 
langdurig vervelende situaties ont-
staan voor de betreffende kinderen.
De klachtenprocedure is energie- en 
tijdrovend en  meestal niet (op korte 
termijn) effectief voor het kind. 

Onze visie is dan ook dat een respect-
volle samenwerking tussen scholen 
en ouders gestimuleerd moet worden. 
Wij doen dit door middel van het ver-
schaffen van informatie, het verlenen 
van ondersteuning, het meedenken 
met ouders en het openen van deuren 
voor ouders. Indien nodig verwijzen 
wij door naar de juiste professionals of  
wijzen wij op andere mogelijkheden.

Nieuw Initiatief in Haarlem: 
Werkgroep ‘Ouders en Haarlemse Scholen SAMEN’

Wij zijn geïnteresseerd in uw verhaal. 
Ook omdat wij zowel positieve als 
negatieve ervaringsverhalen gaan 
bundelen om hiermee de problematiek 
onder de aandacht van de politiek te 
brengen. 
U kunt uw verhaal mailen naar ouder-
senhaarlemsescholensamen@gmail.
com. Wij waarborgen uw privacy.

Op onze Facebookpagina ‘Ouders en 
Haarlemse scholen SAMEN’ kunt u meer 
informatie vinden. Ook staan hier enige 
ervaringsverhalen op. Ook kunt u ons 
vinden op onze website www.o-hss.nl.

Wij hopen door onze aanpak een posi-
tieve verandering teweeg te brengen 
en worden hierin ondersteund door ons 
netwerk maar daarnaast hebben we 
ook u nodig!

Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn  Marcella van Vloten, Anette Zwaneveld,  Diana Romkes, Patricia Huisman 
en Mariska Tamminga-de Groot, vijf betrokken Haarlemse ouders/ervaringsdeskundigen. Wij hebben deze werkgroep 
opgericht omdat er  behoefte bleek te zijn aan ondersteuning van ouders bij het contact met school. Het gaat hierbij om 
zowel primair- als voortgezet onderwijs in heel Haarlem.
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Naast een werkplaats bevinden zich er 
namelijk ook nog een atelier en studio: 
de Wonderkamers. Na een door Hans 
zelf uitgevoerde verbouwing is het 
pand begin maart 2014 feestelijk ge-
opend met een “salonachtige” middag. 
Hij had hiervoor verschillende collega-
kunstenaars uitgenodigd uit heel 
diverse vakgebieden, waardoor het 
programma tentoonstelling, voorstel-
ling en concert in één was. 

De gehele ruimte is te groot voor Hans 
alleen en daarom stelt hij de Wonderka-
mers beschikbaar voor allerlei activitei-
ten. Geld is niet het belangrijkste voor 
hem, daarom is de huur heel schap-
pelijk en voor bijzondere initiatieven 
zonder budget is er ook ruimte. De 
studio is geschikt voor lezingen, work-
shops, cursussen, trainingen, lunches 
en borrels. In het atelier kan worden 
gebouwd, geschilderd, geboetseerd et 
cetera. Er staat ook een piano.

De activiteiten die Hans zelf organiseert 
zijn niet speciaal gericht op de wijk, 
maar zeker interessant voor buurtbe-
woners. Met enige regelmaat worden 
er schrijfworkshops georganiseerd. Zo 

De Wonderkamers van Hans

is er op 15 november een schrijfwork-
shop Kinderverhalen gegeven door 
Bas Maliepaard en Anke Kranendonk. 
Zij gingen daarbij in op de techniek 
van het schrijven en met prikkelende 
opdrachten werden de deelnemers 
aangezet om fantasie te laten stromen.
Op 21 december – de kortste dag van 
het jaar – worden er “verhalen bij de 
kachel” verteld. Hans organiseert dit 
samen met Annemiek Windt. De 
verhalen worden verteld door 3 of 
4 vertellers, het is nog niet precies 
bekend wie dit zullen zijn. Mensen uit 
onze wijken die plezier in en ervaring 
met vertellen hebben kunnen contact 
opnemen met Hans.

Bij Hans draait alles om VERWONDE-
RING, dat zou hij graag meegeven aan 
de mensen die hij ontmoet. Volgens 
hem staan mensen die zich kunnen 
verwonderen open voor onverwachte 
gebeurtenissen en zijn ze vaak vreed-
zaam en flexibel. Zijn eigen verwonde-
ring geeft hij onder andere vorm in zijn 
kunst. Ook wordt hij regelmatig uitge-
nodigd door organisaties om er de boel 
op te schudden en er een nieuw elan in 
te brengen. Daarnaast geeft hij les op 

de hogeschool InHolland in de vakken 
creatieve vaardigheden en “experience 
marketing”.

Hans voelt zich welkom in de straat, 
er heerst een levendige bedrijvigheid, 
want alle parterre-etages zijn bedrijfs-
ruimtes. Toch zou hij graag nog wat 
meer uitwisseling willen met mensen 
uit de buurt. Hij staat open voor ideeën 
en initiatieven.
Voelt u zich aangesproken of wilt u 
meedoen met één van de activiteiten, 
neem dan gerust contact op met Hans.

Hans Bossmann, 
e-mail info@wonderkamershaarlem.nl
Tel. 06 1642 9670 
Adres Wonderkamers: 
Geertruida Carelsenstraat 
Website: www.wonderkamershaarlem.nl

In zijn bijzondere pand aan de Geertruida Carelsenstraat – even ten noorden van het van Zeggelenplein – bezocht 
ik onlangs Hans Bossmann. Op zoek naar een werkplaats stuitte Hans op deze bedrijfsruimte die voor hem meteen 
goed aanvoelde. 
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In Haarlem alleen al zijn ruim 3400 
BUUVen actief. Bent u al BUUV?
Het idee achter BUUV is dat ieder-
een wel eens een vraag heeft, iets 
nodig heeft van een ander, maar 
ook zeker iets te bieden heeft. Dit 
alles zonder dat er een financiële 
vergoeding wordt gevraagd, 
mensen helpen omdat ze dat leuk 
vinden. Alleen gemaakte onkos-
ten worden vergoed, als daar 
sprake van is.
De sociaal makelaars van BUUV zien 
elke dag wat er wordt gevraagd en 
aangeboden. Zij proberen vervol-

gens mensen te koppelen - vooral 
bij spoedvragen- en coördineren 
alles op de achtergrond. Veel mat-
ches komen echter ook tot stand via 
de website, alle advertenties staan 

daarop en als je daarop reageert 
en de ander heeft ook email, is het 
contact snel en makkelijk gelegd.
Veel vragen hebben te maken met 

klusjes in en om huis en tuin, maar 
ook met gezelschap en samen 
iets leuks doen. Er zijn buven die 
boodschappen doen voor iemand 
die dat (tijdelijk) niet zelf kan doen, 

of die 1 keer per week de hond voor 
een ander uitlaten. Soms wordt er 
een fiets gerepareerd, of een spelle-
tje scrabble gespeeld. De mogelijk-
heid zijn groot en divers.

Kijkt u eens op www.buuv.nu of op 
het prikbord in onze buurt in het 
Broederhuis op het Nagtzaamplein. 

U kunt ook op donderdagochtend 
binnenlopen in het Reinaldahuis. 
Daar zitten de buven Tineke en Lisa 
van 10-12 uur klaar om u alles over 
BUUV te vertellen. 

U kunt ook BUUV ook bellen op 
telefoonnummer 5517845. 

Mijn naam is Albert Keevel ben een geboren en getogen Haar-
lemmer. Ik ben geboren in 1960 op het Teylerplein en ben daar 
nog steeds woonachtig. 

Omdat ik iets voor de buurtbewoners wil betekenen heb ik mij aangemeld als 
vrijwilliger bij de Wijkraad Amsterdamse Buurten. Ik ben jaren vrijwillig brand-
weerman geweest bij post Oost in Schalkwijk met enkele oudbewoners uit de 
Amsterdamse Buurt, waaronder Guus Duijn en Leo Corijnus. Door mijn ongeval 
heb ik deze hobby moeten opgeven. 
Nu wil ik samen met de Wijkraad Amsterdamse Buurten wat betekenen voor 
onze buurtbewoners. 

Ook ben ik nu bezig met opzetten van de Bewonerscommisie Teylerflat. 
De wijkkraad is goed bezig voor onze buurt en daar wil ik onderdeel van zijn. 
Verder hoop ik dat ik volgend jaar gekozen word om wijkraadslid te mogen 
worden, ik ben nu nog ondersteunend lid. 

Nu wil ik iedereen fijne feestdagen toewensen en een fijn maar vooral gezond 
2015.

  NIEUW ASPIRANT-LID STELT ZICH VOOR

BUUV: springlevend!
BUUV bestaat nu ongeveer 4 jaar in Haarlem en is springlevend. 

Bovendien breidt het BUUV-concept zich uit als een olievlek over 

heel Noord Holland en zelfs ook daarbuiten.

In het besef, dat door een slopende 
ziekte een afscheid van hem in het 
verschiet lag hebben wij toch met 

verslagenheid kennis genomen van 
het overlijden van 

Anton Rossèl

voormalig voorzitter van de wijkraad 
Nieuwe Amsterdamse Buurt 

(2005-2009). Anton is 93 jaar geworden.
Wij wensen de familie veel kracht toe 

bij dit grote verlies.

Namens het gehele bestuur 
J. Amand
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Wat een succes was 
de zonovergoten 
markt. Mijn dochter 

heeft er een mooie fiets aan overge-
houden en ik de overtuiging dat er 
geen betere plek is om te wonen dan in 
de Amsterdamse buurt. En de maand 
erop gebeurde er weer iets moois in de 
Amsterdamstraat. De volledig ver-
nieuwde buurtsuper opende de deuren 
en bracht ons in een klap de super-
markt van de 21e eeuw. Een winkel die 
zelfs op de zondag geopend is. Voor 
mensen zoals ik, die iedere dag naar de 
winkel gaan omdat de dagelijkse be-
hoefte groter is dan de geheugencapa-
citeit, was de opening een gebeurtenis 
die op gelijke voet staat met de eerste 
stap op de maan en de moord op Theo 
van Gogh. Ja, de buurtsuper heeft een 
goede klant aan mij.
 En dan de natuur! Hoewel er bij ons 
in de straat weinig bomen staan, even-
als in de meeste andere straten in de 
Amsterdamse buurten, lagen er eind 
oktober toch ineens enorme bergen ei-
kenbladeren voor onze deur. De boom 
waar ze vanaf gevallen moesten zijn 
stond een meter of twintig verderop 
(hoewel...dat was toch geen eik?). De 

Column Robin Arends

natuurlijk maling aan. U bent toch zelf 
ook eens jong geweest? We verbaasden 
ons over de afzichtelijkheid van al het 
blik in de straat. Welk een fantasieloze 
ontwerpers hebben de autofabrikanten 
toch in dienst. Ik probeerde me voor te 
stellen hoe de kinderen zich op straat 
moeten vermaken in de nabijheid van al  
deze lelijkheid. Gelukkig  hebben ze er 
weinig voor als ze op straat een balletje 
trappen.
 Het najaar gaat moeiteloos over in 
de winter. De temperatuur is een paar 
graadjes gedaald, de bomen zijn nu 
leeg, maar verder is dit seizoen iden-
tiek aan de herfst. De leegte van het 
Drilsmaplein wordt in rap tempo weer 
opgevuld, net zoals de leegte aan de 
boomtakken op den duur weer zal wor-
den overwonnen door verse aanwas. 
De Amsterdamse Buurt is als de natuur. 
Altijd lekker bezig.

rest van de stoep was zo goed als leeg. 
De kinderen werden wild van blijd-
schap toen ze ontdekten dat uitgere-
kend onze stoep door het veelkleu-
rige boomafval als laatste rustplaats 

was uitgekozen. Veel rust kregen 
de bladeren niet, want de kinderen 
schopten de weerloze bladeren vrolijk 
in het rond de stoep van buren en de 
straat op. Misja en ik zagen door het 
raam dat het goed was, deden onze 
zomerjas aan en liepen naar buiten 
om ons te mengen in de vreugde. Een 
enkele passerende fietser fronste zijn 
wenkbrauwen, maar daar hadden we 

NATUUR De herfst is dit jaar laat ingevallen en heeft me met al zijn schoonheid doen 
verstommen. Ik was zo  onder de indruk dat ik haast was vergeten mijn 
periodieke bijdrage aan de wijkraadkrant te leveren. Ik kon alleen maar 
genieten. Het begon al met die zeer geslaagde Knoedelmarkt op een dag diep in 
september die normaliter geen garantie biedt op droog, warm en zonnig weer. 

Geachte wijkbewoners Oude- 
   en  Nieuwe Amsterdamse buurt.

Onze wijken zijn nu voorzien van ondergrondse afvalcon-
tainers. Helaas zijn er een aantal containers zeer luidruch-
tig. Wij als bewoners vlak bij zo een container vinden dat 
zeer storend. 
Vandaar een verzoek aan alle bewoners in de Oude en 
Nieuwe Amsterdamse buurt om uw huisvuil bij voorkeur 
tussen 08.00 tot 22.00 uur in de container te deponeren.
Dit in verband met overlast in de late avonduren, de nach-
telijke uren en ‘s morgens vroeg.

Bij voorbaat onze dank.
Een wijkbewoner in de 
directe nabijheid van een 
container.

Hallo allemaal,

Wij nodigen alle kinderen tussen 7 en 15 jaar uit de 
Amsterdamse Buurt uit om in de jeugdwijkraad te komen. 

Lijkt het je leuk om mee te denken? 
Laat je stem horen over dingen die in de buurt 

moeten gebeuren. 
Vind je het leuk om nieuwe kinderen te leren kennen en 

mee te praten over dingen? Meld je dan aan en misschien 
zit jij dan straks in onze jeugdwijkraad. 

Rachel van Vaalen, Ron Bax, Marcella van Vloten
Wijkraad Amsterdamse Buurten.

www.wijkraadab.nl, 06 2454 6665

OPROEP      jeugd
wijk NAB
      raad

wijkraad
amsterdamse 
buurten

stichting
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Van Beresteyn werd gebo-
ren in Haarlem als zoon van 
commissionair Paulus van 
Beresteyn  en diens vrouw 
Eldine Gaymans. Hij volgde 
het gymnasium in Utrecht 
waarna hij in dezelfde stad 
rechten ging studeren aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht, 
waar hij in 1899 promo-
veerde op stellingen. In 1903 
promoveerde hij nogmaals, 
nu in de Staatswetenschap 
met een proefschrift over 
arbeidsreglementen.
Hierna werd hij docent 
staatswetenschappen aan 
een HBS in Amersfoort en 
vervolgens in Utrecht. In 
1906 werd hij privaatdocent 
“staatkundige geschiedenis 
van de 19de eeuw” aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht. In 
1909 ging hij werken bij de 
Provinciale Griffie in Gro-
ningen en in 1910 werd hij 
benoemd tot burgemeester 

van Veendam, waar 
hij een belangrijke rol 
speelde als aanjager van 
de uitbreiding van de 
tramverbindingen door 
de oprichting van de 
N.V. stoomtram Oostelijk 
Groningen. Ook speelde 
hij een belangrijke rol 
bij de organisatie van 
de voedseldistributie in de 
provincie Groningen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog door 
het overleg te organiseren 
tussen een aantal Groningse 
burgemeesters.
In 1916 werd hij voor het 
district Winschoten in de 
Tweede Kamer gekozen voor 
de Vrijzinnig Democratische 
Bond, waar hij zich voorna-
melijk met handel, distribu-
tie, verkeer en binnenlandse 
zaken bezig hield. Hij bleef 
tot 1922 kamerlid. Vanwege 
een conflict over de kandi-
daatstelling voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 1922 
stapte hij in dat jaar uit de 
VDB, waarna hij nog enkele 
maanden als eenmansfractie 
deel uitmaakte van de Twee-
de Kamer. Hij nam ook 
nog zelfstandig deel aan 
de kamerverkiezingen 
van 1922 maar haalde 
niet de kiesdeler. Hierna 
stapte hij over naar de 
liberale Vrijheidsbond.
Van 1927 tot 1939 was 
hij voor de liberalen 
lid van de gemeente-
raad van Den Haag, 
de laatste 6 jaar als 
fractievoorzitter. Als 
gemeenteraadslid van Den 
Haag botste hij hevig met de 
SDAP-wethouder Drees over 
de erfpacht.
Naast zijn politieke activi-
teiten was Van Beresteyn 
ook actief op tal van andere 
maatschappelijke terreinen. 
Zo was hij onder andere 
oprichter van bibliotheken 
en leeszalen in Amersfoort 
en Utrecht, bestuurslid van 

de Nederlandse Opera, 
bestuurslid van de Ver-
eniging van Nederlandse 
Gemeenten, voorzitter van 
het Nederlandsch Centraal 
Filmarchief (een voorloper 
van het Nederlands Film-
museum), voorzitter van 
de woningbouwvereniging 
‘Daal en Berg’ in Den Haag 
en hij bekleedde nog vele 
andere functies.
Eeltjo van Beresteyn over-
leed in september 1948 op 
72-jarige leeftijd aan de 

gevolgen van een verkeers-
ongeval. Voor zijn verdien-
sten was hij diverse malen 
onderscheiden, hij was 
Commandeur in de Orde van 
Oranje-Nassau en Ridder in 
de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.

STRAATNAMEN
Voor deze editie van de column “straatnamen” blijven we in de buurt van het Teylerplein. 
We komen terecht in het straatje dat vanaf het Broederhuis met een paar elegante bochtjes 
loopt naar de Zomervaart. Naar wie is de Van Beresteynstraat vernoemd ? 

Eeltjo Aldegondus van Beresteyn (Haarlem, 2 april 1876 - ‘s-Gravenhage, 15 september 
1948) was een Nederlands jonkheer, bestuurder, politicus en genealoog. Hij was onder 
andere burgemeester van Veendam, lid van de Tweede Kamer, lid van de gemeenteraad 
van Den Haag en oprichter en eerste directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie.

bijdrage Gerard Tensen. 
Bron: Wikipedia
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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

• 1e woensdag van de maand. 
Lunch 12.30 uur kosten € 5,00. Aansluitend activiteit  
voor senioren, bijv. kienen, high tea, kerststukjes maken.  
Opgeven bij Zannie.
2e woensdag van de maand. 
Maaltijd 18.00 uur. Kosten € 6,50. 
Opgeven bij Zannie.

• 10-12   Kerststukjes maken  - 14.00 uur  
Kosten € 10,00  opgeven bij Zannie
• 12-12   Kienavond voor Serious Request. 
Kosten € 10,00 voor 2 kienrondes en een kopje koffie of thee. 
Opgeven bij Zannie.

Activiteiten Oosterkerk

• 17-12   Maaltijd 18.00 uur.  
Kosten  € 6,50 opgeven bij Zannie.
• 22-12   Kerstviering senioren en buurtgenoten  
16.00-19.00 uur. Geen kosten, wel graag opgeven 
bij Zannie.
• 24-12   Kerstavond. In samenwerking met de wijk-
raad. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom voor 
een kopje soep en een broodje. Om 20.00 uur gaan we 
kerstliederen zingen in de tuin van de kerk onder be-
geleiding van koperblazers van o.a het Leger des Heils. 
Aansluitend is er warme chocolade melk en gluhwein.
• 25-12   Kerstochtend. Kerkdienst met samenwerking 
van koperblazers van o.a. het Leger des Heils. Ook de 
kinderen voeren weer een mooi kerstspel op.
• 07-01  Lunch 12.30 uur. Kosten € 5,00  opgeven bij 
Zannie. Aansluitend een gezellig samenzijn vanwege 
het nieuwe jaar. 

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

MAANDAG:    ONTSPANNEN BEWEGEN         
MORGEN: 10.00- 10.45 en 11.15-12.30 uur
DINSDAG      SOOS MET GEZELLIGE 
MIDDAG:  SPELLETJES, HANDWERKEN  

OF GEWOON EVEN BIJPRATEN    
13.30-15.30 uur

VRIJDAG    BUURTBAKKIE, GEZELLIG 
MORGEN: EEN KOPJE KOFFIE DRINKEN.  
 10.00-12.00 uur
VRIJDAG    KOERSBAL  
MIDDAG: 13.30-15.30 uur

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN:

ACTIVITEITEN IN DECEMBER:

TEYLERSPLEIN
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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

Speeltuin Haarlem Oost 
spaart lege cartridges . 
Uw lege cartridges zijn 
geld waard! 

Lever in bij de speeltuin .

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
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Woensdag 10 december om 14 .30 uur 

KERSTBAL VERSIEREN
Leden €2,00 - niet leden €3,50
 

Vrijdag 12 december 

GLITTER EN 
GLAMOUR DISCO
Voor de kleinste leeftijd 
van 2 tot 5 jaar 
Tijd: 18 .30 uur tot 19 .15 uur .
Leeftijd 6 tot 12 jaar:
19 .45 uur tot 21 .00 uur
Leden gratis - niet leden €2,00

Woensdag 17 December 
om 14 .30 uur

KERSTSTUKJE MAKEN
Leden €2,00 - niet leden €3,50

Woensdag 7 januari 
om 14 .30 uur 

KISTJE MET WINTER-
SPULLEN MAKEN 
leden €1,50 - niet leden €2,50

Woensdag 14 januari om 14 .30 uur

VIERKANTEN 
KAARSEN MAKEN
Leden €2,00 -
niet leden €3,50
 
 

Woensdag 21 januari 
om 14 .30 uur 
BEKER MET EEN 
VETBOL ERIN 
leden €1,50 - niet leden €2,50
 

Woensdag 28 januari 
om 14 .30 uur

KAARTHOUDER 
MAKEN 
leden €1,50 - niet leden €2,50

UITNODIGING  VERGADERING   
van de wijkraad AB. Deze wordt gehouden op

 Dinsdag16 december 2014 
in Speeltuingebouw Haarlem Oost, Anna Kaulbachstraat 14a, Haarlem  

De locatie is ook goed bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 

Zaal open om 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur

Na de vergadering 
wordt u uitgenodigd voor 
een hapje en een drankje 

aangeboden door wijkraad. 

                                                                     

Facebook: speeltuinhaarlemoost • website: www.speeltuinhaarlemoost.nl

PROGRAMMA DECEMBER 2014 / JANUARI 2015


