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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

En hier is dan weer de voorzitter van de wijk-
raad NAB, voor de derde keer dit jaar. 
Wat is er zoal gebeurd in de wijk, sinds de 

zomer van 2010 ? 

Om te beginnen is er de Dr. Schaepmanstraat: 
het ziet er geweldig uit, alleen we hebben er een 
fietsprobleem. Er worden te veel fietsen bij de 
centrale ingang van de flat neergezet, in plaats 
van in de fietsenstalling. Pré, wijkraad en bewo-
ners zijn gaan kijken en inderdaad, de fietsen 
horen daar niet. We gaan gezamenlijk naar een 
oplossing zoeken, zo snel mogelijk. 

De bewonerscommissie gaat een groot feest 
organiseren in het voorjaar, onder leiding van de 
heer Paul Knörr. Er wordt nog gezocht naar spon-
sors die kunnen helpen het feest te bekostigen, 
dus als u een sponsor weet kunt u contact met 
hem opnemen. We houden u op de hoogte. 

Dan even over de Flank en de Spits. Als ik dit 
schrijf hadden de eerste gedeeltes van de Flank al 
bewoond moeten zijn, maar helaas loopt het wat 
uit. Maar het komt allemaal goed - en het is toch 
een heel ander gezicht dan de Berlijnse muur, 
zoals het in het verleden wel is genoemd. Over de 
plannen voor de Martin Luther Kingschool wordt 
nog vergaderd, het heeft allemaal veel tijd nodig. 
Het lukt nooit zoals we dat zouden willen, maar 
ook dit zal goed komen. 

Tot slot nog een mededeling over de oudjaars-
borrel. De wijkraad sluit de laatste vergadering 
van het jaar altijd af met een hapje en een 
drankje, alvast op het nieuwe jaar. Gewoonlijk 
valt dit op de derde maandag van de maand, 
maar door omstandigheden wordt dat deze keer 
met een week vervroegd. Noteer dus de datum 
in uw agenda en kom gerust langs op de laatste 
wijkraadvergadering van 2010, op maandag 
13 december vanaf 19.30 uur. 

Samenstelling wijkraad
Siem de Groot interim voorzitter 023 - 535 2153
  06 2276 6378
Jacques Amand secretaris 023 - 5352649
Jan Scholten secretaris
Ron Bax penningmeester  023 - 5763331
Anton Rossel lid 023 - 535 3539
Gerard Tensen lid 023 - 536 2144
Gerrit van Slooten lid 023 - 533 0554
Redactie wijkkrant Gerrit van Slooten, 
 Gerard Tensen,  
 Corrie van der Vaart
Secretariaat:
Jacques Amand, telefoon 023 5352649
Jan Scholten,e- mail-adres scholtja@xs4all.nl
Postadres: Jac van Looijstraat 29A, 2032 ZC Haarlem

Vormgeving wijkkrant:  Kees Reniers - info@keesreniers.nl

Heeft u een vraag aan de wijkraad? 
Bel 023-5352153 of 06 2276 6378

Overige gegevens
Wijkraadkantoor
Adres wijkraad Jac. van Looystraat 29 A, 
 2032 ZC Haarlem, tel. : 023-5334022
E-mail adres Info.nab@wijkradenhaarlem.nl
Website www.wijkraadnab.nl
Buurtgebonden  Danielle In den Berken / Marijke Bergsma
politieagenten tel. 0900 8844

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?

Uw wijkraad heeft elke 3e maandag van de maand  
een openbare vergadering. Kom eens langs en wij  
gaan er wat mee doen. 
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en er is voor 
de pauze ruimte voor buurtbewoners om eigen onder-
werpen in te brengen. De vergadering sluit om 21.30 uur.
Komt u eens langs!
De volgende vergaderingen zijn op
13 december (met eindejaarsborrel), 17 januari, 
21 februari, 21 maart

Siem de Groot
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Een andere taak voor het 
secretariaat is het onder-
steunen van eventuele 
werkgroepen, zoals de nu 
samengestelde werkgroep 
“Verkeer en vervoer”. 
Ook de contacten naar in-
stanties zoals de gemeente 
Haarlem, de wijkagente en 
diverse woningbouwver-
enigingen worden onder-
houden door de wijkraad. 
Daarnaast neemt het 
secretariaat deel aan de 
verschillende overleggen 
in de regie en leefbaarheid 
waarin diverse instanties 
vertegenwoordigd zijn, 
en hebben we ook  overleg 
met gezamenlijke wijk-
raden.

Website
Op het ogenblik is de 
wijkraad bezig met het 
opnieuw opstarten van 
de website door vernieu-
wingen aan te brengen 
en meer informatie in de 
deze site te vermelden.
Het gaat hierom de agen-
da van de wijkraad en de 
notulen, en in de toekomst 
de digitale wijkkrant. 
De gewone wijkkrant 
wordt nog keurig  bezorgd 
bij de bewoners van de 
wijk NAB.
De website is in te zien 
op www.wijkraadnab.nl. 
Wijkbewoners kunnen 
sinds kort ook hun mening 
geven over de maandelijk-

se stelling, die dan wordt 
behandeld in de open-
bare wijkraad vergadering. 

Neemt u dus eens een 
kijkje op onze vernieuwde 
site. 

Het secretariaat van de wijkraad NAB

Het secretariaat wordt verzorgd door 2 personen: jacques amand en jan Scholtens. Beiden zijn per 
telefoon of per mail bereikbaar. Zij behandelen de binnenkomende post, klachten en mails van de 
wijkbewoners. Deze worden dan weer behandeld in de openbare vergadering op de 3de maandag van 

de maand, en indien nodig wordt er uitleg over gegeven. 

De gemeente Haarlem wil ook 
graag culturele initiatieven vanuit 
de wijken stimuleren. Mocht u met 
het idee rondlopen voor bijv. een 
concert, voorstelling of een ander 
cultureel project, neem dan contact 
op met: 
Gemeente Haarlem
Afd. Economie & Cultuur
t.a.v. Frank Gorter
Postbus 511
2003 PB Haarlem
023-5113438
gorterfc@haarlem.nl 

U kunt daar informatie krijgen over 
subsidievoorwaarden en -mogelijk-
heden, en eventueel advies bij het 
invullen van het aanvraagformulier.

Uiterste indienings data:  vóór 15 
januari,  15 mei en 15 september 
2011. Activiteiten dienen binnen 
een jaar na deze data plaats te 
vinden.

Een aanvraagformulier is te vinden 
op www.haarlem.nl > haarlem a-z > 
cultuurbeleid > subsidies

Bijdrage van Jan Scholten

Subsidiemogelijkheden 
Cultuurstimuleringsfonds Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem stelt ca € 300.000,= per jaar  ter beschikking 
voor culturele projecten in de stad, door middel van het Cultuur-
stimuleringsfonds Haarlem. Het overgrote deel van dit budget 

wordt ingezet voor initiatieven op het terrein van amateurkunst, cultuur-
educatie en volkscultuur. Daarnaast is een deel van het fonds beschik-
baar voor professionele culturele initiatieven.

UITNODIGING
De laatste openbare wijkraads-
vergadering van dit jaar zal 
plaatsvinden op 13 December.

Om het jaar smakelijk af te ron-
den staat er voor alle aanwezigen 
aansluitend op de vergadering een 
hapje en een drankje klaar.
U bent als wijkbewoner dus van 
harte uitgenodigd om de vergade-
ring en de borrel bij te wonen.
Noteer hem in uw agenda:

maandag 13 december, 
om 19.30 uur !
Gebouw DSK/wijkraad NAb,
Jac van Looijstraat 29a.
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Michael Brink werkt bij de afde-
ling “Sport in de Wijk” van stichting 
SportSupport, als combinatiefuncti-
onaris sport om sport te activeren.
“SportSupport is een hele grote 
stichting, ik wijs nog even op het 
woord stichting, want wij werken 
zonder winstoogmerk. Wij worden 
o.a. gesubsidieerd door de gemeen-
te Haarlem, door de Richard Krajicek 
Foundation en nog door andere 
instanties”.

Wat doen jullie zoal in onze buurt?
“Wij organiseerden vorig jaar de Zo-
merzone Sportdag op het veld van 
DSK. Dat gaan wij komend jaar ook 
doen, op woensdag 20 april midden 
in Nationale Sportweek. Ook werd er 

een sportfolder uitgegeven en huis 
aan huis verspreid, die wordt ook 
volgend jaar weer bezorgd. Wij had-
den ook nog binnenactiviteiten in 
de Martin Luther King gymzaal. Daar 
zijn wij mee gestopt, lokalen zijn 
duur. Dat geld kunnen wij beter in 
activiteiten buiten stoppen, dan kun-
nen wij er meer mee doen. Verder 

gebeurt er niet zo veel in de Nieuwe 
Amsterdamsebuurt. Wellicht kan de 
wijkraad daar wat verandering in 
brengen. Je zou met de steun van 
hen op het Drilsmaplein wat activi-
teiten kunnen ontplooien. Het plein 
leent zich er goed voor, het is ruim.” 

Een ander plein hier in de omgeving 
is het Teylerplein. Daar gebeurt 
nogal wat, zou dat als voorbeeld 
kunnen dienen?
“Ja, wij hebben daar meerdere voet-
baltoernooien georganiseerd. Drie 
keer per week zijn daar collega’s 
van mij die daar sportbuurtwerk 
doen. En iedereen vindt het daar 
geweldig, jong en oud. De ouderen 
komen om te voetballen en te bas-

ketballen.
De kinderen en 
de hele kleine 
kinderen ko-
men met hun 
moeder om te 
spelen met de 
speeltoestel-
len. Daar is de 
hele buurt bij 
betrokken en 
ze zijn ook nog 
in voor buurt-
feesten. Die 
worden daar 
ook gehou-
den. Dat kan 
volgens mij 

ook op het Drilsmaplein, maar daar 
moeten wel aanpassingen voor wor-
den aangebracht. Het plein is daar 
groot genoeg voor en de huizen 
liggen er niet zo dicht bij. 

Wat ook goed zou kunnen en wat 
er ook bij de Molenplas staat zijn 
de outdoor fitness  apparaten. Die 

kunnen niet stuk en er wordt veel 
gebruik van gemaakt. Het plein 
biedt wel mogelijkheden en zou 
voor iedereen wat te bieden kunnen 
hebben. Ook kan je op het plein wat 
asfalt of een kunststofgrasmat aan-
leggen om een balletje te trappen 
of te gooien. Je kunt hekken plaat-
sen om ergernissen te voorkomen.”               
     
In de Slachthuisbuurt is dat ook ge-
probeerd maar dat ging niet door. 
“Na veel gepraat vonden de bewo-
ners het toch te dicht bij hun huizen 
komen. Het mag natuurlijk geen 
overlast bezorgen.”

Het zijn allemaal wensen, voorlopig 
moet je dus naar het Teylerplein 
of de Springerlaan. Als je mee wilt 
doen op bijvoorbeeld het Cruijff 
Court moet je je daar voor aanmel-
den?
“Op het Johan Cruijff Court hangt 
een informatiebord met de mede-
deling wanneer en hoe laat wij daar 
zijn. Dat is twee keer per week een 
avond en drie keer een middag. Als 
je mee wilt doen dan kom je daar 
naar toe en doe je gewoon mee. Je 
hoeft je daar niet voor in te schrij-
ven. Ook wordt daar met elkaar 
afgesproken wat wij dan gaan doen, 
dat beslissen wij met elkaar. Alleen 
als wij een groot toernooi organise-
ren moet je je daarvoor wel aanmel-
den, dat is wel zo handig.”

Heeft u ideeën over hoe wij de jeugd 
meer mogelijkheden kunnen bie-
den om een balletje te trappen of te 
gooien meld het dan bij de wijkraad, 
de redactie van de wijkkrant of 
bij  Michael Brink; 
michael@sportindewijk.nl

Zitten uw kinderen of u zelf ook zo veel achter de computer? Zou u niet liever zien dat u allen lekker een bal-
letje kan trappen op een plein in de buurt? Wij hebben in onze wijk wel pleinen, maar daar gebeurt niets: 
je moet naar het Teylerplein, of naar het Cruijff Court aan de Leonard Springerlaan. Daar kan je tussen de 

hekken wat ballen met elkaar. Of lid worden van voetbalvereniging DSK, dat kan natuurlijk ook. En niet te verge-
ten is er ook nog de korfbalvereniging Oosterkwartier, maar ja dat veld  ligt helemaal in de Slachthuisbuurt!!!

Sport in onze wijk Door Gerrit van Slooten

> Michael Brink trapt een balletje met de buurtjeugd op het Cruyff Court. 
    foto Gerrit van Slooten
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Hoe lang woont u al in deze buurt?      
“Ik ben in Haarlem geboren en 
getogen, dus een mug in hart en 
nieren. Mijn wieg stond in de Nagt-
zaamstraat en ik woon nu op het 
Teylerplein. Ik heb Haarlem nooit 
verlaten dan alleen maar voor mijn 
werk, vakantie en alles waar je zo nu 
en dan de stad voor uit moet.”

Heeft u ooit overwogen om Haarlem 
te verlaten en elders te gaan wonen?
“Ja, toen ik ging trouwen dacht ik 
aan nieuwbouw in o.a. Hoofddorp. 
Maar nieuwe huizen in nieuwe 
buurten dat komt vaak kil over. Het 
is vaak onpersoonlijker en je hebt er 
vaak weinig winkels. Maar ik houd 
van oudere huizen, die vind je hier 
in deze buurt. Die huizen geven ook 
een gezelliger sfeer. Toen kregen 
wij de kans om hier deze woning te 
kopen dus zijn wij hier gebleven.” 

Dat u vlak bij uw ouders kwam te 
wonen was dat ook belangrijk? ” 
Nee, maar wel leuk.

Mensen hebben het er vaak over dat 
er hier te weinig winkels zijn. Ervaart 
u dat ook zo? 
“Nee hoor, ik steek het Teylerplein 
over en ik ben in de Amsterdam-
straat. Ik vind het wel jammer dat 
Amsterdamstraat wat verpaupert, 
en dat de kleine winkels zijn ver-
dwenen. Maar ook op het van Zeg-
gelenplein en Beatrixplein zijn er 
winkels te vinden. Zolang ik mobiel 
en goed ter been ben heb ik dus 
geen problemen.” 

Wat ervaart u voor problemen die 
zich in deze buurt afspelen? 
“Waar ik vooral problemen van heb 
ondervonden was het funderings-
herstel. Dat was een kostbare zaak 

door o.a. een 
tweede hypo-
theek. Maar 
goed ik heb er 
een fijn huis aan 
overgehouden 
en ik hoop hier 
nog lang de 
bewoner van te 
zijn. 

Een ander 
probleem is 
het parkeren. Ik 
kan de auto wel 
kwijt maar het 
is toch moeilijk. 
Ik heb op mijn 
werk onregelmatige diensten en 
vooral als ik laat thuis kom moet ik 
vaak nog wel eens een paar blokjes 
omrijden voordat ik een plekje vind.”

Er kan natuurlijk van het Teylerplein 
een grote parkeerplaats gemaakt 
worden? 
“Ik vind het plein een leuk plein, dus 
dat moet vooral zo blijven. Misschien 
kunnen er aan de achterkant wat 
plaatsen gerealiseerd worden maar 
dat zullen er nooit genoeg zijn. Wat 
heel ergerlijk is dat er hier ‘s avonds 
en in het weekend ontzettend veel 
busjes en bedrijfswagens worden 
geplaatst, gedeeltelijk op de stoep. 
Die komen echt overal vandaan. Ik 
vind het niet plezierig om tegen een 
grote bus aan te moeten kijken.”

Een parkeergarage onder het plein, 
is dat misschien wat?
“Als dat mogelijk zou zijn zou ik het 
een goed plan vinden. Desnoods 
betaald, als ik een klein bedrag zou 
moeten neerleggen voor een onder-
grondse parkeerplaats zou ik daar 
totaal geen moeite mee hebben.” 

U heeft geprotesteerd tegen de bus-
halte op het plein, wat was daarvoor 
de reden?                                              
“Het ontneemt hier al het zicht. 
Maar belangrijker nog is dat het on-
veilig is voor de kinderen die spelen 
op het plein. Kinderen trappen een 
bal de straat op, zij vliegen er ach-
teraan en kijken niet uit. Als er een 
bus bij de bushalte staat is al het 
uitzicht helemaal ontnomen. Door 
de bushalte bij de apotheek voor de 
deur staat het verkeer hier voor de 
deur vaak vast. En erger nog, al die 
problemen die zijn ontstaan door de 
bushaltes zijn niet met de bewoners 
hier gecommuniceerd.
Wat heel erg prettig zou zijn als er 
hier op bijvoorbeeld de achterkant 
van het plein een overdekte  stalling 
komt waar je de fietsen kan plaat-
sen. Want wij hebben hier allemaal 
een kleine gang en geen achterom 
dus vaak kan je de fiets niet kwijt. 
Al met al woon ik hier naar mijn zin. 

Wilt u ook uw mening kwijt over onze 
buurt neem dan contact met op:  
gslooten@planet.nl  of tel: 5330554

Hoe bevalt het u, bewoners , in de nieuwe amsterdamsebuurt? Wat is er zo prettig aan onze wijk of wat 
juist minder prettig? Wat zou u graag anders willen zien of wat juist niet? Om dat te weten te komen 
nodigen wij u, de bewoners, uit om daar over te praten. Dit keer is het de beurt aan Marion Breijer (51) , 

bewoonster van het Teylerplein. 

Door Gerrit van Slooten.Buurtgenoten

   > Marion Breijer                                                                   foto Gerrit van Slooten
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Waar houdt het ISP zich mee bezig?
“Stichting InformatieSteunPunt 
houdt zich bezig met de geestelijke 
gezondheidszorg. Wij willen voor-
komen dat mensen in de psychia-
trie belanden. Gewoon voorkomen 
dat mensen problemen krijgen. En 
nu hebben wij het idee opgevat de 
hulp heel dicht bij de mensen te 
brengen.”

Hoe zou u dat dan willen doen?
“Koffiedrinken! Wij spelen al jaren 
met het idee dat eigenlijk op iedere 
hoek van de straat een mogelijk-
heid zou moeten zijn om een kop 
koffie te drinken. Gewoon bij een 
particulier die zegt, ik stel mijn huis 
open voor de buurt. Tussen tien 
en twaalf biedt ik gratis een kopje 
koffie en een koekje aan. Aan de 
buurtbewoners die het gezellig 
vinden om wat te komen drinken 
en wat bij te praten”. 

Waarom bij de buren?
“Waarom? Wij denken dat de men-
sen elkaar zo beter leren kennen en 
dat daardoor minder eenzaamheid 
ontstaat. Bovendien kunnen kleine 
zorgen of problemen besproken wor-
den, zodat ze niet te groot worden. 
Dat de mensen bij elkaar terecht kun-
nen en dat zij niet gelijk van de zorg 
gebruik hoeven te maken. Voordat zij 
in de schulden terecht komen en of 
hun huis uitgezet worden”. 

U denkt dat ik bij iemand die zijn 
huis open stelt het zo maar ga heb-
ben over mijn schulden of welke 
problemen dan ook?

je zit wat ongelukkig in je vel door financiële zorgen, je hebt net een kleinkind gekre-
gen, je bent net terug van vakantie, of je hebt woorden gehad met je zoon of dochter. 
Bedenk het maar. je hebt niet altijd professionele hulp nodig. De oplossing kan wel eens 
dichter bij huis liggen dan je denkt. Mensen in uw straat zouden wel eens een welwillend 
luisterend oor kunnen bieden. Dit is dan bij uitstek de Zorgzame Sociale Samenleving, 
een term die centraal staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zo denkt 
Martien Luijcks, coördinator van het ISP (InformatieSteunPunt) er over.

Gezellig koffiedrinken op elke hoek van de straat

“Ik denk dat men spreekt over waar 
het hart vol van is, dus als je net 
een brief van de deurwaarder hebt 
gekregen dan praat je daar mis-
schien wel over”. 

Is het de bedoeling dat er op zo’n 
koffieochtend of -middag iemand 
van uw stichting aanwezig is?
“Het is de bedoeling dat mensen 
elkaar helpen. Maar zij kunnen wel 
altijd een beroep op ons doen, 
zodat wij bij kunnen springen om 
het probleem samen met u aan te 
pakken.” 

Gaat u cursussen geven aan die 
bewoners die hun huis openstellen?
“Wij zijn bereid om een cursus aan 
te bieden. Maar wij gaan er van 
uit dat er veel mensen zijn die het 
talent hebben om te converseren, 
maar ook om te kunnen luisteren. 
Wij denken dat het de mensen 
aangeboren is en dat zij dat 
zelf wel kunnen aanvoelen of

zij dat aankunnen of niet”.
Aandacht is een kostbaar maar 
uniek en warm cadeau voor een 
ander in deze jachtige tijd. Het is 
helend voor mensen die zich alleen 
voelen, uitgesloten van contacten 
via werk, maar net zo helend voor 
de stressvolle medebewoner met 
werk, om even gewoon mede-mens 
te zijn.

Zijn er voorbeelden van zulke pro-
jecten?
“Er zijn huiskamerprojecten in Haar-
lem vanuit het opbouwwerk op de 
Burgwal en in Delftwijk in Haarlem 
Noord”.

U wilt waarschijnlijk iedereen berei-
ken?
“Ja, Nederlanders, Medelanders, 
jong en oud, echt iedereen. En U 
hoeft natuurlijk niet alleen naar uw 
buurvrouw of buurman op de hoek 
te gaan, het moet klikken. Dus kan 
het ook in een andere straat zijn.” 

U heeft het over gratis koffie, maar 
er zijn toch wel kosten aan verbon-
den. Hoe wil u dat gaan regelen? 
“Wij zijn bezig met het Oranjefonds 
om de mensen een vergoeding 
aan te bieden voor hun gemaakte 
kosten.”

Waarom eigenlijk bij de mensen 
thuis, je kunt toch naar het Broe-
derhuis, de Hamelink of naar het 
Reinaldahuis, is dat niet voldoende?
“Die instanties zijn niet in uw wijk te 
vinden, wij willen het zo dichtbij als 

lees hiernaast verder >>

Martien Luijcks               foto Gerrit van Slooten
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Door Gerrit van Slooten

mogelijk hebben. Uiteraard kan 
het meer anoniem bezoeken aan 
de buurthuizen e.d. voor sommi-
gen een prettiger ontmoetings-
plek zijn. 
Toch zullen velen de laagdrempe-
lige en persoonlijke ontmoeting in 
de buurt met de knusse gezellig-
heid dicht bij huis kunnen waar-
deren. Ook als je als mantelzorger 
boodschappen hebt gedaan en je 
ziet een deur openstaan met het 
bordje welkom. 
Dan is het misschien wel heel lek-
ker en heel welkom om even te 

gaan zitten en nog niet naar huis 
te gaan waar misschien wel een 
zware klus op je ligt te wachten. 
Gewoon even praten en lachen. 
Kortom wij zien veel in dit project 
en wij hopen dat er uw buurt 
veel mensen zijn die er op willen 
reageren”.

Heeft u belangstelling voor dit alles 
neem dan contact op met de heer 
Martien Luijcks. 
Tel: 023-5402030 of 06-50486221. 
Email: 
martien@informatiesteunpunt.nl

>>vervolg pag 6

Door Gerrit van Slooten

Al ver voordat het vuilnis wordt 
opgehaald worden de vuilniszakken 
buitengezet, zodat zij door vogels en 
katten worden open gemaakt. 

De rolemmers worden niet gelijk 
binnen gehaald nadat ze zijn ge-
leegd. Het gebeurt nog al eens dat zij 
dagen buiten staan. Dat zorgt er dan 
weer voor dat je er met je rollator, je 
rolstoel of je kinderwagen niet door 
kunt. 

Dan moet je de straat op waar je dan 
voor je kiezen wordt gere-
den door een automobilist of 
fietser die tegen het verkeer 
in rijdt en jou dan uitscheldt 
omdat je geen rekening met 
hem of haar houdt.  

Waarom rijdt die automobi-
list tegen de rijrichting in? 
Waarschijnlijk omdat die een 
parkeerplaats heeft gezien 
die nog vrij is en als hij of zij 
om moet rijden zou die parkeerplaats 
misschien wel eens bezet kunnen zijn. 

Wij hebben in onze buurt een te kort 
aan parkeerplaatsen. Dat houdt dan 

De bewoners in onze wijk klagen vaak over het gedrag van andere bewoners.  

weer in dat werkelijk iedere ruimte 
wordt benut om te parkeren. Dus 
auto’s worden overal geplaatst, op de 
hoek van de straat, op de trottoirs en 
dan niet met twee wielen maar met 
vier. Kortom het wordt niet alleen de 
autobezitter maar ook de voetganger 
steeds moeilijker gemaakt.

Grofvuil wordt vaak dagen voordat 
het wordt opgehaald buiten gezet. 
Ook dat is ergerlijk. 

Ben ik een betere buurtbewoner? Nou 
nee.  Ik heb mijzelf laatst 
betrapt op iets waar ik 
niet zo trots op kan zijn.

Er rijden twee meisjes 
en een jongen voor mij 
op hun fiets. De jongen 
verliest zijn tas, de meis-
jes rijden heel langzaam 
door. Zij kijken niet uit 
en ik word bijna van mijn 
fiets gereden. Ik schrik en 

ik scheld; “Kan je niet uitkijken trut”. 
Dat meisje zegt heel timide tegen 
haar vriendin, “Hoor je wat die man 
tegen mij zegt, hoor je dat hij mij 
uitscheldt”.

Ik gedraag mij dus ook af en toe onbe-
schaafd. Ik bied bij deze mijn excuus 
aan aan het meisje, en beloof dat ik mij 
voortaan keurig ga gedragen. 

Laten wij afspreken buurtbewoners, 
dat ik dat niet alleen ga doen maar ook 
dat jullie je keurig gaan gedragen. 

Ik ben al 45 jaar 
een inwoner van 
Haarlem. 42 jaar 
ben ik bakker 
aan huis ge-
weest, waarvan 
14 jaar zelfstan-
dig. Sinds zes 
en een half jaar maak ik nu deel uit 
van de wijkraad, waarvan anderhalf 
jaar als voorzitter. We hebben nu 
een goede ploeg. Het werk  voor de 
wijkraad betekent veel vergaderen, 
maar daar komt ook veel uit. 
Waar ik me wel aan stoor is het vele 
karton dat naast de papiercontai-
ners wordt achtergelaten. Waarom 
moet dat nou ? Een ander kijkt er 
tegen aan. Maak het klein en doe 
het in de bak, dat is toch een kleine 
moeite. 
Zeer veel dank. 

Groetjes,
 Siem de Groot.

Onbeschaafd gedrag

Siem de Groot, 
      wie is dat?
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Bekend geworden als 
Anna van Gogh-Kaul-
bach. Anna Kaulbach is 
geboren te Velsen op 31 
december 1869 als doch-
ter van Franz Kaulbach, 
arts, en Helena van Reijn. 

In 1899 trouwde zij met 
Willem van Gogh (een 
neef van Vincent van 
Gogh), bloembollen-
kweker in Lisse, daarna 
kunsthandelaar in Arn-
hem, met wie zij twee 
dochters en drie zoons 
kreeg.

Na de lagere meisjes-
school in Beverwijk 
bezocht Van Gogh-
Kaulbach de meisjes-HBS 
te Haarlem. Samen met 
haar echtgenoot werd zij 
meteen na de oprichting 
in 1894 lid van de SDAP, 
maar het partijpolitieke 
werk liet zij aan hem 
over. Zelf was zij (onder 
pseudoniem) begonnen 
aan een literaire carrière 
die werd gekenmerkt 
door een gestage en 
grote produktiviteit. 

Ze publiceerde in boek-
vorm ruim honderd 
romans, toneelstukken, 
verhalen, kinderboeken, 

reisverslagen en vertalin-
gen van Engelse, Franse 
en Duitse literatuur. In 
haar romans worden on-
derwerpen aangesneden 
als socialisme (“Levens-
doel”, 1899 en “Tragedie”, 
1901), armoede (“Rika”, 
1905) , de positie van 
de vrouw (“Moeder”, 
1908), parapsychologie, 
mystiek (“De vreemde 
vogel”, 1932 en “Frank en 
de dood”, 1940), en het 
antifascistische verzet 
(“Zomerland”, 1953). 

Vanaf 1913 schreef zij 
toneelkritieken voor het 
Haarlemsch Dagblad 
en vanaf 1923 voor de 
Dames-Kroniek. Ook 
schreef, bewerkte en 
vertaalde zij vanaf de 
jaren dertig hoorspelen, 
en verscheen vanaf 1920 

het driedelige kinder-
boekenserie “Lenie ter 
Heuvel”. 

In de jaren voor de 
Tweede Wereldoorlog 
verschoof haar sym-
pathie - waarschijnlijk 
omdat zij zich daar met 
haar pacifistische en 
anti-nationaal-socialisti-
sche houding meer thuis 
voelde - in de richting 
van de Communistische 
Partij in Nederland (CPN), 
wat tot het einde van 
haar leven zo zou blijven. 
Ze overleed te Haarlem 
op 28 januari 1960.  
Bron: biografisch Woor-
denboek van het Socia-
lisme en de Arbeidersbe-
weging in Nederland. 

Bijdrage en foto’s 
van Gerard Tensen

In de rubriek “straatnamen” is het deze keer de beurt aan een straat waar maar weinig huizen staan, 
maar die veel wijkbewoners toch bekend in de oren zal klinken. Dat krijg je er van als je plaats geeft 
een belangrijke voetbalclub (DSK), een lagere school (De Martin Luther Kingschool) en een veel be-

zochte speeltuin (Haarlem Oost). U begrijpt het al, het gaat over de:

STRAATNAMEN

Anna  Kaulbachstraat
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In de Tweede Wereldoorlog is de 
stad zwaar beschadigd. Daar is 
niets meer van te zien, behalve de 
restanten van de Kaiser Wilhelm Ge-
dächtniskirche. Als een vermanende 
vinger wijst de ruïne van de toren 
van de in 1891-1895 gebouwde 
kerk naar de hemel. Het kerkbe-
stuur besloot als herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog deze toren te 
laten staan. 

Wat mij verbaasde is dat bij het 
bezoeken van verschillende belang-
rijke gebouwen er altijd kaarten te 
koop stonden, foto’s in zwart/wit , 
van bij voorbeeld de kapot gescho-
ten Brandenburger Poort, en het 
vernielde Rijksdag gebouw. Het zijn 
trieste beelden. 

Ook de Amsterdamse Buurt heeft 
een zwaar bombardement gekend. 
De foto’s daarvan vind je terug in 
het boek van Marcel Bulte. Op 16 
april lieten de Engelsen hun bom-
menlast vallen op de wijk. Achteraf 
is gebleken dat het de bedoeling 

Bommen op de buurt

Afgelopen zomer  bezocht ik Berlijn, voor 
de eerste keer. Het is een bruisende me-
tropool, stad van het design, stad van de 

Muur, die van 1961 tot 1989 dwars door een  ver-
deeld Berlijn liep. 

centrum van de Oosterkerk werden 
evacuatieposten ingericht. 

Toen de branden waren bedwongen 
kon men de omvang van de schade 
bepalen. In de vroege ochtend van 
17 april kwam het eerste voorlopige 
rapport over de toestand van de 
huizen binnen. Er waren 118 huizen 
totaal vernield of afgebrand, 40 hui-
zen gedeeltelijk verwoest en bewo-
ners van ongeveer 100 huizen in de 
Zuiderpolder  en Vooruitgangstraat 
waren geëvacueerd  vanwege het 
gevaar van blindgangers.

De volgende dag werd een nieuwe 
balans opgemaakt: 74 doden, 60 
zwaar gewonden en 66 licht gewon-
den. Het aantal licht beschadigde 
huizen werd getaxeerd op zo’n 
800 à 900. In mei 1943 werden de 
definitieve cijfers beken gemaakt: 81 
doden en 4 vermisten.

Nog lang werd er gepraat over de 
gevolgen van het bombardement; 
het was een catastrofe van onge-
kende omvang. Een gebeurtenis die 
nog steeds een tol vraagt van dege-
nen die er toen bij betrokken waren. 
Maar in de standaards met foto’s van 
Haarlem heb ik nooit een zwart/wit 
kaart gevonden van de gebombar-
deerde  straten in de Amsterdamse 
Buurt.

Bijdrage van Corrie van der Vaart.

was de Cen-
trale Werk-
plaats van de 
Spoorwegen 
te vernie-
len, om zo 
het daarin 
aanwezige materiaal voor de Duitse 
bezetters onbruikbaar te maken en 
het spoorwegcomplex te vernieti-
gen.

Binnen één minuut was het ge-
beurd. Er waren veel huizen vernield 
en er braken branden uit in de Da 
Costastraat, de Van Zeggelenstraat, 
de Bakhuizen van de Brinkstraat, de 
Cremerstraat, de Betje Wolffstraat, 
de Vosmaerstraat  en nog veel 
andere straten. Het was één grote 
ravage.  Ook de openbare gemeen-
telijke school aan het Van Zeggelen-
plein was kapot geschoten.
Vrij snel kwam de hulpverlening 
op gang. Brandweerkorpsen van 
Amsterdam en andere omliggende 
gemeentes verleenden assistentie. 
Op de Herensingel en in het wijk-

Foto’s: Noord-hollandsarchief.nl



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/smartsite32019.htm

Het is weer herfst, we zien 
het aan de bladeren die 
zich op verschillende plek-
ken in de wijk ophopen. 
Het is een prachtig gezicht 
zolang de bladeren nog 
mooi hangen te kleuren 
in de bomen, maar het 
kan ook een last zijn als de 
wind de bladeren toevallig 
net steeds voor jou deur 
blaast. 
Vorig jaar is er al eens 
geopperd om in de herfst-
maanden hier en daar in 
de wijk de zogenaamde 
“bladkorven” te installeren, 
een soort vierkant hekwerk 
waarin de bladeren kun-
nen worden verzameld, 
om eens in de zo veel tijd 
te worden geleegd. Helaas 

bleek het niet mogelijk om 
die van de gemeente los 
te krijgen. Wel heeft onze 
voorzitter dit jaar een blad-
blazer en -zuiger weten 
te regelen. Hiermee is het 
mogelijk om de bladeren 
op te zuigen, waarbij het 
blad meteen wordt ver-
snipperd, zodat het mak-
kelijk in vuilniszakken kan 
worden afgevoerd. 
Begin november hebben 
we de proef op de som 
genomen, en hebben we 
een handje geholpen bij 
de maandelijkse schoon-
maakbeurt in de Kruse-
mannstraat. (Inderdaad, 
de spontane veegactie in 
deze straat, waarover we 
de vorige keer hebben 

geschreven, heeft 
een vervolg gekre-
gen en gebeurt nu 
maandelijks met 
hulp van de bewo-
ners !) Helaas bleek 
hierbij dat als de 
bladeren te nat zijn 
door de regen, het 
niet goed lukt om de 
bladeren te versnip-
peren, doordat het 
motortje vastloopt. 
Blazen lukt wel. 
Maar als het droog is gaat 
het prima. 
De gecombineerde blazer 
en zuiger is aangeschaft 
voor gebruik in de wijk, 
en is dan ook beschikbaar 
voor wijkbewoners die last 
hebben van de herfstbla-

deren en daar graag iets 
aan willen doen. Hij is op te 
vragen bij onze voorzitter 
Siem de Groot, die hem in 
bewaring heeft. Schroom 
dus niet om contact met 
hem op te nemen, op 
telefoonnummer 023 - 
5352153. 

Bladblazer voor de wijk

> De bladzuiger in actie op de Krusemanstraat. 
foto Gerard Tensen

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

Diensten (na 17.30 u. en weekeinde, spoedeisend)
Ambulance 023- 531 9191
Apotheek 023- 532 0713
Dokterscentrale 0900- 1515

Gemeente
Grof vuil en tuinafval 0900-8477
Reiniging, afvalverwijdering
en technische dienst 0900-8477
Milieupolitie 023- 511 5115
Stadhuis 023- 511 3000
Bouw en Woningtoezicht 023- 511 3450
Meldpunt Oost 023- 511 5080
na kantoortijd (lokaal tarief )  0900- 8844

Overige
Stichting Dock Haarlem 023 -543 0603
Stichting MEE Kennemerland 023- 535 8877

Ouderenwerk Oost 023- 540 5545
Steunpunt Ouderen 023- 532 4261
Ouderenwerk Oost 023 -540 5545
Zorgcentrale Thuiszorg 023- 891 8918
Thuiszorgwinkel 023- 891 8918
Steunpunt Mantelzorg 023 -891 8462
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
Vrouwenknooppunt 023- 540 1268
NVSH Haarlem 023 -532 6602
Crisiscentrum 023- 525 5111
Justitie in de buurt 023- 543 1122
Anti discriminatiebureau 023- 531 5842
Belastingtelefoon 0800- 0543
Kindertelefoon (gratis) 0800- 0432
Kruisvereniging 023- 515 5600
SOS Telefonische hulp 0900 - 0767
Bouwbureau Haarlem Oost 023- 535 4705
Bouw Wonen en Leefomgeving 023 -511 3450
Gasservice Kennemerland 0251- 245454
Woningwinkel 023- 517 5600
Natuur- en Landschapcoördinatie 023- 511 5063
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1 december Woensdag om 14 .00 uur 
EEn kEttInG Of ArMBAnd 
MAkEn VAn PAPIEr .
Leden €1,00,  niet leden €2,00 

3 december 
dISCO In dE SPEELtuIn HAArLEM OOSt 
Er kOMEn 2 SPECIALE GAStEn 
Leeftijd van 6 tot 12 jaar entree is gratis 
Entreekaarten kan uw bij de speeltuin 
ophalen bij Mariska.
Van 19.30 tot 21.00 uur 

Woensdag 8 december om 14 .00 uur 
EEn WAxInE -rOOS MAkEn OP Cd 

Leden €1,50 niet leden €2,50 

Woensdag 15 december 
om 14 .00 uur 
kErStBOOM MAkEn .
Leden €1,50 niet leden €2,50 

21 december dinsdag om 14 .00 uur 
kErStBEL MAkEn MEt 
EEn dEnnEnAPPEL ErIn .
Leden €1,50 niet leden € 2,50 

22 december  Woensdag om 14 .00 uur 
PLAyBACk SHOW,  opgeven voor 20 december 
Leden €1,00, niet leden €2,00 

23 december donderdag om 14 .00 uur 
VAndAAG GAAn WE EEn kErStfILM kIjkEn 
Voor de leden is het vandaag gratis, 
niet-leden € 1,00.

AGENDA SPEELTUIN HAARLEM OOST
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toch nog eerder dan verwacht is in oktober de sloop ingezet van de “rotte kiezen” van de teding van 
Berkhoutstraat nrs . 42-46 . Het is nog niet bekend wanneer wordt begonnen met de bouw van de nieuwe 

woningen, maar dat het straatbeeld er beter uit gaat zien mag duidelijk zijn .
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Herfst 
in de wijk

13 DECEMBER 
19.30 UUR

LAATSTE OPENBARE 
vERGADERING

MET AANSLUITEND EEN 
HAPJE EN EEN DRANKJE

U BENT vAN 
HARTE WELKOM !
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Een 
gelukkig

2011

Prettige
feestdagen


