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[ van de voorzitter ] [ wijkraad ]

[ mededelingen ]

Hier is dan weer het voor woord van de voorzit-
ter Siem de Groot. Wat is er zoal gebeurd in de 
Nieuwe Amsterdamse Buurt ? 

De Flank en de Spits zijn inmiddels bewoond. Er moet 
nog het een en ander gebeuren, zoals de bomen op 
het Penaltypad, dat direct achter de Flank loopt, en 
het Van Zeggelenplein moet weer in de oude staat 
terug worden gebracht. Als ik dit schrijf zijn ze daar 
gelukkig mee bezig. 
De Teding van Berkhoutstraat 42, 44 en 46 zijn geluk-
kig weer nieuw en na jaren weer bewoond. 

Verder is er op dinsdag 
13 september een buurt-
schouw geweest waarbij 
mensen van de wijkraad, 
de gemeente, de politie 
en de wooncoopera-
ties aanwezig waren. 
Doordat alle wijkbewo-
ners via een brief van te voren op de hoogte waren 
gesteld was er ook van deze kant veel belangstelling, 
en hebben we inmiddels ook veel kunnen bereiken. 
Omdat het een groot gebied beslaat is er voor geko-
zen om met de fiets te gaan. Helaas was dat niet voor 
iedereen duidelijk, waardoor sommige mensen niet 
alles hebben kunnen bekijken. Een aandachtspuntje 
voor een volgende keer, lijkt me. 

Er is stilgestaan bij de Speeltuin Haarlem-Oost (het 
startpunt van de route), de Jac van Looijstraat, het 
Roomolen parkje, langs de Ter Haarstraat naar het 
vernieuwde bruggetje over de Zomerkade. 
Vervolgens via het Drilsmaplein en de Van Zeggelen-
straat naar de Cremerstraat. Een uitgebreid verslag 
van de schouw, en van wat er met de bevindingen is 
gedaan, kunt u lezen in deze wijkkrant. 

Dan wil ik u nog even wijzen op onze laatste vergade-
ring van het jaar, op maandag 19 december. U bent 

van harte uitgenodigd om hier bij 
te zijn, u bent dan ook welkom op 
het afsluitende hapje en drankje 
achteraf om het jaar uit te luiden. 

Samenstelling wijkraad
Siem de Groot voorzitter 023 - 535 2153
  06 3714 6560
Jacques Amand secretaris 023 - 5352649
Jan Scholten secretaris
Ron Bax penningmeester  023 - 5763331
Gerard Tensen lid 023 - 536 2144
Gerrit van Slooten lid 023 - 533 0554
Fred Spaansen    aspirant-lid  023 5261483
Redactie wijkkrant Gerrit van Slooten,  
 Gerard Tensen,  
 Yolanda Verburg
Secretariaat: Jacques Amand, 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 3714 6560

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 onderwerpen in te brengen. De vergadering sluit om 
21.30 uur. Komt u eens langs!

De laatste vergadering van het jaar is op 
maandag 19 december, en zal worden 
afgesloten met een feestelijk hapje 
en drankje voor alle bezoekers van de 
vergadering.

De data voor het nieuwe jaar zijn: 
16 januari, 20 februari, 19 maart en 16 april.

Siem de Groot
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Voor de diverse fases worden de 
bewoners door nieuwsbrieven op 
de hoogte gehouden. Voor alle 
nieuwsbrieven geldt dat zij eerst 
langs de bewonerscommissie en/
of projectcommissie gaan voordat 
zij worden verstuurd. Dit om er 
zeker van te zijn dat de verstrekte 
informatie duidelijk en juist is. 

GROOt OnDeRHOUD 
Extra funderingsonderzoek voor 
het groot onderhoudsproject (fase 
1-a) is inmiddels uitgevoerd. Voor 
dit project worden  in overleg met 
de inmiddels opgerichte  pro-
jectcommissie de plannen verder 
ontwikkeld. De uitvoering van het 
groot onderhoud is in 2012 ge-
pland.

SlOOP/nIeUWBOUW
Voor de woningen die worden 
vervangen door nieuwbouw 
(fase 1-c)  is  ook een projectcom-
missie opgericht. 
In augustus zijn de leden van deze 
projectcommissie op excursie ge-
weest waarbij een aantal projecten 
van architecten zijn bezocht. Zij 
mochten hun voorkeur voor een 
architect voor fase 1-c uitspreken. 
Deze keuze was moeilijk omdat de 
architecten mooi werk afleveren en 
ook goed luisterden naar de leden. 
Bij de architectenkeuze worden 
de opmerkingen van de project-
commissieleden zoveel mogelijk 
meegenomen. 
Daarna gaat de planontwikkeling 
verder, waarbij de projectcommis-
sieleden natuurlijk nauw betrok-
ken worden. Ook zorgt Elan Wonen 
ervoor dat de overige bewoners 
van deze fase goed worden geïn-
formeerd.

In een van de vorige wijkkranten heeft u kunnen lezen dat Elan Wonen diverse woningen in de Amsterdamse-
buurt gaat aanpakken. Dit project gaat enkele jaren duren en is in verschillende fases ingedeeld. 
Hieronder nog even de mogelijke aanpak.

Voortgang herstructurering 
elan wonen in de Amsterdamsebuurt

Bijdrage van José de Cock, 
wijkcoach Elan Wonen

VeRKOOP/FUnDe-
RInGSHeRStel

Voor de woningen waarbij fun-
deringsherstel wordt uitgevoerd 
en waarna de woningen worden 
verkocht als kluswoning (fase 1-b), 
worden de plannen verder uit-
gewerkt. De bewoners krijgen in 
december meer informatie over het 
verkoopproces. Naar verwachting 
wordt het funderingsherstel in 2014 
uitgevoerd.

URGentIeStAtUS
Voor de fase 1-b en 1-c is inmiddels 
de stads- en wijkvernieuwingsur-
gentie aangevraagd/verstrekt.  Als 
bewoners niet naar een wisselwo-
ning willen/kunnen verhuizen, is het 
met de urgentie mogelijk om in één 
keer definitief een andere woning te 
zoeken. Met het verstrekken van de 

urgentie is ook de peildatum voor 
de uitkering van de verhuisvergoe-
ding van kracht. De hoogte van de 
verhuisvergoeding wordt ieder jaar 
geïndexeerd en is op dit moment 
€ 5.500 (prijspeil 1-3-2011).

COntACt
Met de wijkraad is afgesproken 
dat zij door José de Cock van Elan 
Wonen (wijkcoach Haarlem-Oost) 
tijdens hun maandelijks overleg op 
de hoogte worden gebracht van alle 
communicatie rondom de herstruc-
turering.
Om iedereen zo goed mogelijk te 
informeren is er afgesproken dat 
de wijkraadsleden bewoners altijd 
adviseren om met hun vragen recht-
streeks naar Elan Wonen te gaan. 
Voor de begeleiding tijdens het proces 
kunnen zij terecht bij de wijkcoach 
José de Cock (023) 515 98 18. 
Voor technische vragen kunnen 
zij terecht bij de projectontwikkelaar 
Patricia van der Beek (023) 515 98 67.

• Deze woningen aan de Dr Schaepmanstraat zullen worden vervangen door nieuwbouw (fase 1C)
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Zorg voor het milieu (2)

Iedereen komt - al dan niet bij een 
grote opruimactie in huis of berging 
- wel eens dingen tegen waar hij of 
zij niets meer mee doet. Die men 
niet meer kan of wil gebruiken of 
gewoonweg niet meer mooi of leuk 
vindt.

Dan rijst de vraag: wat zal ik er nu 
mee doen? Weggooien is zonde, 
kan altijd nog. Het is namelijk heel 
goed mogelijk dat iemand anders er 
nog (veel) plezier van kan hebben, 
ook al is het niet meer helemaal 
gaaf of zelfs een beetje kapot.

Er zijn diverse mogelijkheden om 
van die spullen af te komen. 

*  Je kunt ze bijvoorbeeld aanbieden 
aan de Weggeefwinkel of aan de 
stichting Haarlemmers helpen 
Haarlemmers (023 5328825), 
waar men goede huisraad en/
of nog werkende huishoudelijke 
apparaten geeft aan mensen die 
het financieel moeilijk hebben. Je 
kunt ze ook op de website www.
gratisoptehalen.nl zetten.

*  Ook kun je ze proberen te verko-
pen op marktplaats, speurders 
of tweedehands.nl. Of via een 
advertentie in een lokale krant.

*  Er zijn regelmatig scholen, ver-
enigingen en andere organisaties 
die rommelmarkten organiseren 
en daar graag uw spulletjes ver-
kopen. Dat is voor hen een zeer 
welkome bron van extra inkom-
sten, of zij geven de opbrengst 
aan een goed doel, ook mooi!

*  En wie in Haarlem kent niet de 
Schalm? Ook daar is men blij met 
uw spullen en jaarlijks vinden 
vele kopers daar iets van hun 
gading. Er zijn overigens ook nog 

In het vorige nummer van deze wijkkrant zijn we ingegaan op het zelf kweken van groente. Een andere manier 
waarop iedereen eenvoudig rekening kan houden met een vermindering van de belasting van de aarde en 
haar grondstoffen is het zorgvuldig omgaan met afgedankte spullen. 

andere kringloopwinkels in Haar-
lem, waar men u graag ‘verlost’ 
van uw overtollige dingen.

*  Voor (kinder)kleding zijn er 
diverse tweedehands kleding-
zaken waar u nog in goede staat 
verkerende kleding kunt afgeven. 
Vaak krijgt u dan een deel van de 
opbrengst.

*  Breigaren, naalden en brei- en 
haakboeken kunt u bij mij kwijt 
voor de werkgroep Haarlem breit 
voor Roemenië.

Niet alleen het wegdoen of verko-
pen van afgedankte spullen spaart 
de aarde, ook het kopen ervan. 

Snuffelen op internet, een rommel-
markt of in een kringloopwinkel is 
leuk en levert soms verrassende en 
handige dingen op. En vaak precies 
datgene waar u naar op zoek bent...
succes!

Bijdrage van Yolanda Verburg

We praten 
wel, maar 

begrijpen we 
elkaar ook?
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Sinds begin dit jaar ben ik een enthousiaste Buuv en ik kan het 
iedereen aanraden om ook een Buuv te worden! Wat dat inhoudt, 
een Buuv worden of zijn? Dat zal ik proberen uit te leggen.

Bent u al een BUUV???

Het betekent bijvoorbeeld dat 
je reageert op advertenties 
of er zelf eentje plaatst op de 
Buuv-website (www.buuv.nu)  of 
prikborden waarin je een dienst 
aanbiedt of vraagt.
Zowel de vraag als het aanbod 
zijn enorm gevarieerd, enkele 
voorbeelden zijn: ik wil wel af en 
toe uw hond uitlaten, wie kan 
mijn tuintje op orde brengen, ik 
kan u informeren over edelste-
nen, wie wil mij helpen de ver-
huisdozen in te pakken, wie wil 
samen met mij het boek Geweld-
loze Communicatie bestuderen 
etc etc.

De HUISReGelS 
VAn BUUV
Bij Buuv zijn er een aantal prak-
tische huisregels zodat iedereen 
weet waar die aan toe is. Als u via 
de website een bericht plaatst, 
wordt u automatisch gevraagd 
om de huisregels te lezen en 
hiermee akkoord te gaan. De 
huisregels staan ook op de vraag- 
en aanbodkaartjes vermeld, die 
te vinden zijn bij de Buuv-prik-
borden.
•   Als u online uw vraag 

of aanbod plaatst,  
wordt deze automa-
tisch ook op de Buuv 
prikborden geplaatst.

•   Wilt u liever anoniem 
een oproep plaatsen, 
neem dan contact op 
met BUUV. Dan plaat-
sen wij uw bericht.

•   Een bemiddelaar van BUUV kan 
u ook helpen bij het plaatsen 
van een vraag en/of aanbod.

•   Is uw vraag (of aanbod) beant-
woord of niet meer nodig, laat 

het ons dan even weten. Dit kan 
per telefoon, post, e-mail of via 
de brievenbus van BUUV.

•   Er mag geen vergoeding ge-
vraagd worden (een onkosten-
vergoeding vragen kan wel, 
bijvoorbeeld bij vervoer of voor 
de boodschappen van een maal-
tijd).

•   Als u vragen heeft, dan kunt u 
altijd contact opnemen met een 
bemiddelaar.

•   BUUV kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele 
schade.

•   Ongewenste berichten worden 
verwijderd.

HOe WeRKt BUUV?
Bij Buuv kunt u op meerdere 
manieren uw bericht plaatsen 
of ergens op reageren. Op een 
buuv-prikbord bij u in de buurt, 
online, telefonisch of samen met 
een Buuv-bemiddelaar. U kunt ook 
anoniem een bericht plaatsen, dan 
zorgt Buuv ervoor dat uw naam 
niet bij uw bericht wordt geplaatst. 
Krijgt u geen reactie op uw op-
roep? Neem dan contact op met 
Buuv.

BUUV-PRIKBORDen
Op het prikbord van buuv vindt u 
een overzicht van vraag en aanbod 
bij u in de buurt. Ziet u iets waar 
u op wilt reageren? Neem dan 

contact op met de buurtbewoner 
in kwestie. U kunt ook zelf een 
kaartje invullen en op het buuv-
prikbord hangen. Dan zorgen wij 
dat uw oproep ook op onze web-
site te vinden is (zonder uw adres 
of telefoonnummer). 
U vindt de locaties van de Buuv-
prikborden per wijk vermeld. Op 
dit moment zijn er alleen prikbor-
den te vinden in de wijken Slacht-
huisbuurt, Parkwijk/Zuiderpolder 
en het centrum van Haarlem. In 
het Reinaldahuis bijvoorbeeld en 
ook in de Hamelink.

OnlIne
Alle reacties op de berichten die 
op de website staan, gaan per 
e-mail. U krijgt een mail van een 
buurtgenoot op uw bericht en 
andersom.  
Wij vragen u altijd een aantal 
gegevens in te vullen, zodat de 
Buuv-bemiddelaars u ook weten 
te vinden voor een match. Online 
kunt u ook een foto plaatsen van u 
zelf en meer vertellen over hobby’s 
en interesses.

teleFOnISCH
Heeft u geen computer of 
e-mail tot uw beschikking dan 
kunt u altijd bellen met Buuv 
op 023 551 7845. 
Buuv kan voor u kijken in 
het overzicht of voor u een 
bericht plaatsen. 

Buuv is bereikbaar op werkdagen 
en bij geen gehoor kunt u een 
bericht achterlaten, dan belt Buuv 
u terug.

Bijdrage van Yolanda Verburg
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Natuurlijk breien we hier gewoon 
lekker verder, helaas blijft hulp nog 
steeds hard nodig. De economie 
van Roemenië is er nog veel slech-
ter aan toe dan hier in Nederland 
en het ontbreekt er aan voorzie-
ningen als W.W. en dergelijke. In de 
steden treft men dan ook regel-
matig bedelaars aan, zowel jonge 
kinderen als ouderen. Daarom gaan 
wij door met het steunen van het 
werk van de stichting WCL.

U kunt ons daarbij helpen door 
breigaren, haak- en breiboeken en 
naalden te geven.
Ook zijn er goede kinderschoe-
nen nodig. Educatief speelgoed is 
ook van harte welkom, maar dan 
natuurlijk wel zonder dat er taal aan 
te pas komt.

In september heb ik een heleboel hier in Haarlem e.o. gebreide kinderkleding naar de stich-

ting WCL in Amsterdam kunnen brengen. Inmiddels zijn alle goederen door de mensen van 

die stichting naar Arad in Roemenië gebracht en daar verspreid onder de kinderen in kinder-

tehuizen en via een kerk aan de allerarmste gezinnen.

Hiernaast proberen we door middel 
van de verkoop van (zelfgemaakte) 
popjes, sjaals en andere leuke of 
nuttige dingen geld voor de stich-
ting bij elkaar te krijgen, waarmee 
zij in Roemenië noodzakelijke 
dingen voor de tehuizen kunnen 
aanschaffen.  U kunt bij mij terecht 
voor kleine cadeautjes, bijvoorbeeld 
stoffen popjes en hippe gebreide 
kerstballen. 

U kunt ook een afspraak met mij ma-
ken om bij mij thuis -uiteraard geheel 
vrijblijvend- de ‘collectie’ te bekijken.

Mocht u meer informatie willen over 
de werkgroep, neem dan gerust con-
tact met mij op!
Yolanda Verburg, Potgieterstraat 17, 
tel 023 7519429 (niet tussen 13.00 
en 16.00 uur) of per email: 
y.verburg@zonnet.nl

Tot slot: ik organiseer samen met 
Jessica Becker in samenwerking met 
Buuv twee bijeenkomsten Kerstballen 
breien. Deze vinden plaats op vrij-
dagochtend 11 en 25 november van 
10.00-11.30 uur. 

Opgave en informatie hiervoor ook bij 
mij, Yolanda Verburg.

Werkgroep Haarlem breidt voor Roemenie

Kinderen tot 16 jaar kunnen op 
woensdag 4 en 11 januari 2011 
van 13.00 tot 16.00 uur op diverse 
locaties, verspreid over de stad, oude 
kerstbomen inleveren. 
Voor elke boom ontvangen zij 
€ 0,40 en een lootje waarmee een 

hoofdprijs van € 500,- gewonnen kan 
worden. 
Natuurlijk kunnen mensen boven 
de 16 jaar óók hun kerstboom op 
onderstaande locaties inleveren. Zij 
doen echter niet mee aan de actie. 

De prijs is bestemd voor een activi-
teit met de hele klas, bijvoorbeeld 
een excursie, of een schenking aan 
een goed doel. Behalve de hoofdprijs 
worden er ook op iedere locatie 
per 100 ingezamelde bomen 
cadeaubonnen van € 10,00 verloot 
op woensdagmiddag 
11 januari 2012, om 16.30 uur.  

Voor de Amsterdamse Buurt zal het 
inleverpunt te vinden zijn op het 
Van Zeggelenplein. 
Andere locaties zijn de Godfried van 
Bouillonstraat (Slachthuisbuurt), de 
Bijvoetstraat (Parkwijk/Zuiderpolder), 
en het Thorbeckeplantsoen en het 
milieuplein op de Ir. Lelyweg in de 
Waarderpolder. De bomen moeten 
kruis- en netvrij aangeleverd worden. 

Kerstbomenactie in de wijk
evenals vorige jaren organiseert de gemeente Haarlem begin 2012 
weer een inzamelingsactie voor oude kerstbomen.
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Hoe lang woon je al in deze buurt Fred? 
“Ik ben hier niet geboren maar ik 
woon al 31 jaar in deze straat. Het 
bevalt mij hier goed, je woont hier 
centraal. Vlak bij de Amsterdams-
traat, vlak bij het stadscentrum en 
dicht bij de uitvalwegen.”

Je was eerst lid van de wijkraad 
Oude Amsterdamsebuurt. Wat was 
daarvoor de reden?

“In die wijkraad hadden ze toen - en 
nu eigenlijk ook - niet zoveel leden 
en bovendien ben ik tweede voorzit-
ter van de bewonerscommissie van 
Elan die zowel in die buurt als deze 
buurt vertegenwoordigd is.”

Er gaat nogal wat gebeuren met de 
woningen van Elan in deze omge-
ving. Zijn ze ook met jouw woning 
wat van plan?

“Wij hebben enige tijd geleden een 
brief gehad met de mededeling dat 
wij geen grote investeringen moet 
plegen in onze woningen, dus ook 
ons staat er wat te wachten in de 
toekomst.” 

Ben je daarom lid geworden van 
onze wijkraad?

“Ja, dat speelt enigszins mee, maar 
dat is niet de hoofdreden. Want wij 
houden als bewonerscommissie 
natuurlijk ook de vinger aan de pols. 
Het gaat wel om een groot aantal 
woningen, zo’n 400 stuks.”

Vind jij dat de wijkraad ook invloed 
kan of moet hebben in de plannen 
van Elan? 

Hoe bevalt het u, bewoners, in de Nieuwe Amsterdamsebuurt? Wat vindt u prettig aan onze wijk of juist wat 
minder prettig?  Wat zou u graag anders willen zien of wat zou er juist niet veranderd mogen worden?  
Om dat te weten te komen nodigen wij bewoners uit om daar over te praten. 
Fred Spaansen (49) woont al heel wat jaren in onze buurt en bovendien is hij sinds kort  lid van onze wijkraad. 
Redenen genoeg dus om hem te interviewen. 

Door Gerrit van Slooten.Buurtgenoten

“Ik vind dat de wijkraad ook een 
adviserende rol moet hebben, 
want het speelt zich toch af in onze 
buurt. Maar het is vooral een zaak 
voor de bewoners en de commis-
sie.”

Wat vind jij dat er nog meer moet 
gebeuren in de Nieuwe Amsterdam-
se buurt? 

“Los van het feit dat je kan consta-
teren dat het geld op is zijn er wel 
wensen. Maar die moeten wel reali-
seerbaar zijn. Het zou mooi zijn als 
de jeugd hier ook een onderkomen 
krijgt. Want dat hebben wij in onze 
wijk niet. Maar dat geldt bijna voor 
heel Haarlem Oost. In de Sporthel-
denbuurt hebben zij nog het buurt-
huis de Thor waar de jongeren nog 
naar toe zouden kunnen gaan. 
Ik denk dus niet dat zoiets hier 
komt. Dat moet allemaal bekostigd 
worden. Daar moet een gebouw 
voor gevonden worden, daar moe-
ten mensen op gezet worden. Ik zie 
het wat dat aan gaat wel somber in.”

Toch nog even over wat er staat te 
gebeuren met de woningen van 
Elan. Heb jij het idee dat alles vol-

gens plan zou kunnen verlopen? 

“Dat is moeilijk te zeggen want elke 
woningcorporatie krijgt te maken 
met zoveel zaken, zoals geld. Is wat 
zij willen wel realiseerbaar? Moet er 
misschien nog meer gesloopt wor-
den? Er zijn wellicht nog heel wat 
haken en ogen.”

Wat doe je nog meer, wat ben je van 
beroep?

“Ik rijd voor mijn beroep groepsver-
voer bij Connexxion, ik ben lid van 
een politieke partij en ben ook nog 
actief bij een vakbond. En ik ben 
ook nog actief bij BUUV. Kortom, ik 
verveel mij niet.”

(BUUV is de buurtmarktplaats voor 
en door bewoners van Haarlem, waar 
vraag en aanbod elkaar vinden. Bij 
BUUV gaat het om diensten die je als 
bewoners voor elkaar kan doen; zie 
het artikel pagina 5.) 

Wilt u ook graag vertellen wat u van 
onze buurt vindt, waar u zich over 
opwindt, ergert of vermaakt laat het 
mij weten. Ik maak dan graag een 
afspraak met u. 
E-mailadres: gslooten@planet.nl

• Fred Spaansen          (foto Gerrit van Slooten)

niemand kan mij 

verbieden in alle 

omstandigheden 

vriendelijk te blijven
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Wellicht heeft u ons gezien op dinsdagmiddag 13 september. Twee groepen mensen die door onze wijk 
trokken, de een lopend en de ander met de fiets. Het doel? Een wijkschouw.  Wat is het doel van zo’n schouw?
Een wijkschouw is een tocht door de wijk waarbij bewoners de gemeente laten zien op welke punten 
verbeteringen van de openbare ruimte nodig of wenselijk zijn. Wie gingen er zoal schouwen? De wijkagent, 
handhaving Haarlem, mensen van de gemeente, van stichting Dock, iemand van Pré Wonen en natuurlijk leden 
van de wijkraad. En niet te vergeten, een aantal bewoners. 

Wat zijn zoal de klachten van 
de bewoners, en wie kan je daar 
eventueel voor ter verantwoording 
roepen?
■ Mede door klachten van bewo-
ners en de wijkraad wordt de zand-
vlakte op het van Zeggelenplein, 
bij de net opgeleverde Spits aange-
pakt. De bomen op het Penaltypad, 
tussen de Flank en het voetbalveld, 
worden binnenkort geplaatst.

■ De bewoners van de Jac. van 
Looystraat waren verbaasd dat zij 
geen gebruik konden maken van 
de net geplaatste vuilcontainers. 
Deze waren bestemd voor de 
mensen van de Flank, maar zijn vlak 
voor hun deur geplaatst, terwijl ze 
er geen gebruik van konden ma-
ken. Daar is intussen veranderring 
in gekomen, de mensen in de Jac. 
van Looystraat hebben nu ook een 
pasje gekregen en dus toegang tot 
de containers.

■ Er zijn echter ook zaken die niet 
gerealiseerd worden, zoals bij de 

Roomolenflat waar gevraagd werd 
om bankjes. Uit angst voor over-
last van hangjongeren worden die 
echter niet geplaatst. Wel komen er 
bankjes aan het water van de Zo-
merkade, vlak bij de Roomolenflat. 

■ Op het Drilsmaplein worden de 
bankjes op verzoek van een moe-

der vervangen door een ander type 
bank die minder gevaarlijk zou zijn 
voor kinderen. Ook is er gevraagd 
om een container voor plastic afval 
op het plein. Of die geplaatst gaat 
worden is tot op heden niet bekend. 

■ In de ter Haarstraat wordt er 
gewacht op de kapvergunning van 
enkele bomen. Dit in verband met 
een geplande  herinrichting van de 
straat en het plantsoen.

■ Verder werd er geklaagd over de 
viskraam aan de Zomerkade. Wat 
gaat daar mee gebeuren, komt er 
nog een visboer in en zo niet, blijft 
dat gebouwtje dan staan? Daar 
wordt volgens een meneer van de 
gemeente onderzoek naar gedaan. 

Door Gerrit van Slooten. 
Foto’s Gerrit van Slooten en Jacques Amand

• De zandvlakte op het Van Zeggelenplein wordt aangepakt.

De Wijkschouw
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■ Ook zijn er veel klachten 
binnen gekomen over de 
slechte bestrating van zowel 
de straat als het trottoirs 
in de diverse straten. Daar 
zou in de naaste toekomst 
wat verbetering in kunnen 
komen.

■ U heeft ze wellicht op-
gemerkt, de paaltjes bij de 
poort in de van Walrestraat. 
Zij staan daar omdat een 
bewoonster met haar scoo-
tmobiel regelmatig pro-
blemen heeft om de poort 
uit te komen, omdat daar 
geparkeerde auto’s op de 
stoep staan. Maar een echte 
oplossing is het tot nu toe 
niet. Er wordt nagegaan of 
er wat beters is te bedenken.

■ Ook waren er vragen om 
op het plantsoentje in de 
van Zeggelenstraat speelat-
tributen te plaatsen voor de 
kinderen. Dat vond men een goede 
suggestie en ook dat wordt verder 
bestudeerd.

■ Verderop in de van Zeggelen-
straat zijn er veel klachten over 
illegaal geplaatste fietsrekken met 
daarin nogal wat fietswrakken. 
Bovendien ligt daar ontzettend veel 
vuil. Handhaving beloofde meteen 
om op korte termijn de wrakken 
te stikkeren: als zij niet binnen een 
paar weken weggehaald zouden 
worden door de eigenaren dan zou 
handhaving daar voor zorgen. En 

verder zou daar eventueel een tulp-
fietsenstandaard geplaatst kunnen 
worden.

■ Vanuit de Nicolaas Beetstraat 
kwam de klacht dat daar nogal 
wat verkeersdeelnemers tegen het 
verkeer inrijden. Dat komt natuur-
lijk niet alleen daar voor. Dat doet 
zich ook voor in andere straten in 
onze wijk. Dat heeft te maken met 
gedrag van de automobilist. 

■ Tevens zijn er veel klachten te 
beluisteren dat er op iedere straat-

hoek waar mogelijk de auto 
maar geparkeerd wordt, 
waardoor soms gevaarlijke 
situaties ontstaan voor de 
weggebuiker. 
Er is een toenemend par-
keerprobleem, maar dat 
hoeft niet in te houden dat 
de trotoirs zo langzamer-
hand vol staan met auto’s en 
niet meer te gebruiken zijn 
door voetgangers. Handha-
ving treed daar wat meer 
tegen op, er wordt meer 
bekeurd. Zo’n boete kost 
inclusief administratiekosten 
g 76,-. 

■ Ook zijn er nogal wat 
klachten geuit over bus-
jes en vrachtwagens in de 
buurt. Maar als er wegen-
belasting betaalt wordt 
kan daar gewoon niets aan 
gedaan worden. 

■ Er was door leden van de 
wijkraad een brochure verspreid 
over de geplande wijkschouw, daar 
is veel reactie op gekomen. Er zijn 
daardoor ook zaken gerealiseerd of 
die worden nog gerealiseerd. 

Maar de wijk is nog niet af, er blijft 
altijd wat te wensen over. Dus bij deze 
het vriendelijke verzoek: als u nog 
wensen heeft stuur die dan naar de 
wijkraad. 

Of kom naar een vergadering van ons 
in het DSK-gebouw, of loop of fiets 
mee met de volgende wijkschouw.  

•  Fietsenrekken trekken rommel aan
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Ook bij de keuze voor voedsel voor 
uw dieren kun je het beste kijken 
naar wat uw dier in het wild zoal 
eet. Eet het uitsluitend plantaardig 
voedsel? Of heeft het absoluut 
vlees nodig om gezond te blijven? 
Deze informatie is gemakkelijk op 
te zoeken op internet of in boeken 
(bij de bibliotheek bijv.). 

Medewerk(st)ers van dierenwinkels 
weten ook vaak veel over dit soort 
zaken, evenals de producenten van 
diervoeders. 
Helaas kan het zijn dat die infor-
matie gekleurd is omdat er dan 
ook aan verdiend moet worden. 
Bovendien spreken deskundigen 
elkaar nogal eens tegen, dus blijft 
het belangrijk te kijken naar hoe je 
eigen dier reageert op het voer. Zo 
schijnt het dat honden het prima 
kunnen doen op vegetarisch eten 
(katten juist niet!). 
Bij mijn honden was echter al snel 
duidelijk dat ze dat toch minder 
konden waarderen. Hun maag-
darmstelsel was er niet op inge-
steld, gewend als ze waren aan 
vlees. Dus krijgen ze nu voor de 
helft vegetarische brokjes en voor 

In het juninummer van deze wijkkrant heb ik iets geschreven over de huisvesting van dieren. Ik gaf daarbij onder 
andere aan dat het van belang is om je te verdiepen in hoe dieren oorspronkelijk in het wild leven. Deze keer wil ik 
aandacht besteden aan het voedsel voor onze huisdieren. 

Dieren wonen ook (2)

de rest rauw vlees.
De overweging of je 
een ander dier of het 
milieu wilt laten lijden 
voor het voedsel van 
jouw huisdier kan ook 
een rol spelen bij de 
keuze die je maakt. 
Diverse  fabrikanten 
bieden biologische 
producten aan, die als 
extra voordeel hebben 
dat ze vaak ook nog 
gezonder zijn.

Overgewicht kan bij dieren net 
zoveel problemen geven als bij 
mensen, de hoeveelheid voer dient 
daarom ook afgestemd te zijn op 
wat jouw dier nodig heeft.

Veel voedsel dat voor mensen ge-
schikt is, is dat niet voor dieren. Mijn 
stelregel is dan ook: menseneten is 
voor mensen, dierenvoeding is voor 
dieren.

En pas erg goed op met chocola: 
honden kunnen er dood aan gaan, 
cacao bevat namelijk een voor hon-
den giftige stof!
Tot slot een tip: het is alweer bijna 
december en het vuurwerkkabaal 
barst dan weer los. Veel dieren zijn 
daar niet blij mee, sommige wor-
den er zelfs panisch van. Bij mijn 
eigen honden werkt Bach Bloesem’s 
Rescue Remedy erg goed, ik geef ze 
op Oudejaarsavond regelmatig een 
brokje waar ik dat op spray. Tegen 

12 uur geef ik ze een kluif o.i.d. 
Waar ze dol op zijn en waar ze een 
tijdje mee zoet zijn ter afleiding. Het 
belangrijkste bij honden is echter: 
doe zelf alsof er niets bijzonders aan 
de hand is. Geef je de hond extra 
aandacht als hij/zij bang is of schrikt, 
dan bevestig je hem/haar in de 
angst.

Voor vragen of opmerkingen n.a.v. dit 
artikeltje kunt u terecht bij Yolanda 
Verburg,
y.verburg@zonnet.nl of 023 7519429 
(niet tussen 13.00 en 16.00 uur a.u.b.)

Bijdrage van Yolanda Verburg
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Potgieter woonde tot 
1821 bij zijn ouders in 
Zwolle, waarna vertrok 
hij naar Amsterdam om 
opgeleid te worden in de 
lederhandel. Van 1827 tot 
1830 was hij werkzaam 
op een handelskantoor 
in Antwerpen, waar 
hij kennis maakte met 
literaire kringen. Tussen 
april 1831 en december 
1832 bracht hij een jaar 
in Zweden door. Zijn 
verblijf in Zweden was de 
directe aanleiding voor 
zijn literaire debuut (Het 
Noorden, in omtrekken en 
tafereelen). Vanaf begin 
1833 was hij woonachtig 
in Amsterdam.

Vanaf 1837 was hij redac-
tielid van het invloedrijke 
maandelijkse tijdschrift 

De Gids. Hij was een van 
de meest actieve mede-
werkers en publiceerde 
vele commentaren en 
gedichten onder diverse 
pseudoniemen. De Gids 
was aanvankelijk hoofd-
zakelijk een kritisch 
tijdschrift, met vertalin-
gen en oorspronkelijk 
werk geïllustreerd door 
prenten. Naar aanleiding 
van een controverse 
over enkele artikelen 
van Conrad Busken Huet 
nam  Potgieter in 1866 
afscheid van De Gids. Na 
zijn vertrek bij ondernam 
hij met Huet een reis naar 
Florence. Een en ander is 
beschreven in Florence.

De laatste fase van zijn 
leven besteedde Potgie-
ter aan de poëzie, en aan 

een biografie van Bakhui-
zen van den Brink (1870). 
Hij ligt begraven op de 
Nieuwe Ooster Begrfaa-
plaats in Amsterdam .

In zijn geboortestad 
Zwolle is het park Potgie-
tersingel opgericht in zijn 
gedachtenis, waar ook 
een standbeeld van de 
schrijver te vinden is.
Potgieters werk is over 

het algemeen kritisch en 
heeft een melancholische 
stemming. Zijn ziens-
wijze wordt wellicht het 
beste getypeerd door 
zijn bewondering van 
de Nederlandse maat-
schappij in de Gouden 
Eeuw (met name in Het 
Rijksmuseum) en zijn 
strijd tegen de trage 
19e eeuwse volksgeest. 
Hij introduceerde het 
personage Jan Salie, een 
personificatie van de 19e 
eeuwse lamlendigheid 
(in Jan, Jannetje en hun 
jongste kind). Zijn favoriet 
onder de Nederlandse 
klassieke schrijvers was 
P.C. Hooft, die hij qua stijl 
vaak imiteerde.

In de rubriek “Straatnamen” is het deze keer de beurt aan de Potgieterstraat, een 
straat die loopt tussen de Dr. Schaepmanstraat en de Nagtzaamstraat, en die ook 
zijn naam gaf aan de omliggende buurt: de Potgieterbuurt. 

StRAAtnAMen

Potgieter

Bijdrage van Gerard Tensen. 
Bron: Wikipedia. 

Everhardus Johannes Potgieter (Zwolle, 27 juni 1808  - 
Amsterdam, 3 februari 1875) was een Nederlands schrijver 
en mede-oprichter van het progressief-liberale maandblad De Gids.
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Ontwerpfase openbare ruimte DSK II en DSK III
 
Als zo’n 10 jaar houdt de gemeente zich bezig met het DSK project. Dit heeft geleid tot een nieuw voetbal-
complex en een appartementencomplex langs de Prins Bernhardlaan (DSK I). Voor de fasen DSK II (school- en 
woningbouw op het Van Zeggelenplein) en DSK III (speeltuin + woningbouw in de Anna Kaulbachstraat) heeft 
de gemeenteraad in januari 2011 een Haalbaarheidsstudie goedgekeurd. Dit bood de opening tot het opstar-
ten van de volgende fase  van beide projecten.                                    

Schoolbestuur Spaarnesant, verant-
woordelijk voor de realisatie van de 
scholen op het Van Zeggelenplein, 
heeft zijn ontwerpfase opgestart. 
De gemeente Haarlem, verantwoor-
delijk voor de inrichting van de 
openbare ruimte, is op zijn beurt 
aan de ontwerpfase voor het Van 
Zeggelenplein (DSK II) en de Anna 
Kaulbachstraat (DSK III) begonnen. 

In het ontwerpproces voor de 
openbare ruimte wordt niet alleen 
gekeken naar het plein direct rond 
het toekomstige DSK II blok en 
naar de Anna Kaulbachstraat; twee 
delen van de buurt die tot het pro-
jectgebied horen. Ook de hoofdrij-
baan (waar de bus over rijdt) en het 
westelijk deel van het plein worden 
meegenomen. Tenslotte staat de 
hoofdrijbaan op de nominatie voor 
groot onderhoud en is het niet 
uitgesloten dat in de aankomende 

jaren een reconstructie plaatsvindt. 
Het westelijk deel wordt meegeno-

men om tot een samenhangend 
ontwerp voor heel het plein te ko-
men. Overigens wil dit niet zeggen 
dat het westelijk deel van het plein 
binnenkort ook wordt gereconstru-
eerd.

De openbare ruimte wordt 
ontworpen via een werkatelier, een 
vorm van participatie waarbij de 
gemeente met betrokkenen komt 
tot een invulling van het ontwerp.  
De betrokkenen zijn: het school-
bestuur en de schooldirectie, een 
aantal uitgenodigde omwonenden 
van het Van Zeggelenplein en de 
Anna Kaulbachstraat, de wijkraad, 
Connexxion, Fietsersbond, bomen-
wacht en de wijkagent.

Dinsdag 11 oktober heeft het 
eerste werkatelier plaatsgevonden 
in het DSK gebouw. Met aanwe-
zigen is op constructieve wijze 

•  Dit uitzicht gaat in de toekomst ingrijpend veranderen.

• DSK contour,  plattegrond van de plannen >> Lees verder op pagina 13

Bijdrage van Otto van den Berg, projectmanager.

(foto Jacques Amand)
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gesproken over verkeerscirculatie 
en verkeersveiligheid in het gebied, 
een principeontwerp voor heel het 
Van Zeggelenplein en tenslotte 
ontwerpideeën voor het schoolplein 
dat centraal op het plein komt te 
liggen. Voor een schetsontwerp, zie 
bijgevoegde plaatje. 

Het tweede werkatelier heeft 
plaatsgevonden op dinsdagavond 
8 november. In december volgt 
een laatste werkatelier, waar een 
zogenaamd ‘voorlopig ontwerp’ uit 
voortvloeit. Dit zal door het college 
worden vrijgegeven voor inspraak, 

dat naar verwachting volgt in febru-
ari 2012. De inspraak start met een 
inspraakavond. Naar verwachting 
zal Spaarnesant hier gebruik van 
maken door  ook hun voorlopig ont-
werp voor de scholen te tonen.  Te 
zijner tijd ontvangen betrokkenen 
en direct omwonenden een uitnodi-
ging voor de inspraakavond. 

Na de inspraak volgt het raads-
besluit, waarmee het definitief 
ontwerp is vastgelegd en de realisa-
tiefase kan aanvangen.

Belangstellenden kunnen zich rich-
ten tot de wijkraad Nieuw Amster-
damse Buurt of Otto van den Berg 

(projectmanager, 023 5113910) en 
Edith van Gelder (projectsecretaris, 
023 5113922).

1.  Zet je fiets met een slot altijd ergens aan vast. 
2.  Doe het slot door het frame en door het wiel. 
3.  Laat de ketting niet te dicht bij de grond bungelen. 

Bevestig het zo hoog mogelijk, dit maakt het lastig om 
je ketting door te knippen. 

4.  Wikkel de ketting om een paal en/of het frame zodat er 
niet veel ruimte overblijft om er een betonschaar op te 
zetten . 

5.  Bevestig een beugelslot nooit midden in het frame aan 
de vaste wereld. De dief kan dan makkelijk de fiets rond-
draaien tot het slot open springt. 

6.  Veel dieven blijken gespecialiseerd in een bepaald slot, 
gebruik daarom meerdere sloten. 

7.  Zet je fiets nooit alleen aan het voorwiel vast. 
8.  Stal je fiets tegenover een plek waar vaak mensen zijn. 

De dief wordt niet graag bekeken. 
9.  Vraag de lokale fietsen(sloten)specialist om advies.
10.  Doe na diefstal ALTIJD aangifte en zorg voor volledige 

gegevens van fiets/bromfiets.

Fietsdiefstalregister bij het RDW online beschikbaar voor 
publiek. Sinds 28 januari 2008 is het landelijke fietsdiefstal-
register via internet openbaar te raadplegen. In het fiets-
diefstalregister kunt u controleren of een fiets als gestolen 
geregistreerd staat. Heel handig voor de aanschaf van een 

Fietsendiefstal in de Amsterdamsebuurt 

tweedehands fiets of ter controle van de aangifte van 
uw gestolen fiets. Uw fiets is dan landelijk herkenbaar 
als gestolen. (Let op: alleen de aangiftes van na 
1 januari 2008 zijn opgenomen in het fietsdiefstal-
register). 
Om te controleren of een fiets als gestolen staat 
geregistreerd heeft u een combinatie van het frame-
nummer en het merk van de fiets nodig. U kunt deze 
invoeren op de site van de RDW: www.rdw.nl. Kies 
voor de optie “particulier”, klik op “fiets” in het menu 
en vervolgens op “Informatie over het fietsdiefstalre-
gister”. 
Op dit moment wordt slechts in 15% van de gevallen 
van fietsdiefstal aangifte gedaan bij de politie. Als er 
geen aangifte wordt gedaan, is uw fiets niet herken-
baar als gestolen. 

Namens de wijkagenten Marijke en Danielle.

PAS OP UW EIGENDOMMEN EN DIE VAN ANDEREN!

In de Amsterdamsebuurt worden, relatief gezien, veel 
fietsen ontvreemd.Vooral in de Amsterdamstraat ligt het 
aantal diefstallen van fietsen en bromfietsen hoog.
Hier volgen aan aantal tips om het aantal diefstallen in 
de wijk proberen te verminderen. 

>> Vervolg pagina 12

Wil je je rijk voelen?
Tel dan de dingen 

die je bezit, 
die niet met geld 

te koop zijn.



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 con-
tact op met het meldpunt op 023 - 511 5115, of ga naar www.haarlem.nl/melding

Waar zijn ze? 
Bij de wijkraadvergaderingen van onze wijk valt het iedere keer weer op dat er geen mensen komen van 
buitenlandse afkomst. Toch vormen zij met z’n allen een behoorlijk groot percentage van het aantal inwoners 
van de Nieuwe Amsterdamse Buurt. Hebben zij geen belang in onze buurt of raakt het hen niet? Of spreken zij 
onze taal niet?  Via ons redactielid Yolanda Verburg kwam ik in contact met de Turkse dame Havva Dogan.
Boven dit stukje staat de kop “Waar zijn ze?” Er zou eigenlijk boven moeten staan “Waar gaan ze naar toe?” 

Bij het binnenkomen van de woning zie 
ik dat er nogal wat verhuisdozen staan. 
Er wordt mij verteld dat Havva Dogan 
en haar gezin de Amsterdamse buurt 
gaan verlaten. Ze gaan verhuizen naar 
een grotere woning in de Europawijk.

Wat is de reden dat je gaat verhuizen?
“Het huis is te klein, te weinig kamers 
en het heeft geen tuin en geen balkon. 
Kortom voor ons gezin van drie perso-
nen is het te klein. Bovendien is het huis 
heel erg duur. Wij betalen 1000 euro per 
maand aan huur.”
“Ik voel mij hier thuis en ik vind het hier 
een hartstikke leuke buurt. Wat wil een 
mens meer dan een prettige buurt en 
prettige buren. Dus wel blij, maar het 
kan beter. Want ik ben niet blij met mijn 
huis. Als ik hier een woning zou kunnen  
kopen zou ik dat zeker doen, maar die 
zijn mij veel te duur.” 

Waar ben je geboren? 
“Ik ben in Turkije geboren en woon 
sinds zeven jaar in Nederland, en twee 
jaar hier. Nederlandse ben ik nog steeds 
niet, maar ik ben wel gewend aan de 
taal en de omgeving maar ik voel mij 
nog steeds een Turkse. Mijn man is wel 
in Nederland geboren. Ik ben gauw ge-
wend aan Nederland en aan deze buurt. 
Ik heb een goed aanpassingsvermogen.”
“Van belang is dat je snel de taal gaat 
leren en gaat werken. (Mevrouw Dogan 
spreekt de taal voortreffelijk). Ik werk 
in het centrum als verkoopster in een 
schoenenzaak.”

De vraag die ik elke keer stel aan 
mensen van buitenlandse afkomst dus 
ook aan u. Waarom zie ik u nooit op de 
wijkraadvergadering?
“Het antwoord is: geen tijd, ik heb een 
fulltime baan, een man en een dochter 

van een jaar. Ik heb daar geen belang-
stelling voor en bovendien ben ik geen 
vergadertype, en mijn man ook niet.” 

U woont dus met plezier in Haarlem, 
waarin mist u Turkije? Zou u weer terug 
willen keren?
“Mijn ouders wonen daar, mijn hele 
familie, wij gaan dus ieder jaar een keer 
daar naar toe.  Maar voorlopig heb ik 
het in Nederland heel erg naar mijn zin. 
Het sociale leven, mijn werk. Kortom, ik 
hoef hier niet weg.”

Komt u uit het buitenland en voelt u zich 
betrokken bij de buurt, of juist niet, laat 
het mij weten. 
Vertel mij wat u aantrekkelijk vindt of wat 
u graag veranderd wilt zien. 

Mijn e-mailadres is: gjvs40@gmail.com en 
mijn telefoonnummer 5330554.

BelAnGRIJKe teleFOOnnUMMeRS
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- 5319148
Tandartsen weekenddienst 023 - 5453004

Gemeente
Gemeente Haarlem (algemeen)  023 - 511 5115
Stadhuis  023- 511 3000
Meldpunt Oost  023- 511 5080

na kantoortijd (lokaal tarief )  0900- 8844
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 – 5471471
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

14

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



15

■  WWW .VOeDInGS-
CentRUM .nl

Op deze duidelijke en toegankelijke 
website vindt u informatie over 
gezonde voeding, veel recepten (ook 
vegetarische), tips tegen verspilling 
van voedsel etc. 

■  WWW .ROADS .nl en WWW .
ROADSMeeSteRWeRK .nl 
Een interessante website voor men-
sen met een psychiatrische aandoe-
ning. Roads biedt o.a. mogelijkheden 
tot scholing en werk. Nieuw is de 

Kunstuitleen Voor Iedereen aan de 
Kleine Houtweg, waar kunstwerken 
worden uitgeleend van mensen die 
contact hebben met de GGZ.

■  WWW .OUDeRS .nl 
Een webforum waar ouders elkaar 
vragen kunnen stellen over de opvoe-
ding van hun kinderen. Van zwanger-
schap tot een jaar of 18. Het delen van 
vragen en ervaringen kan een grote 
steun zijn bij kleine en grotere opvoe-
dingsproblemen. Enorm uitgebreid.

■  WWW .FAMIlIeBOFKOnt .nl
Een leuke en informatieve website 
over het wel en wee van de familie 
Bofkont op het Beloofde Varkens-
land.

■  WWW .nIBUD .nl
Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (Nibud) is een onaf-
hankelijke stichting die informeert 
en adviseert over financiën van 
huishoudens. U vindt er o.a. bespa-
ringstips, handige manieren om bij 

te  houden waar al het geld toch elke 
keer blijft, voorlichting over financi-
ele zaken etc.

■  WWW .DeBIBlIOtHeeK-
HAARleM .nl
De website van de openbare biblio-
theek, met informatie over allerlei 
activiteiten en uiteraard de catalo-
gus van de bibliotheken in en rond 
Haarlem (Spaarndam en Heemstede). 
U kunt online boeken, cd’s en andere 
materialen reserveren, verlengen, de 
openingstijden en adresgegevens 
van alle vestigingen opzoeken en 
nog veel meer.

Interessante websites
Ook in dit nummer willen we u weer wijzen op websites die voor u van belang kunnen zijn. 
Mocht u tips hebben voor deze rubriek, neemt u dan gerust contact met ons op. 
Let wel, het gaat hier alleen om niet-commerciële websites.

Bijdrage van Yolanda Verburg
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Spanning is wie je 

denkt te moeten zijn, 

ontspanning is wie

 je echt bent.
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• woensdagmiddag 7 december om 14.00 uur 
een sieraaddoosje versieren.
Leden r1.50 niet leden r2.50 

• woensdagmiddag 14 december om 14.00 uur 
kerstkaarten maken. 
Leden €r 0.50 niet leden €r 1.-
 
• woensdagmiddag 21 december om 14.00 uur 
kerstkrans maken
Leden r 1.50 niet leden r 2.50
 

• vrijdagmiddag  23 december
van 15.00 uur tot 16.00 uur 
kom verkleed als indiaan, 
prinses, spookje, clown of doe 
je mooiste jurk of pak aan.

Gratis voor iedereen.

VAnAF  24 DeCeMBeR t/M 2 JAnUARI 
IS De SPeeltUIn GeSlOten .

• Woensdagmiddag 23 november 
om 14 .00 uur 
sinterkLaas op poLLepeL maken 
Leden r1,00 niet leden r 1,50 

• woensdagmiddag 30 november 
om 14 .00 uur 
taai taai pop versieren als 
sinterklaas of Zwarte piet.
Leden r1,00 niet leden r2,00

Speeltuin Haarlem Oost oktober-november 2011

• dinsdag 3 januari om 14.00 uur 
vandaag is de speeltuin open vanaf 12.00 tot 17.00 
uur.  als er sneeuw ligt in de speeltuin gaan we op 
de slee van de kabelbaan berg af. Gratis

• woensdagmiddag 4 januari 
om 14.00 uur 
sneeuwpop maken 
Leden r 1.- niet leden r 2.-

• donderdagmiddag 
5 januari om 14.00 uur 
we gaan speLLetjes 
doen: sjoelen, dammen, 
vier op een rij, darten, 

ganzen borden en nog veel meer. 
Leden gratis, niet leden r 1.-

• vrijdagmiddag 6 januari om 14.00 uur
we gaan kienen om 14.00 uur met 2 rondes, 
er is ook een zit/sta-kien 
dus allemaal 2 prijzen en 
voor de gelukkigste een 
extra prijs.
Leden r 3.50 
niet leden r 4.50

DISCO In De SPeeltUIn
DISCO AVOnDen 2011
• 18  November BLACK EN WHITE party.
•  2  December met 2 speciale gasten.
• 16 December GLITTER EN GLAMOUR party.

leeftijd 2 - 6 jaar: van 18 .45 tot 19 .15 uur
leeftijd 7 -12 jaar: van 19 .45 tot 21 .00 uur
leden gratis en niet leden €€1,-

• woensdagmiddag 
11 januari om 14.00 uur
snoepkettinG maken 
voor de vogels 
Leden r 1.50 
niet leden r 2.50


