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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

Het is weer tijd voor de nieuwe wijkkrant, en 
een stukje van de nieuwe voorzitter. 

Half juli stapte onze voorzitter, Siem de Groot, op.  
Aanvankelijk wilde hij nog wijkraadslid blijven, maar heeft 
zich alsnog afgemeld voor de werkzaamheden. 
We vinden het jammer dat hij is gestopt, wij zullen zijn 
hem missen. Wij willen je van deze plaats namens de hele 
wijkraad danken voor je inzet de afgelopen jaren. Inmid-
dels is je post weer opgevuld. 

De plannen en visie van het afgelopen jaar werden 
vooral bepaald door het plannen van nieuwe woningen en 
renovatie van Elan Wonen op het Drilsmaplein, de Peper-
straat, de van Alphenstraat, de Busken Huetstraat en de 
Adriaan Loosjestraat.

De nieuw in het leven geroepen Werkgroep verkeer en 
vervoer heeft zich bezig gehouden met een aantal knel-
punten. Zo zijn er klachten over het fietspad tegenover 
Roomolen, dat vol zit met kuilen en hobbels.  Dit fietspad 
zal worden opgeknapt. 

Winkeliers op het Van Zeggelenplein hebben klachten 
van het over de stoep rijden van fietsen en scooters, en 
ook de bestrating dient nagekeken te worden. Het is al een 
aandachtspunt van de fietsersbond. De aanpak komt na de 
nieuwbouw van de school en de herinrichting van het Van 
Zeggelenplein. 

Ook de stoplichten van de Dr. Schaepmanstraat naar de 
Prins Bernardlaan is een aandachtspunt van de wijkraad. 

Meer groen in de wijk: daar is ook een verslag van ge-
maakt, deze is ook te vinden op de website. Dit is gemeld 
aan Harry Uphof en Ingrid Hamer (gemeente haarlem).

We hebben denken ook nog mee over een plan voor 
het opslag terrein Krusemanstraat / Dr. Schaepmanstraat. 
Over de Cremerstraat /Cremerplein moet nog een enquête 
worden gedaan, dit is een eis van de gemeente. 

Ik hoop dat ik U op de hoogte heb gesteld van enkele din-
gen die er spelen in de buurt, er zijn nog meer uitdagingen 
in de buurt.  

Tot ziens op de openbare vergadering van de wijk. 

De kerstborrel is maandag 17 december na de 
vergadering. U bent allen van harte welkom !

Samenstelling wijkraad
Jacques Amand voorzitter 023 - 5352649
Jan Scholten secretaris
Ron Bax penningmeester  023 - 576 3331
Gerard Tensen lid 023 - 536 2144
Gerrit van Slooten lid 023 - 533 0554
Fred Spaansen    lid/sitebeheerder  023 - 526 1483
Redactie wijkkrant Gerrit van Slooten  
 Gerard Tensen  
 Yolanda Verburg
Secretariaat: Jan Scholten, e-mailadres: scholtja@xs4all.nl

Postadres:       Jac van Looijstraat 29A, 2032 ZC Haarlem
Administratieve ondersteuning
wijkkrant:  Kees Reniers - info@keesreniers.nl
Foto cover:  Gerard Tensen

 
Heeft u een vraag aan de wijkraad? 

Bel dan 023 5352649

Overige gegevens
Wijkraadkantoor

Adres wijkraad Jac van Looijstraat 29A, 2032 ZC Haarlem
 tel. : 023-5352649
E-mailadres secretariaat@wijkraadnab.nl
Website www.wijkraadnab.nl
Buurtgebonden  Danielle In den Berken / Marijke Bergsma
politieagenten tel. 0900 8844

Jacques Amand
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Uw voorzitter

DE wijKRAAD GAAT VERHuiZEN! Per 1 januari 
2013 is het nieuwe adres: Anna Kaulbachstraat 14A, 
2032 KT Haarlem (Speeltuinvereniging Haarlem Oost)

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 2e maandag van de maand een open-
bare vergadering. Kom eens langs! Uw mening is belangrijk! 
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en er is voor de pauze 
ruimte voor buurtbewoners om eigen onderwerpen in te bren-
gen. De vergadering sluit om 21.30 uur. Komt u eens langs!

De datum voor de laatste vergadering dit 
jaar is maandag 17 dec. Na de vergade-
ring is er een kerstborrel. U bent allen van 
harte welkom ! De eerste vergadering in 
het nieuwe jaar is op 14 januari 2013.
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De verwachting was dat binnen vijf jaar 
het project afgerond zou worden en 
dat de speeltuin zijn definitieve plek 
zou krijgen naast voetbalclub DSK, met 
wederom de hoofdingang aan de Jac 
van Looystraat. (zie foto). 
Het is helaas, alhoewel we zeer tevre-
den zijn met tijdelijke situatie, nog even 
wachten.
Eerst zal  de bouw van de Martin Luther 
Kingschool moeten worden afgerond, 
waarna de oude school zal worden 
gesloopt en er ruimte komt voor de 
toekomstige huizenrij aan de Anna 
Kaulbachstraat en de speeltuin
In september 2012 is er wel ingestemd 

Speeltuin Haarlem Oost en de toekomst

met de criteria voor ruimtelijk kwaliteit.
Hieronder de criteria voor het te bou-
wen speeltuingebouw waardoor u enig 
inzicht krijgt wat u kunt verwachten.

DOEl 
De speeltuin zoekt aansluiting bij het 
grotere groene geheel van het sport-
park. Het speeltuingebouw zal naast het 
clubgebouw van de voetbalvereniging 
D.S.K. het tweede gebouw zijn in deze 
groene ruimte. Evenals het clubgebouw 
zal het speeltuingebouw zich hierin 
manifesteren als een paviljoen.

uiTSTRAliNG
Het speeltuingebouw is een éénlaagsge-
bouw met een alzijdige presentatie, geen 
lange dichte gevels. Het gebouw wordt 

afgedekt met een plat of licht hellend 
dak. De dakrand speelt een belangrijke 
rol in de omgeving van het gebouw.

MATERiAAl
Het gebouw mag een duidelijke eigen 
architectonische taal spreken los van 
de context. Dit kan worden uitgedrukt 
in het materiaalgebruik met veel staal 
en glas. Anderzijds ligt een referentie 
naar het D.S.K. clubgebouw voor de 
hand waarmee het een ensemble kan 
vormen, wat resulteert in het gebruik 
van rode baksteen. In elk geval moet het 
gaan om hoogwaardige materialen die 
duurzaam verouderen.

Wanneer de speeltuin beschikt over 
een tijdspad en meer details zullen we 
een ieder informeren.

Het is alweer een tijdje geleden dat de gemeente het stedenbouwkundig plan 

DSK I, II en III in 2003 presenteerde.Op 1 december 2007 verhuisde de speeltuin 

aan de Jac van Looijstraat naar de huidige locatie aan de Anna Kaulbachstraat 

om plaats te maken voor DSK kantine en het wooncomplex de Flank. 

Vaak als ik langs de Zomerkade loop wordt mijn aandacht getrokken door het 
markante, mooie gebouw waarin de Protestantse Gemeente Haarlem voor heel 
Haarlem Oost is gevestigd: de Oosterkerk. Deze gemeente hoort bij de Protes-
tantse Kerk Nederland, ook wel PKN kerken genoemd.

Wat kan de Oosterkerk voor onze 
buurt betekenen?
Een telefoongesprek met kosteres 
Zannie Wiersma leverde mij veel infor-
matie op.
In het gebouw vinden heel veel 
activiteiten plaats die voor iedere 
buurtbewoner toegankelijk zijn. Een 
kleine greep: een soos, koersbal en via 
Servicepaspoort een gym club.

Ook is de kerk een uitdeelpunt 
van de Voedselbank. Men zoekt naar 
mogelijke uitbreiding van dienstver-
lening en denkt bijvoorbeeld aan een 
informatieloket en aan hulp bij het 
invullen van formulieren of  bij het 
aanvragen van bijzondere bijstand 
e.d. Men vermoedt dat er ook in de 
Nieuwe Amsterdamse Buurt veel ‘stille 

De OOSTERKERK aan de Zomerkade

armoede’ is. Daarom is er binnen de 
kerk een werkgroep bezig met het 
vinden van manieren om mensen 
met een (zeer) kleine beurs te onder-
steunen. Dit gebeurt in samenwer-
king met de Centrale Diaconie van 
de Protestantse Gemeente Haarlem, 
gezamenlijk wordt er gezocht naar 
concrete vormen om zoveel mogelijk 
hulp te kunnen bieden aan mensen 
die dat nodig hebben.
Uiteraard is er elke zondagmorgen om 
10.00 uur een dienst in deze kerk, ook 
daar bent u ook van harte welkom.

 Al met al is het mij -en hopelijk ook 
u- duidelijk geworden dat de deuren 
van deze kerk niet alleen openstaan 
voor leden van de gemeente: ieder-
een is er welkom.

Dat geldt uiteraard het hele jaar door, 
maar in deze periode ook speciaal voor 
de gezellige jaarlijkse kerst-
markt op 8 december 2012.

Contactgegevens: het telefoonnummer 
van de kerk is 5352777. Veel informatie is 
ook te vinden op de website: 
www.oosterkerkhaarlem.nl

Marcel Briefjes,
Voorz. SV Haarlem Oost

Bijdrage van Yolanda Verburg
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Van daaruit worden ze deze maand naar 
Arad getransporteerd. Dus 
als de winter daar echt 
losbarst ronde de jaarwisse-
ling hebben zij lekker warme 
kleding mede dankzij de 
ijverige breisters hier. 
Dit neemt niet weg dat er 
nog steeds behoefte is aan 
meer kleding en bedden-
goed. Breit u dus vooral lek-
ker door of sluit u bij ons aan! 

Tot slot nog een vraag; in-

Het breiproject voor de kinderen in Arad, een grote stad aan de westgrens van Roemenië, loopt als een 
trein. Eind oktober zijn er 10 vuilniszakken en 3 grote dozen vol gebreide truien, sokken, dekens e.d. 
weggebracht naar de mensen van de stichting WCL in Amsterdam. 

middels heb ik nogal wat lapjes van 30 bij 30 
cm om een lappendeken van 
te maken. Wie wil mij helpen 
met het aan elkaar naaien 
van deze lapjes?

Voor informatie over de 
stichting WCL kunt u bij mij 
een folder aanvragen, maar u 
kunt ook kijken op hun web-
site: www.stichtingwcl.org
Wilt u contact opnemen met 
de werkgroep Breien voor Roe-
menië te Haarlem dan kunt 

u mij, Yolanda Verburg,  bereiken via tel.
nr 023 7519429 (niet tussen 13.00 en 16.00 
uur a.u.b.), op Potgieterstraat 17 (idem) en  
via y.verburg@zonnet.nl

Breien voor kinderen in Roemenië
Bijdrage van Yolanda Verburg

Op diverse plekken in de wijk kunt u een poster met deze vraag tegenkomen.
De vraag is een uitnodiging aan u om te bedenken op welke manier u steun zou 
kunnen ontvangen en/of geven aan een buurtgenoot. Het kan verrassend zijn te 
ontdekken wat dat zoal kan zijn.

Bent u al Buuv?

Mijn “leven met BUUV” begon onge-
veer 2 jaar geleden. Ik volgde eerst 
de berichten erover in de weekbla-
den, keek eens op de website en 
langzaam maar zeker zag ik moge-
lijkheden om deel uit te gaan maken 
van BUUV als Buuv.

Mijn eerste advertentie was een vraag 
om mensen die zich samen met mij be-
zig wilden gaan houden met geweldloze 
communicatie. Daaruit is destijds een 
groepje ontstaan. Daarnaast reageerde 
ik op vragen van andere Buven. Zo ben 
ik een half jaar een maatje geweest voor 
iemand die in een erg moeilijke periode 
zat. Het breiproject voor Roemenië (zie 
elders in deze krant) is ook een uitvloei-
sel van een contact via BUUV. Ook heb 
ik mensen voorzien van brei- en haak-
patronen, o.a. van een papegaai. Vorige 
winter heb ik een muts gemaakt voor 
een Buuv en ben ik een keer chauffeur 
geweest voor iemand die met haar 
konijn naar de dierenarts moest.

U ziet: er zijn ontzettend veel moge-
lijkheden om een Buuv te zijn!
Wilt u ook uw mogelijkheden en talen-
ten inzetten voor anderen of kunt u zelf 
voor het een of ander hulp gebruiken 
meldt u zich dan aan bij BUUV. Dat kan

•	 per	telefoon:	023	5517845
•	 per	email:	info@buuv.nu
•	 de	website:	www.buuv.nu
•	 	of	door	een	advertentie	te	plaat-

sen op één van de prikborden

U kunt mijn naam daar nog steeds 
tegenkomen: ik ben nog op zoek naar 
iemand die mij kan leren hoe ik zelf 
papier kan maken, en ook iemand die 
mij Roemeens kan leren. Misschien 
kunt u dat wel???

Bent u al BUUV en wilt u ook iets 
vertellen over uw ervaringen? Ik kom 
graag bij u langs om uw verhaal op te 
schrijven
Nog even leuk om te weten: vanaf 26 
oktober staat BUUV genoemd op de 
website van Kracht in NL. Dit is een 
website waarop initiatieven staan 
genoemd die een bijdrage leveren 
aan de maatschappelijke veerkacht in 
Nederland. Zie: www.krachtinnl.nl



Elan wonen

Opknappen Elanwoningen in 
de Genestetstraat 
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Patricia je hebt dus als hobby taarten 
maken, maar wat doe je voor werk?
Ik doe de administratie voor mijn ou-
ders, zij hebben een kunststof kozijnen-
fabriek.

Volgens mij ontstaat zo’n hobby 
doordat je erg van het eten van taarten 
houdt, klopt dat?
Taarten eten is erg lekker maar ik ben 
altijd al creatief geweest. Ik zat op 
internet te zoeken hoe ik scrapbooks 
(fotoboeken) kan maken en daar ont-
dekte ik een dame die taarten maakt en 
daar ook cursussen in geeft, en gelijk 
dacht ik: dat is leuk, dat wil ik ook doen! 
Dus ik ben een workshop gaan volgen 
en dat was het begin. Ik ben taarten 
gaan maken en cupcakes, en ze ook nog 
meer gaan eten. 
Op je vraag of ik het kunst vind kan ik 
volmondig ja zeggen. Je kan maken wat 
je wilt, je kan in de opmaak heel creatief 
zijn. Het is dan ook gewoon zonde om 
de taart op te eten. 
In het begin maakte ik veel taarten voor 
familie en vrienden en daar kreeg ik 
veel  goede en enthousiaste reacties 
op, en ook de opmerking dat ik daar 
meer mee moest doen. Daar heb ik over 
nagedacht en toen een advertentie op 
Marktplaats gezet, daar kwamen reac-
ties op. Ik maak dus ook taarten voor 
anderen,  maar ondanks dat blijft het 
nog steeds een hobby. Na mijn werk en 
het eten ga ik aan mijn hobby begin-
nen. 
Ik maak voor mij zelf nog steeds taarten 
met het doel om mij te ontwikkelen, 
noem het experimenteren.”

Moet je met die hobby niet erg op je 
gewicht letten?
Dat zit wel goed hoor, ik sport drie keer 
in de week en dat vind ik ook heel leuk 

Wat is kunst? Voor mij is dat o.a. tekenen, schilderen, beeldhouwen, schrijven en muziek maken. Enige tijd geleden 

kreeg ik naar aanleiding van een interview met een aankomend schrijfster een e-mailtje van een dame met de vraag 

of ik haar wilde interviewen. Zij heeft namelijk een hobby, zij maakt marsepeinen taarten. En volgens haar is dat ook 

kunst. Enige tijd daarna kreeg ik contact met een dame die illustrator is. Er wordt dus kunst gemaakt in onze buurt. In 

deze krant besteed ik aandacht aan Patricia Bouwens(30) en haar hobby taarten maken.

Kunst in mijn buurt

om te doen. Er gaat veel tijd zitten in 
het ontwikkelen van nieuwe ideeën 
om taarten te maken. Voor mijn andere 
hobby’s heb ik eigenlijk geen tijd meer, 
zoals ik al eerder vertelde, het maken 
van scrapbooks. Ik maakte als kind al 
poppetjes van klei, maar ook armband-
jes. Ik heb nog zoveel spullen op zolder 
liggen zodat ik daar zo weer aan kan 
beginnen. 

Maak je alleen maar taarten van mar-
sepein?
Ja, heel eenvoudig omdat ik marsepein 
het lekkerst vind en het werkt voor 
mij het prettigst. Fondant vind ik niet 
lekker en eigenlijk heel vies smaken, 
bovendien plakt het heel erg en werkt 
daardoor minder prettig.

Wil jij van je hobby je werk maken? 
Uiteindelijk wil ik dat in de toekomst 
wel gaan doen. Ik blijf voorlopig nog 
bij mijn ouders werken, maar dat is 
gewoon werk, het blijft dus nog een 
hobby. Maar niets is leuker om daar je 
werk van te maken. Ik wil cursussen 

gaan geven en  mensen leren hoe ze 
taarten moeten  maken. Marsepein 
taarten maken is een kunst en het is 
een zeer artistieke hobby, elke taart die 
gemaakt wordt is persoonlijk en altijd 
weer anders.

Had je geen banketbakkersopleiding 
moeten volgen?
Ja, daar kwam ik twee jaar geleden ach-
ter, maar ik ga volgend jaar een patisse-
rie opleiding volgen, dat is een oplei-
ding van een jaar, één dag in de week. 
Kortom het is zo langzamerhand een uit 
de hand gelopen hobby geworden.

Ook geïnteresseerd in de kunst van het 
maken van taarten door Patricia?  
www.taartiesie.nl of info@taartiesie.nl

•  Patricia Bouwens

Door Gerrit van SlootenDoor Gerrit van Slooten



PV de Snelpost
Hoeveel verenigingen zijn er eigenlijk in onze buurt? Er is een voetbalclub DSK, maar wat is er nog meer? Af 
en toe willen wij in de wijkkrant aandacht besteden aan een club of vereniging. Nu is de duivensportvereni-
ging PV de Snelpost aan de beurt. De locatie waar de duivensportvereniging zit kent u wellicht. Op de hoek 
van de Teding van Berkhoutstraat en de Dr. Schaepmanstraat.

Ik kom via internet en een paar telefoon-
tjes bij de heer Jan Koek (60) terecht, hij is 
secretaris van de vereniging en hij vertelt 
mij dat PV De Snelpost 90 jaar bestaat.

“De vereniging is opgericht op 14 okto-
ber 1922. Wij hebben niet altijd 
gezeten op de plek waar wij nu 
zitten. Dat is in de buurt waar 
Peltenburg gezeten heeft. Daar 
hadden wij twee slooppandjes 
gekocht. Maar de gemeente 
wilde ons daar weg hebben omdat het 
daar leeg moest worden. Zoals het daar 
nu nog steeds leeg is. In overleg zijn ons 
toen een paar pandjes in ruil aangebo-
den. Uiteindelijk is het  pand geworden 
op de hoek van de Dr. Schaepmanstraat. 

Wij zitten daar nu vanaf 1970. Het 
was een pand van de gemeente, het 
was o.a. een politiebureau geweest en 
in de oorlog een stempellokaal. Toen wij 
daarin trokken zaten daar nog cellen in. 
Wij hebben daar nogal wat verbouwd, er 
is een tuin achter het huis daar hebben 
wij ook gebouwd en het is al met al een 
heel leuk gebouw geworden. ” 

Hoeveel leden heeft de vereniging en is 
het nog wel een hobby van deze tijd?
“Op dit moment niet zoveel meer, wij 
hebben er nog maar 28. Ik heb in de 
overkoepelende afdeling van Noord Hol-
land gezeten en vandaar uit ging ik vaak 
naar de landelijke vergaderingen en daar 
bleek dat er nog maar rond de 24000 
aangesloten duivenliefhebbers zijn. Tij-
dens de topjaren waren dat er 50000.”  

Zijn de jongeren nog wel geïnte-
resseerd of zitten die achter de 
computer?
“Ik denk vooral dat heel het ver-
enigingsleven terug loopt door 
inderdaad de laptops, iPad’s en spelcom-
puters. Ik ben zelf ook gestopt met de 
duivensport, want wil je daar goed in zijn 

dan moet je minstens twee maal per dag 
in je duivenhok zijn om je duiven goed 
te verzorgen en om je hok goed schoon 
te maken. Bovendien kost het aardig wat 
geld om een beetje mee te doen en ook 
de medische begeleiding kost nogal wat. 

Op gegeven moment heb ik 
er voor gekozen om wel in de 
organisatie te blijven. Mijn hart 
is nog steeds verbonden met de 
sport. Als er gevlogen wordt ben 
ik nog altijd aanwezig.”

Wat is de belangrijkste periode in de 
duivensport en krijgt u wel eens klachten 
over poepende duiven?
“Wij vliegen elke week van eind maart 
tot eind september. Als je serieus omgaat 
met je duiven dan hebben de mensen 
bijna geen last van poepende duiven. 
Je laat je duiven s’ochtends vroeg uit, ze 
maken dan een trainingsrondje en als je 
dan in de middag thuis komt van je werk 
dan doe je dat nog een keer en dan heb-
ben de mensen in het algemeen 
geen overlast. Maar gemakzuch-
tige duivenliefhebbers kunnen 
wel die last veroorzaken. Die 
laten de duiven de hele dag 
vliegen, gaan dan op daken 
zitten en vervuilen dan de boel. 
Dat is dan jammer.

Doen jullie wat om de jeugd te bereiken?
“Jazeker, landelijk en in regionaal ver-
band. Er is een p.r. commissie die allerlei 
activiteitenonderneemt en scholen 
bezoekt. Zij proberen de jeugd geïnte-

resseerd te krijgen door hokjes 
in wijken neer te zetten. Maar 
ik heb het gevoel dat daar niet 
veel uitkomt. Ik denk dat wij ons 
moeten richten op mensen die 
wat meer tijd hebben, die juist 

geen kleine kinderen meer hebben want 
dan is het weer wat lastiger te combine-
ren. Ik denk dat wij het moeten hebben 

van nieuwe oudere leden of herintreders.
Wellicht weet u het, duivensport is een 

competitie, een serie korte vluchten een 
serie midden lange en ook lange vluchten. 
De korte vluchten zijn tussen de 100 en 
300 km. De middenlange van 300 tot 500 
en de lange ongeveer 500 tot 1000 km.

Wat ik toch nog even wil vermelden 
over ons gebouw is het volgen-
de, boven woonde een ouder 
echtpaar, wij moesten beloven 
dat zolang zij leefden zij daar 
mochten blijven wonen. Toen zij 
er uit vertrokken waren hebben 
wij het boven omgebouwd tot 

een rekencentrum voor de duivensport 
organisatie. Sinds wij in fusie zijn gegaan 
met de drie afdelingen Haarlem, Amster-
dam en de rest boven het Noordzeekanaal 
tot een grote afdeling Noord-Holland in 
1996, is ons rekencentrum opgeheven 
en hebben wij als afdeling het rekenwerk 
uitbesteed aan een professionele organi-
satie. Dus de ruimtewoning weer om-
gebouwd tot woning en deze wordt nu 
verhuurd. Een luxe inkomstenbron voor 
onze vereniging.

Wij zijn wel blij met deze constructie 
want wij kunnen daarom de contributie 
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lees hiernaast verder >>>>

Door Gerrit van Slooten



voor onze leden en de kosten voor het 
vervoer van onze duiven heel erg laag 
houden en met regelmaat leuke attrac-
tieprijzen vervliegen onder onze leden.

Een rekencentrum voor de dui-
vensport zult u zeggen. Jazeker, iedere 
keer als de duiven uitvliegen,  moeten de 
uitslagen uitgerekend worden.

Het systeem werkt zo, alle duivenhok-
ken hebben coördinaten en ook voor 
de losplaats geldt dat, dus de afstand 
van de losplaats tot duivenhok is anders 
omdat de duivenhouders zo wie zo op 
een andere locatie wonen, zodat je heel 
nauwkeurig tot op de meter kan bere-
kenen wie er gewonnen heeft. Doordat 
je dat precies kan berekenen is ook de 
vliegtijd heel precies te berekenen. De 

gummiringetjes en de klok van 
vroeger bestaan dus niet meer. 
Alles is dus digitaal. Diegene met 
de hoogste gemiddelde snelheid 
is de winnaar. 

Op iedere vier ingekorfde 
duiven kan er één punten ver-
dienen. Dus als er 200 ingekorfd 
worden kunnen er 50 punten 
verdienen. Op die manier wor-
den de punten verdeeld en wie 
de meesten punten heeft is kam-
pioen. Kortom de duivensport 
is toch wel een leuke sport en 
misschien niet zo ouderwets als 
u wellicht denkt.”

Is uw interesse gewekt en u wilt informatie hebben over de duivensport 
neem dan contact op met de heer Jan Koek.   Tel: 5332325
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Zorg voor het milieu (5)

 Peter stelt: Veel mensen hebben er geen 
erg in, maar we zijn met z’n allen een 
enorm milieuprobleem aan het creëren:  
de Plastic Soep. Plastic breekt niet af, 
het vervalt in steeds kleinere stukjes. 
En wordt uiteindelijk opgenomen in 
de voedselketen. Plastic heeft ook nog 
eens de eigenschap om gifstoffen zoals 
pesticiden aan zich te binden. Er drijft 

inmiddels tientallen miljarden kilo’s aan 
plastic in de oceanen en daar komt ieder 
uur 1,2 miljoen kilo bij… via ‘s werelds 
rivieren. En dit is grotendeels zwerfafval! 
Een flesje of een zakje dat iemand heeft 
laten waaien in de veronderstelling dat 
één zo’n zakje of flesje geen kwaad kan. 
Deze persoon realiseert zich echter niet 

hoeveel mensen er inmiddels op deze 
planeet wonen, die misschien allemaal 
datzelfde denken…
Maar… hetzelfde principe kunnen we 
ook toepassen voor de oplossing. Je 
denkt misschien dat één flesje of zakje 
oprapen geen zin heeft. Maar ik neem 
aan dat jij slimmer bent dan diegene die 
het heeft laten vallen. Dat jij door hebt 
dat niets doen het enige is dat geen zin 
heeft. Dus raap je het op. Want jij bent 
slim. Want jij wilt laten zien dat je om 
deze wereld geeft. Wie wil je zijn? Iemand 
die in problemen denkt of iemand die 
aan oplossingen doet!
Als 25% van de Nederlanders zich 
voorneemt om eens per dag een stuk 
zwerfvuil op te rapen…. dan hebben we 
een probleem: Er ligt dan te weinig!
Om te illustreren wat de mensheid op dit 
moment met onze aarde aan het doen is, 
heb ik de Wereld van Zwerfvuil gemaakt. 
Een globe van vijf meter in diameter, 
blauwe petflesjes vormen de oceanen, 
groen de continenten en witte patatbak-
jes vormen de ijskappen. Het grootste 
deel van het afval op de globe is afkom-

Dit is alweer de vijfde maal dat ik in deze wijkkrant mag schrijven over het milieu 
en deze keer wil ik aandacht besteden aan zwerfvuil en de gevolgen daarvan. Ik 
heb hiervoor mijn licht opgestoken bij Peter Smith, oprichter van Stichting Klean 
(www.kleanworldwide.nl). Klean staat voor Klagen Loont Echt Absoluut niet. stig van de straten van Amsterdam, maar 

enkele flesjes komen van veel verder 
weg. Deze  Wereld van Zwerfvuil heeft 
nu het IJ verlaten. Hij gaat dan overwin-
teren in de NDSM-loods. Daarna gaat 
hij in maart in Maastricht te water om 
vanuit daar langzaam -in elke plaats zal 
hij even voor anker gaan- de maas af te 
zakken. In september zal hij dan in Rot-
terdam aankomen. De plaatsen waar we 
nu de Wereld van Zwerfvuil willen laten 
aanmeren zijn Maastricht, Roermond, 
Venlo, Nijmegen, ‘s Hertogenbosch, 
Dordrecht en Rotterdam. Misschien dat 
ie ook nog een uitstapje naar Utrecht 
maakt.
Graag wil ik doorgaan met dit soort pro-
jecten, voorlichting geven op scholen 
en filmpjes maken. Mijn missie is om 
het zwerfafval in Nederland een halt toe 
te roepen! En ik wil mij daarbij richten 
op mensen die bij de oplossing willen 
horen, niet bij het probleem.

Als iedere Nederlander eens per week 
één à twee stukken zwerfvuil opraapt, 
zijn we grotendeels van het probleem 
af. Daarvoor is slechts één besef nodig: 
Het belandt op het bord van je kinderen, 
tenzij je het opraapt!

Bijdrage van Yolanda Verburg

>>>>>> vervolg PV de Snelpost
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Suzanne van der Kloet (30) woont al haar 
hele leven in Haarlem. Zij stuurde mij 
een e-mail met de opmerking dat zij wel 
geïnterviewd wilde worden want zij vindt 
onze buurt heel prettig.

Woon jij je hele leven al hier op het van 
Zeggelenplein?
“Nee ik woon hier zes jaar. Ik woon wel 
al mijn hele leven in Haarlem. Wat mij 
zo bevalt hier op het plein is het vrije 
uitzicht.”

Maar dat gaat veranderen want er komt 
een school op het plein.
“Ja, dat weet ik, maar dat ligt niet in mijn 
gezichtsveld. En ik kan ook nog naar het 
voetbalveld kijken van DSK. Ik ben niet de 
eerste die het zegt, maar ik vind de buurt-
winkels op het plein heel prettig. Ik kom 
regelmatig bij de bakker, dat bevalt mij 
wel. De DekaMarkt is ook lekker dichtbij, 
ook al zit die niet op het plein zelf. En wat 
dacht je van het centrum, dat is ook niet 
zo ver. Daar ga ik meestal met de fiets 
naartoe, maar lopend is het ook prima 
te doen. En dan ook nog eens bijna voor 
mijn deur zijn de bushaltes te vinden. 

Als ik met de trein reis neem ik wel-
eens de bus naar het station. Het  trein-
station Haarlem-Spaarnwoude is voor 
mij ook heel goed lopend te doen. Ik rijd 
ook auto, dus dan zit ik zo op de snelweg 
en Haarlem uitgaande niet in de file. En 
het gratis parkeren voor de deur is erg 
prettig.”

Wat doe je voor werk?
“Ik werk in het centrum bij Runnersworld, 
een speciaalzaak voor mensen die hardlo-
pen. Ik adviseer mensen die hardlopen of 
die dat willen gaan doen over kleding en/
of schoenen. Hardlopen is mijn passie”.

Heb je van het hardlopen je beroep ge-
maakt of andersom?
“Eigenlijk is er sprake van allebei, het 
combineert leuk. Particulier geef ik hard-
looptraining aan mensen”. 

Hoe bevalt het u, bewoners, in de Nieuwe Amsterdamsebuurt? Wat is er zo prettig aan onze wijk of wat is juist minder 
prettig?  Wat zou u graag anders willen zien of wat zal er juist niet veranderd mogen worden?  Om dat te weten te komen 
nodigen wij bewoners uit om daar over te praten. Ik heb deze keer gesproken met Suzanne van de Kloet.

Buurtgenoten

Een mens kan toch zelf wel rennen, wat  
kan jij mij nu leren, lopen is toch simpel.
“Een mens kan van nature wat meer dan 
alleen maar wandelen. Mensen willen snel 
en goed hardlopen zonder dat ze gebles-
seerd raken. En bovendien is het heel leuk 
dat je het steeds langer kunt volhouden en 
je dus steeds verder komt.

Het is ook prettig dat je steeds betere 
tijden gaat lopen en je eigen record kan 
verbeteren. Ik train de mensen ook op 
techniek. Ik zeg vaak dat ze niet te hard 
moeten beginnen. Het gebeurt vaak dat 
mensen veel te snel vertrekken. Je moet je-
zelf niet voorbij lopen. Ik vind het leuk om 
mensen in beweging te krijgen. Dat komt 
omdat ik dat zelf ook heel prettig vind.”

Hoeveel keer doe je dat, mensen leren 
hardlopen en waar doe je dat?
“Op zaterdag geef ik les aan beginners en 
zo leer ik dat ze in 6 weken 20 minuten 
achter elkaar kunnen hardlopen. En prettig 
is ook dat je na die 6 weken niet alleen 
beter beweegt, maar je je ook beter voelt 
doordat je een betere conditie hebt en 
meer kracht. Naast het bewegen is het ook 
de bedoeling dat je wat meer spierkracht 
krijgt.             

“Die spierkracht krijg je onder andere 
door buikspieroefeningen te doen en om 

op te drukken. Ook het trainen van de 
beenspieren is belangrijk. Door die oe-
feningen is het mogelijk dat je het lopen 
wat langer vol kan houden. Daarnaast 
geef ik mensen ook voedingsadvies om af 
te vallen. 

Ik heb vroeger in de makelaardij 
gewerkt, maar ik wilde graag wat anders 
gaan doen. Voeding en beweging heb ik 
altijd heel interessant gevonden, dus ben 
ik de opleiding tot gewichtsconsulent en 
hardlooptrainster gaan volgen. Ik vind het 
leuk om mensen te begeleiden die wat 
willen doen om hun levensstijl te ver-
anderen. Die wat gezonder willen gaan 
leven. En wat ik belangrijk vind is dat die 
mensen wat meer naar buiten gaan om 
te bewegen. En daardoor gelukkiger en 
blijer gaan worden.”

Waar ga je eigenlijk trainen met de men-
sen, hier op het DSK veld?
“Nee, het trainen met hen doe ik in Mid-
denduin en bij Het Wed in Overveen. 
Maar als ik zelf ga lopen doe ik dat hier 
in de buurt op o.a. het Liewegje, of op 
de Zuid Schalkwijkerweg, zo richting de 
Molenplas of langs het Reinaldapark.

Suzanne, je vindt onze buurt zo leuk om te 
wonen. Wat vind je goede initiatieven?
“Ik vind de buurt, zoals ik al eerder ver-
telde, prettig om in te wonen. Een goed 
initiatief is dat van BUUV, creatief zijn met 
je buren, voor je buren. Maar daar heb ik 
nu helaas geen tijd voor. Nu ik het toch 
over buren heb, die van mij zijn heel leuk 
en wij kunnen allemaal heel goed met 
elkaar opschieten. Ik heb ook nog de 
vereniging van eigenaren nieuw leven in-
geblazen. Wij hebben net het hele balkon 
laten restaureren. Kortom ik woon hier in 
de Nieuwe Amsterdamsebuurt heel fijn.

Misschien wilt u ook wel wat kilootjes  
afvallen, uw conditie & spierkrachtverbete-
ren en u wat energieker & fitter voelen.  
Het e-mailadres van Suzanne is:   
info@skcoaching.nl 

Suzanne van der Kloet

Door Gerrit van Slooten



Spaar voor de speeltuin 
Haarlem-Oost
Gebruikt frituurvet is prima te recyclen, 
maar komt helaas nog vaak in de grijze bak 
of het riool terecht. In beide gevallen kost 
het de gemeenschap geld en dat is zonde.

ROTIE Vetveredeling maakt in samenwer-
king met Biodiesel Amsterdam van gebruikt 
frituurvet biodiesel. Deze biodiesel heeft 
een gunstige uitwerking op het milieu maar 
ook voor onze vereniging. Het gebruikte 
frituurvet is namelijk geld waard, dus extra 
inkomsten voor onze vereniging. Uw kunt de 
frituurvet elke woensdag- en vrijdagmiddag 
naar de speeltuin Haarlem-Oost brengen. 
Wij kunnen het ook bij u ophalen. 

Woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 uur. Telefoonnr. voor het ophalen van 
frituurvet is  023-5335454.
Bedankt namens de 
speeltuin Haarlem-
Oost!

Mariska van Zeeland
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Bijdrage van Yolanda Verburg

GENOEG iS GENOEG, ‘n OPROEP
Er draaien tegenwoordig diverse Genoegteams in Nederland. Het lijkt mij 
leuk en interessant en ook nuttig om ook zoiets op te starten in onze buurt.

Bijdrage van Yolanda Verburg

Er is een onderzoek gaande 
aan de Universiteit van Wage-
ningen, waarin wordt geke-
ken welke geschikt zijn als 
huisdier. In feite is geen enkel 
dier oorspronkelijk bedoeld 
als huisdier, dieren hebben 
hun eigen ‘huizen’ en de vorm 
van holen, nesten en derge-
lijke. In de loop der eeuwen 
is het echter gewoonte geworden om 
dieren in huis te halen en te houden en 
daarmee is het probleem geschapen dat 
de dieren die eigenlijk vrij rond horen te 
vliegen, scharrelen, rennen enzovoorts 
afhankelijk zijn geworden van de men-
sen: ze kunnen zich niet eens  meer red-
den zonder de zorg van hun ‘bezitters’. 

In oktober jl. las ik in de krant een 

Het is een goede zaak dat er de laatste tijd steeds meer aandacht komt voor het welzijn en welbevinden van (huis)dieren. 

Jarenlang hebben wij mensen maar gedaan alsof dieren alleen maar ons bezit zijn en dat we ermee kunnen doen wat we 

willen. Zo ligt het natuurlijk niet, dieren zijn ook levende wezens met hun eigen behoeften en rechten.

Dieren wonen ook (5)

pleidooi van een dieren-
arts om de rashondenfok-
kerij af te schaffen. Het is 
namelijk niet ongewoon 
dat er zo verschrikkelijk 
wordt doorgefokt dat er 
veel chronisch kwalen ont-
staan bij de honden zoals 
100 % kans op hartfalen 
bij Cavalier King 

Charles Spaniëls, constante 
hoofdpijn bij pekineesjes etc. 
Dit maakt duidelijk wat er kan 
gebeuren als wij mensen den-
ken zomaar naar believen te 
kunnen handelen t.a.v. dieren.

Nu is het huisdier natuurlijk 
niet meer weg te denken uit 
onze huidige levenssituatie, 

zelf zou ik ook niet graag zonder mijn 
maatjes leven. Er worden in Nederland 1,8 
miljoen honden gehouden (47% daarvan 
is een rashond) en 3,3 miljoen katten. Het 
aantal kanariepietjes, konijnen, hamsters 
en noem maar op dat hun leven in een 
kooi doorbrengt is letterlijk en figuurlijk 
niet te tellen. Deze dieren zijn afhankelijk 
van onze aandacht en zorg en daaruit 

volgt dat wij de plicht hebben 
zo goed mogelijk voor hen te 
zorgen. Ons ook te verdiepen 
in wat ze nodig hebben, hoe 
ze zich uiten, wat hun natuur-
lijke gedrag is en daarmee 
rekening te houden. Dan zijn 
ook de dierlijke bewoners van 
onze wijk gelukkig, en wie wil 
dat niet...!

In een Genoegteam  wordt aandacht 
besteedt aan duurzaam leven, wordt 
nagedacht over energiegebruik en 
-besparing en aan consuminderen.

Consuminderen is: kijken hoe je 
langer en efficiën-
ter kunt omgaan 
met de spullen die 
je al hebt, zodat ze 
langer meegaan 
en je minder hoeft 
weg te gooien. En 
minder nieuw hoeft 
aan te schaffen. Heel 
veel zaken zijn ook 
tweedehands te koop. Daardoor leef 
je goedkoper (wat natuurlijk altijd 
meegenomen is). Bovendien lever je 
een bijdrage aan een duurzame eco-
nomie. Wij maken met ons allen in 
hoog tempo de grondstoffen op die 

de aarde biedt en geven de aarde te 
weinig terug.

In een Genoegteam kom je af en 
toe bij elkaar, bijvoorbeeld 1 x in de 
maand of 6 weken, om tips en erva-

ringen uit te wisselen 
hoe je je huishou-
ding en je dagelijks 
leven handig en 
milieuvriendelijk kunt 
inrichten. Daardoor 
leer je mensen ken-
nen die een beetje op 
dezelfde lijn zitten, 
je moedigt elkaar 

aan, je leert nuttige dingen en het is 
gezellig.
Interesse? Neem dan contact op met: 
Yolanda Verburg, via y.verburg@zon-
net.nl of bel: 023 7519429 (niet tussen 
13.00 en 16.00 uur a.u.b.).
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Het verstrikt raken in de hondenriem 
kwam omdat de dame die met haar hond 
liep alleen maar oog had voor haar smart 
Phone. En dat gebeurt dus regelmatig.

Ik vermoed dat sommige hondenbezit-
ters alleen maar een hond hebben om 
die uit te kunnen laten en daardoor de 
mogelijkheid te hebben om thuis niet 
afgeluisterd te worden. 

Hoe sommige van hen het voor elkaar 
krijgen om met een, twee of drie honden 
te lopen en dat aan hele lange riemen 
en dan ook nog te bellen of wat je ook 
met zo’n smartphone kan doen is mij een 
raadsel. 

En als je met die dingen bezig bent kan 
ik mij heel goed voorstellen dat je de uit-

Ergert u zich ook wel eens als u door onze buurt loopt? Ik wel, een voorbeeld, 
binnen vijf minuten, eerst verstrikt geraakt in een hele lange hondenriem. 
Daarna van de stoep af gereden door twee jonge dames. Zij waren zeer boos op 
mij omdat ik niet op zij sprong. 

Ergernissen

werpselen van je hond niet kan opruimen. 
Dat je niet ziet dat je hond zit te poepen. 
Als je daar een opmerking over maakt dan 
hoor je vaak “Daar betaal ik toch honden-
belasting voor”. Jullie zouden je moeten 
schamen. 

Ik erger mij ook aan het op straat 
gooien van vuil en dan heb ik het niet al-
leen over vuilniszakken die soms dagen te 
vroeg worden buitengezet. Maar ook over 
de televisies, tafels, bankstellen, autoban-
den en noem maar op die zomaar naar 
buiten worden gegooid. Wellicht denkt 
men dat iemand anders misschien wel 
interesse in die troep heeft.

Nog even over de vuilniszakken die te 
vroeg buiten worden gezet. Vaak wor-

den die opengetrokken door meeuwen, 
kraaien en of katten. De mensen van 
Spaarnelanden nemen dat niet mee hoor. 
Ook de bewoners die rolemmers hebben 
maken er nog wel eens een rommeltje 
van. Je rolemmer veel te vroeg buitenzet-
ten en dan na het ophalen van het vuil 
hem vergeten binnen te halen.

Ik heb nog een ergernis en dat zijn de 
fietsen. Die worden vaak rijen dik zo maar 
tegen een gevel aan gekwakt en wel zo-
danig, dat je daar als voetganger lopend 
achter een rollator of kinderwagen niet of 
nauwelijks langs kan. Wellicht kan het niet 
altijd anders maar als je een voortuin hebt 
zet hem daar dan in. 

Ook het parkeren van auto’s op de hoek 
van de straat levert nog wel eens proble-
men op voor voetgangers en andere auto-
mobilisten, het belemmert het uitzicht. 

Ik denk ondanks mijn en misschien 
ook uw ergernissen dat wij toch wel in 
een prettige buurt wonen maar dat het 
er allemaal als wij wat beter opletten er 
nog wat schoner, dus vriendelijker uit kan 
gaan zien.

Door Gerrit van Slooten

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
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Hendrik Tollens werd geboren 
uit Gentse ouders van zeer 
bescheiden stand, was reeds 
vroeg te Amsterdam op het 
kantoor bij een oom die in 
verfstoffen deed. Hij werd 
dichter voor de patriotten en 
werkte voor het toneel. Hij 
huwde op 27 juli 1800 met 
Gerbranda  Rivier. 

Van die tijd is de dichter altijd 
een werkzaam koopman in 
verfstoffen geweest. Intussen 
klom hij tot groot aanzien in de 
letterkundige wereld, ontving 
hoge onderscheidingen en 
was, vooral sedert 1830, Neder-
lands volksdichter. In 1846 ging 
hij persoonlijk uit zijn zaak, 
vestigde zich op Ottoburch 
(tegenwoordig het Tollenshuis 
genoemd en behuizing van het 
Museum Rijswijk) te Rijswijk, 
bracht zijn rusttijd in ijverige 
letteroefeningen door en over-

leed er, met de pen in de hand, 
op 21 oktober 1856. 

Tijdens zijn leven werd 
Tollens gezien als de groot-
ste Nederlandse dichter van 
zijn tijd.  Zijn poëzie prees de 
zegeningen van het 
huiselijk leven en riep 
op tot trouw aan God 
en het Vaderland. Zijn 
nationalistische “Wien 
Neêrlands bloed” 
werd zelfs tot het 
Nederlandse volkslied 
uitgeroepen.

Voor de Tachtigers 
was hij een frequent 
voorbeeld van spot. 
Deze groep jonge 
dichters hekelden zijn con-
ventionele wereldvisie, maar 
vooral zijn retorische, bombas-
tische taalgebruik. De kritiek 
van de Tachtigers leidde er bin-

nen enkele jaren toe dat Tol-
lens zijn roem volledig was 
kwijtgeraakt. Zijn werken wer-
den niet meer gedrukt en in 
schoolboeken over Nederland-
se literatuur werd doorgaans 

buitengewoon 
negatief over 
hem geschre-
ven.

Tegen het 
einde van de 
twintigste 
eeuw nam de 
belangstelling 
voor Tollens 
weer wat toe. 
Men zag in dat 
het werk van 

de bij leven populaire dichter 
veel cultuurhistorisch belang 
had: het was essentieel om een 
beeld te krijgen van het Neder-
land in de negentiende eeuw. 

Men wijdde hem een stand-
beeld te Rotterdam en een 
monument op zijn graf te 
Rijswijk. De Tollensprijs is een 
letterkundige prijs die naar 
Hendrik Tollens is genoemd. 
In 2011 werd in Rijswijk een 
nieuw monument op zijn graf 
geplaatst.

Niet lang nadat het Tollenspad 
in gebruik was genomen bleek 
het een populaire route voor 
bewoners die hun hond uitlaten, 
en kreeg het straatje al snel 
de bijnaam “Drollenpad”. Dit 
omdat er nog steeds baasjes 
zijn die de andere kant opkijken 
terwijl hun trouwe viervoeter zijn 
behoefte doet naast een van de 
vele boompjes, en door diezelfde 
boompjes de veegwagen van 
Spaarnelanden hier zijn werk 
niet kan doen. Inmiddels is de 
situatie wat verbeterd, omdat 
de handhaving alsmede de 
bewoners van de  Flank af en toe 
een oogje in het zeil houden, en 
er al de nodige bekeuringen zijn 
uitgedeeld. Maar het blijft hier 
oppassen waar je voeten neer-
zet, dus u bent gewaarschuwd.... 

DEZE KEER HET

STRAATNAMEN

Tollenspad

Bijdrage van Gerard Tensen
Bron: Wikipedia

Met het verplaatsen van het voetbalveld van DSK en de oplevering van de Flank en 
de Spits, hebben we er in onze wijk een straat bijgekregen. Of liever gezegd: een pad, 
ingeklemd tussen het voetbalveld en de Flank (“De skybox”, zoals de projectontwikke-
laar het zo mooi noemde). Een smal en onbeduidend pad misschien, maar het  
heeft wel een eigen naam gekregen.
Lange tijd is de wijkraad er van uit gegaan dat het nieuwe straatje het “Paneltypad” 
zou gaan heten, en het is duidelijk waar de inspiratie voor die naam vandaan kwam. 
Tot vorig jaar de naambordjes op de muren van de  Flank verschenen met de naam  
“Tollenspad”. Vernoemd dus naar ene Tollens. Zou dat de oprichter van D.S.K. zijn 
geweest ? Of een ander belangrijk figuur voor de voetbalwereld ? Nee hoor, niets van 
dat alles. De gemeente heeft zich in de keuze  laten leiden door de andere straatnamen 
in de wijk, en heeft dus gekozen voor een schrijver uit de 19e eeuw: 

Henricus Franciscus Caroluszoon Tollens (Rotterdam 1780 - Rijswijk 1856).



1-1-2 daar pak je ook daders mee
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel 
staan is een misverstand. U moet het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van 
een misdrijf. Dus als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt, of een ander strafbaar feit begaat, 
aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de 
vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken!

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  •  n a j a a r  2 0 1 212

De slogan ‘1-1-2, daar pak je ook daders mee’ moet verduidelij-
ken dat het nummer ook is bedoeld om daders ‘op heterdaad’ 
te pakken. Want bij dit soort meldingen telt iedere seconde! 
Dus bel 1-1-2 als u een misdrijf ziet en stuur snel de politie ach-
ter de daders aan! Helaas weten nog te weinig mensen dit.

GROTERE PAKKANS
Onderzoek heeft aangetoond dat slechts één op de negen 
mensen direct 1-1-2 belt als hij getuige is van een misdrijf. U 
begrijpt dat dit veel vaker moet. Waarschijnlijk denken veel 
mensen dat ze ‘dat andere nummer’ moeten bellen: 0900-8844. 
Echter, dat nummer is bedoeld voor situaties die geen spoed 
hebben, maar waarbij wel de politie nodig is.

wAT iS HETERDAAD?
In principe betrapt u iemand op heterdaad tijdens of vlak na 

het plegen van een strafbaar 
feit. Voorbeelden van misdrij-
ven die vaak ‘in het openbaar’ 
worden gepleegd zijn:

•  vandalisme: het vernielen van vervoermiddelen die van een 
ander zijn (fietsen, auto’s, scooters etc), bushokjes, verkeers-
borden, straatmeubilair (lantaarnpalen, bankjes, vuilnisbak-
ken etc.) pinautomaten. 

• diefstal: uit winkels, auto’s, straatroof (tasjesdieven), inbraak 
• geweld: vechtpartijen, intimidatie, bedreiging, mishandeling 
• verkeersmisdrijf: aanrijding waarbij de dader doorrijdt 

KijK OOK EENS OP 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112.
voor meer duidelijkheid over het wel en niet bellen van 1-1-2.

Woensdag 5 december om 14.00 uur 

Taai Taai pop Versieren 
Leden € 1.50 / niet leden € 2.50

Woensdag 12 december om 14.00 uur 

MeMobakje Maken Van  
ijssTokjes
Leden € 1,00 /  
niet leden € 2,00

-----------------------------------------------------------------
16 december en tussen ‘kerst en oud en nieuw’  
is de speeltuin gesloten
-----------------------------------------------------------------

Woensdag 2 januari om 14.00 uur 

We gaan speLLeTjes doen.
sjoelen, darten, vier op een rij, dammen 
ganzenborden, kaarten (pesten) en nog 
veel meer. 
leden gratis / niet leden € 1,00

donderdag 3 januari om 14.00 uur

je eigen sLeuTeLhanger Maken Van 
pixelhobby,  pixel medaillons zijn leuk als sleutelhanger etc. 
Leden € 2,00 / niet leden € 3,00

Vrijdag 4 januari om 14.00 uur 

We gaan kienen MeT 2 rondes en er is 
een ziT/sTa-kien, dus allemaal 2 prijzen en voor de 
meest gelukkige een extra prijsje.
Leden € 3,50 / niet leden €€ 4,50

Programma   dec/januari 2013

eLke Woensdag Middag is er knuTseLen, neeM een kijkje op 
www.speeltuinhaarlemoost.nl of op facebook speeltuin haarlem oost


