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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

De vakantie is op zijn einde, maar wat hebben we een 
mooie zomer gehad ! We gaan vol goede moed aan een 
nieuw seizoen beginnen. De jaarvergadering werd goed 
bezocht. 

We hebben helaas afscheid moeten nemen van Ingrid 
Hamer, die naar een andere wijk is gegaan. De nieuwe 
gebiedsverbinder is Wil Verzijlberg, we heten haar welkom 
en hopen op goede samenwerking. 

Zoals in de krant heeft gestaan verloopt bouw van 
de scholen op het Van Zeggelenplein voorspoedig. De 
renovatie van de Peperstraat/dr. Schaepmanstraat is bijna 
voltooid. De plannen voor nieuwbouw zijn uitgerold,  
maar het wachten is op de datum. U kunt dit volgen op 
www.mijnstekhaarlem.nl 

Het bestuur heeft de stichting Doei opgericht, wij 
verzorgen wijkactiviteiten en komen op voor uw belangen. 
Heeft u nog op- of aanmerkingen aangaande uw buurt dan 
horen wij dat graag van u. Vanwege de reorganisatie van 
de gemeente loopt alles wat stroef, maar wij gaan er van uit 
dat dit beter gaat worden. De wijkraad neemt ook deel aan 
discussies over onze buurt. 

De samenvoeging van twee wijkraden voor de Oude 
en Nieuwe Amsterdamse buurt is nu een feit geworden: 
we gaan als wijkraad verder onder de naam Wijkraad 
Amsterdamse Buurten. We nodigen hierbij uitdrukkelijk 
ook de bewoners van de Oude Amsterdamse buurt uit om 
de openbare vergaderingen bij te wonen. Ook zouden we 
graag nieuwe wijkraadsleden vanuit de Oude Amsterdamse 
buurt verwelkomen om ons team te versterken, en de 
belangen voor deze buurt naar voren te brengen. 

De eerste openbare vergadering is op 9 september om 
19.30 in de speeltuin Haarlem Oost (zie de website). Na 9 
september (maandag) gaan de vergaderingen op de derde 
dinsdag van de maand plaats vinden, als vanouds vanaf 
19.30 uur. U kunt alvast de volgende data in uw agenda 
noteren: maandag 9 september, dinsdag15 oktober, 
dinsdag 19 november, dinsdag 17 december.

We doen hierbij ook een oproep aan scholen, 
middenstanders en zzp’ers om zich aan te melden voor een 
netwerkbijeenkomst in de wijk. Wie weet kan de nieuwe 
wijkraad iets voor hen betekenen.

Tenslotte zijn wij op zoek naar redactiemedewerkers 
vanuit de Oude Amsterdamsebuurt die het redactieteam 
van de wijkkrant willen bijstaan. 

Samenstelling wijkraad
Jacques Amand voorzitter 023 - 5352649
Jan Scholten secretaris
Ron Bax penningmeester  023 - 576 3331
 e-mail: penningmeester@wijkraadab.nl
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
 e-mail: redactie@wijkraadab.nl
Secretariaat: Jan Scholten, e-mail: secretariaat@wijkraadab.nl
Postadres:  Anna Kaulbachstraat 14A, 2032 KT Haarlem 
Algemeen: admin@wijkraadab.nl 
Website: http://www.wijkraadab.nl
Twitter:  Twitter@ABhaarlem
Facebook:  http://www.facebook.com/wabhaarlem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vormgeving: Grafisch Werk - 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: Anna Kaulbachstraat 14A, 2032 KT Haarlem

 Speeltuinvereniging Haarlem Oost  
 tel.: 023-5352649 
Buurtgebonden politieagenten: Daniëlle In den Berken / Marijke Bergsma
 tel. 0900 8844

Jacques Amand
2

    

Groeten van de voorzitter,

Openbare vergaderingen van uw wijkraad
•    Wilt u iets bespreken over iets wat zich in buurt afspeelt? 
•  Zit u iets niet lekker over bijvoorbeeld het gemeentelijke 

doen en laten? 
• Andere vragen?

Vanaf oktober heeft de wijkraad heeft elke 3e dinsdag van de 
maand een openbare vergadering, in september is het nog op 
maandag. 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. 
Kom eens langs! Uw mening is belangrijk!

De volgende wijkraadvergaderingen zijn is op maandag 
9 september, dinsdag 15 oktober, dinsdag 19 november 
en dinsdag 17 december .
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Het project, dat bekend staat onder de 
naam DSK II Nieuwbouw Brede school, 
zorgt voor een nieuwe huisvesting 
voor de ML Kingschool, de Hildebrand-
school, buitenschoolse opvang, een 
gymzaal en peuterspeelzaal. 

De omvang van het gebouw bedraagt  
ca. 3.100 m2, waarvan: 
- 600 m2 voor de gymzaal 
- 100 m2 voor de peuterspeelzaal 
-  2.400 m2 voor het onderwijs en bui-

tenschoolse opvang. 

Het gebouw is energie neutraal en 
bestaat uit 3 bouwlagen. In totaal is er 
sprake van 15 groepsruimten c.q. klas-
lokalen, verdeeld over de verschillende 
bouwlagen. De gymzaal is gesitueerd 
op de eerste verdieping, de peuter-
speelzaal op de begane grond. 

De nieuwe Brede school

De school wordt 
gebouwd volgens 
het concept “Frisse 
Scholen”. 
Onderdeel van het energieneutraal 
maken van dit gebouw is de warmte/
koude voorziening met een warmte-
pompsysteem en energieopslag in de 
bodem (WKO). Dit systeem zal zeer 

ruim in capaciteit worden opgezet, 
zodat wellicht in de toekomst ook 
ingezet zal worden voor de (door 
derden) te realiseren woningbouw 
naast het gebouw.

Momenteel wordt op het Van Zeggelenplein druk gebouwd 

aan de nieuwe Brede school. Dit gebeurt in opdracht van 

Stichting Spaarnesant, een stichting voor openbaar basis- en 

speciaal onderwijs te Haarlem. 

Stekels & Prikkels
* VogelAArwijken. Uit een rapportage van een on-
derzoekscommissie blijkt dat dit niets voorstelt. Het zijn 
maar gewone wijken. De wijken waar het om gaat komen 
hierdoor tekort.
In de rechtzaak van 21 december 2012 heeft de rechter 
de mr. C.E. Heyning-Huidecoper dit al aangehaald. Inzage 
hierover ligt bij het bestuur Amsterdamse Buurten. De 
burgermeester van Haarlem kijkt niet verder dan het 
stadhuis ...  jammer (tweede termijn is binnen).

* Helaas is de wethoUder van financiën vertrok-
ken. Het blijkt dat de ene wethouder de brug te hoog 
heeft gemaakt en de andere wethouder te laag. Inmid-
dels zijn beide vertrokken.

* Over financiën gesproken, de begroting van 
financiën van de gemeente Haarlem komt niet in 
aanmerking voor een schuldsanering omdat deze niet 
correct is ingevuld.

* De wijkraad Amsterdamse Buurten gaat voortaan op 
de derde dinsdag van maand openbaar vergade-
ren. Positief is dat de Haarlemse politiek hierdoor nu de 
gelegenheid krijgt om de openbare vergadering bij te 
wonen of bezoeken.

* ondergrondse vUilnisbaKKen. Door de crisis 
zijn de ondergrondse vuilnisbakken verlaat of verdwe-
nen. Nu blijkt dat deze uit andere wijken van Haarlem 
vandaan moeten komen.

ViSiE EN SPREUk .
Wat blijft er van een goed  
functionerend stadhuis over? 

Van het dagelijks bestuur 
wijkraad Amsterdamse Buurten

Jan Scholten en Jack Amand   
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WEkELijkSE ActiVitEitEN

Maandag:  ontspannen bewegen         
 9.30-10.30 uur en 11.15-12.30 uur
DinSDAg:     ontspannen bewegen         
 9.00-9.45 uur
 Soosmiddag:  spelletjes, sjoelen, 
 kaarten maken e.d.   
 13.30-15.30 uur
VrijDAg:     koersbal  
 13.30-15.30 uur

MAANDELijkSE ActiVitEitEN

• vrijdag 20 september 
  gaat er weer een cursus icoon schilderen van start.
  Voor informatie, kosten e.d. kunt u contact op nemen  

met Wim Perre tel. 0622843296 

ANDERE ActiVitEitEN

• 21 september: burendag 
  De Oosterkerk doet ook dit jaar 

weer mee met de  
nationale Burendag. In de tuin 
van de kerk zijn er activiteiten, 
presentaties van organisaties, 
expositie en er wordt een High 
Tea gehouden. Ook voor de 
kinderen zijn er activiteiten, 
o.a. luchtkussen, pannakooi, 
schminken.

• woensdag 2 oktober is er een bustocht 
  Verdere mededelingen en de kosten kunt u vanaf septem-

ber vinden in het publicatiebord bij de kerk. Ook kunt u 
naar de kerk bellen.

Activiteiten Oosterkerk

• woensdag 9 oktober is er een buurtmaaltijd 
 De kosten zijn € 6,50 p.p.
 Opgave bij Zannie Wiersma, koster Oosterkerk.  
 Aanvang 18.00 uur, zaal open om 17.30 uur.

•  Zaterdag 2 november wordt er een boekenmarkt  
gehouden 

  Heeft u nog goede boeken dan kunt u die inbren-
gen. U kunt hiervoor contact opnemen met Zannie 
Wiersma. De boekenmarkt wordt gehouden van 
10.00-14.30 uur

•  Zondag 3 november is er een concert door het  
 byzantijns Mannenkoor

 Aanvang concert 15.00 uur. Kosten  € 10,00

•  woensdag 6 november is er een kienmiddag 
 Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.
  Kosten € 5,00 p.p. Dit is voor 2 kienrondes, verloting 

en een kopje koffie / thee.

•  woensdag 13 november is er weer een  
buurtmaaltijd 

 Kosten € 6,50. Aanvang 18.00 uur 
 Zaal open 17.30 uur. Opgeven bij Zannie Wiersma
 Zannie Wiersma, koster Oosterkerk, tel. 5352777.

 Byzantijns Mannenkoor



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 35

Truien, maar ook (gebreide) dekens en 
diverse andere goederen vinden via de 
Stichting WCL in Amsterdam hun weg 
naar Arad. Arad is een vrij grote stad 

(rond 175000 inwoners) in het westen 
van Roemenië, niet ver van de grens 
met Hongarije. De streek rond deze 
stad is niet erg welvarend, er heerst 
veel armoede. Vaak worden kinderen 
de straat op gestuurd om te bedelen, 

ruim 2 jaar wordt er door een nog steeds groeiende groep mensen uit onze wijk en andere delen van 
noord Holland gebreid voor kinderen in roemenië.

ook zwerven er kinderen op straat 
die geen thuis meer hebben of er niet 
meer naar terug durven.
Deze kinderen worden opgevangen 
in kindertehuizen, die door de staat 
worden gefinancierd. Helaas is hun 
budget lang niet toereikend, vandaar 
dat hulp uit Nederland zeer welkom is.
Gelukkig zijn er ook in Haarlem diverse 
mensen die dit beseffen en met enige 
regelmaat wordt er wol aangeboden 
of geeft iemand aan te willen breien 
voor het project. Fantastisch is dit!
Aangezien de winters in Roemenië erg 
koud kunnen zijn – het land heeft een 
landklimaat – zijn de warme truien 
en dekens een groot geschenk. De 
dekens worden in vierkante lappen 
gebreid en dan samengevoegd, want 
vele handen maken licht werk.

Wilt u ook een bijdrage leveren, bijv. in de 
vorm van breigaren dan wel als breister 
neem dan even contact op met Yolanda 
Verburg, te bereiken via tel. 7519429 
(niet tussen 13.00 en 16.00 uur a.u.b.) 
op Potgieterstraat 17 (idem) of per email: 
verburgyolanda@gmail.com. 
Voor informatie over het werk van de 
Stichting WCL kunt u terecht op 
www.stichtingwcl.org. 

Breien voor kinderen in Roemenië
Bijdrage van Yolanda Verburg

er is een herdenkingsteen geplaatst voor het bombardement in de Amsterdamse 

buurt in de Tweede wereldoorlog, waarbij veel slachtoffers zijn gevallen.

De wijkraad Nieuwe Amsterdamse 
buurt en de Gemeente Haarlem heb-
ben een gedenksteen van dit bombar-
dement laten maken om dit toch te 
herdenken.  

Sommige mensen vinden het nu te 
laat voor een herdenking, maar onze 
mening is: beter laat dan nooit.

Op 18 april 2013 is deze gedenksteen 
onder veel publieke belangstelling 
onthuld en zo zal de herinnering aan 
de slachtoffers blijven bestaan. Tijdens 
de onthulling van de gedenksteen is er 
ter nagedachtenis van de overleven-
den 2 minuten stilte in acht genomen.

De gedenksteen bevindt zich aan de 
muur van de woning die aansluit op 
plantsoentje J.F. Helmerstraat en de 
Teding van Berkhoutstraat.

Er gaan veel verhalen over dit bom-
bardement. Het werd op 16 april 1943 
werd uitgevoerd door het Nieuw Zee-
landse 487ste Squardron van de Royal 

Airforce. De bommen vielen te vroeg 
en waren bestemd voor de werkplaats 
van de Nederlandse Spoorwegen maar 
geen van de bommen trof het juiste 
doel. Het moet vreselijk zijn geweest: 
er zijn 85 doden gevallen en veel 
gewonden en er was veel schade aan 
woningen. Het bombardement heeft 
vooral veel mensen geestelijk geraakt. 

De wijkraad Amsterdamse Buurten.

Herdenkingsteen voor de bombardementen
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NiEUWE E-MAiLADRESSEN VOOR DE WijkRAAD
Nu de wijkraad het werk gaat doen voor de Oude én Nieuwe 
Amsterdamse Buurt, en de naam is veranderd naar 
wijkrAAD AMSTerDAMSe BuurTen, zijn ook de 
verschillende mail-adressen voor de wijkraad aangepast. 

Voortaan zijn de verschillende leden van de wijkraad bereik-
baar via de volgende web- en mail-adressen:

• De website: http://www.wijkraadab.nl

• Twitter: Twitter@ABhaarlem

• Facebook: http://www.facebook.com/wabhaarlem

• Algemeen: admin@wijkraadab.nl  

• Secretariaat: secretariaat@wijkraadab.nl

• Penningmeester: penningmeester@wijkraadab.nl

• redactie: redactie@wijkraadab.nl

Wijkbrunch in ‘t zonnetje

een geZellige bUUrtbrUnch 
in het Zonnetje van 

speeltUin haarleM oost!
De eerste geslaagde actie van stichting Doei, 

de stichting die door het bestuur van de wijkraad 
in het leven is geroepen om de nodige activiteiten 

in de wijk te organiseren.

Volgende activiteiten zullen zijn: 
een voetbalwedstrijd (begin oktober) 

en een talentenjacht (november). 
hou uw brievenbus in de gaten !

Aanleiding was het einde van de 
papieren versie van deze wijkkrant en 
de conversie naar vandaag.nl. Enkele 
jaren had ik, vanuit een persoonlijk 
perspectief,maandelijks een column 
geschreven over de buurt. In de milde 
julizon dacht ik meewarig aan de ver-
schillende verhuizingen die ik achter de 
rug had, de persoonlijke perikelen, en 
de recente vereniging van twee gezin-
nen in de mooie Nieuwe Amsterdamse 
Buurt. Er zou een nieuwe periode 
aanbreken en net als voorgaande jaren 
zou ik de buurt hier graag in willen 
meenemen. Helaas was het hoofdstuk 

“Wijkkrant Haarlem- Oost” afgesloten. 
Enkele van mijn columns stonden 
online en in het menu van vandaag.nl 
stond mijn naam nog vermeld, maar 
als je er op klikte werd je doorgeleid 
naar een blanco pagina. Regelmatig na 
dit interview dacht ik meewarig terug 
aan mijn wijkkrantperiode. Ik woonde 
in een levendige buurt waar nog veel 
over te schrijven zou zijn. De renovaties 
rondom het Drilsmaplein, de groot-
schalige verbouwingen en verplaatsin-
gen op het DSK-terrein en de belevenis-
sen, het straattheater, verzorgd door 
mijn oude en nieuwe buurtgenoten ...

Het tij keerde toen Jacques Amand, 
secretaris van de wijkraad, bij me 
aanbelde en me met klem verzocht om 
mijn schrijverijen te hervatten. Ditmaal 
voor de wijkraad.
Getuige deze tekst heb ik daar ja op 
gezegd.

Aankomende tijd zal ik me bezighou-
den met de tekst op de internetpagina 
en het periodiek van de wijkraad.
Met uw inbreng zal dat ongetwijfeld 
lukken.

Ik heb er zIn In!

Robin Arends . . . 
Nieuw redactielid wijkkrant
ongeveer een jaar geleden zat ik met Marij, de redactrice van de wijkkrant Haarlem-oost, op 

het dakterras van de V&D aan de gedempte oudegracht. Zij interviewde mij over mijn erva-

ringen in de wijk, de Amsterdamse buurten in het bijzonder.
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De heer en mevrouw Hageman 
wonen a.s. september 50 jaar in 
die straat. 

Gaan jullie dat vieren? 
“Gaan wij dat vieren Karel?” Karel 
denkt van niet. 

Ik zie aan de overkant nieuwe huizen 
staan, wanneer zijn die gebouwd? 
Jullie wonen in een oud huis, zouden 
jullie daar ook niet hebben willen 
wonen?
Karel: “Die huizen zijn gebouwd in 
2004, maar daar in wonen, nee, want 
ik ken de financiële consequenties 
daarvan niet. Die van ons huis weten 
wij wel”. 
Wil: “Wij hebben ons huis wel 4 
maanden moeten verlaten omdat de 
fundering vernieuwd moest worden.”

Wat was de reden dat jullie hier zijn 
komen wonen?
Wil vertelt verder. “Wij kwamen hier 
wonen omdat het groter was. Wij had-
den net gezinsuitbreiding gekregen, 
onze dochter was net acht dagen oud 
toen wij hier naar toe verhuisden.” 
Karel: “Wij, woonden op de Zijlweg 
met vijf gezinnen in een villa van mijn 
toenmalige werkgever Hin.”
Wil gaat verder: “Wij stonden bij vijf 
woningbouwverenigingen ingeschre-
ven maar kwamen maar niet aan de 
beurt, uiteindelijk werd het dan deze 
woning.”
Karel: “Wat ik van dit straatje vond? Ik 
kwam terug in mijn oude buurt want 
ik ben in de Amsterdamsenbuurt 
geboren, ik kwam weer thuis.” 

Jij kwam niet thuis Wil, wat vond jij 
van deze buurt?
“Nee, maar ik ben nogal nuchter in-
gesteld, het liep zoals het liep. Je hebt 

Hoe bevalt het u, bewoners, in onze 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. in dit artikel vertellen wil (74) en karel (77) Hageman dat, zij wonen in de 
Zuidpolderstraat. 

Buurtgenoten

twee kindertjes en je hebt een woning, 
dan kijk je niet verder, belangrijk is hoe 
het er uit ziet. Je knapt in de woning 
op wat je op kunt knappen. Ik moet 
nog wel even vertellen dat dit een 
koopwoning is, het was toen pure ar-
moede. Wij lagen hier beneden en één 
kind lag toen boven, langzamerhand 
hebben wij het toen op kunnen knap-
pen. Wij wonen hier met veel plezier 
en hebben nooit overwogen om hier 
weg te gaan en kleiner te gaan wonen.”

Jullie wonen hier dus vijftig jaar, wat 
vinden jullie van de Amsterdamse-
buurt?
Karel vindt dat de buurt veranderd 
is, ten voordele en somt wat op. “De 
nieuwe huizen die er gekomen zijn die 
op sommige plaatsen de krotten heb-
ben vervangen en de winkels.
Wil: “Onze straat is een rustige straat 
geen herrie, geen ruzie of buren die 
lawaai maken. Om boodschappen te 
doen zit je met twee keer vallen zo in 
de Amsterdamstraat.”

Karel vult aan: “Wat ook voor ons 
belangrijk is, is dat wij niet zo ver van 
het Openbaar Vervoer af zitten. Daar 
moeten wij gebruik van maken want 
wij hebben geen auto. Dat houdt in 
dat wij zoals veel bewoners hier ook 
geen parkeerproblemen hebben. Dat 
de halte van lijn 2 enige tijd geleden 
verplaatst is maakt voor ons ook niet 
zoveel uit. 
Mevrouw Hageman fiets nog en haar 
echtgenoot loopt met de rollator. 

Ze weten weinig negatiefs te vermelden 
maar de rollator van Karel brengt hem 
op een probleem wat hij nogal eens 
tegenkomt in onze buurt.
“De hoeken van de straat leveren nog 
wel eens problemen op, het trottoir 
niet voldoende of soms helemaal niet 
is verlaagd. Auto’s die op de hoek 
geparkeerd staan, zodat je om moet 
lopen. Of bij smalle stoepjes waar ook 
nog eens van alles op staat zodat je er 
niet door kunt. En ook mogen zij de 
bomen op de smalle stoep wel eens 
snoeien. Maar zeker niet weghalen 
want ik ben heel blij dat die er staan. 
Het maakt dat de straat er veel aantrek-
kelijker door wordt. Het scheelt wel 
een paar parkeerplaatsen maar omdat 
wij geen auto hebben raakt dat ons 
minder.” 
Na afloop als mijn opnameapparaat 
uitstaat bevestigen zowel Wil als Karel 
nog eens dat zij met heel veel plezier in  
hun straat wonen. 

Zou u als bewoner van de Amsterdamse-
buurten ook graag willen vertellen wat 
u van onze buurt vind, hetzij negatief of 
positief, laat het mij weten.
Gerrit van Slooten
Tel. 5330554
E-mailadres: gjvs40@gmail.com

Door Gerrit van Slooten

Wil en Karel Hageman
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Deze Stichting organiseert vrijetijds-
besteding, sport en vakanties voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king. Het aanbod is zeer gevarieerd en 
bij elke activiteit staan ontmoeting en 
gezelligheid centraal. Hiermee wordt 
hopelijk voorkomen dat deze mensen 
in een sociaal isolement terecht komen.

Al 8 jaar draait Anneke mee als vrij-
willigster van de zaterdag-soos. Elke 
zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 
komen ruim 30 deelnemers, zowel man-
nen als vrouwen, allen ouder dan 40, 
naar het mooie pand van De Baan. De 
meesten wonen in tehuizen in Haarlem 
en omgeving en worden gebracht met 
speciaal gehandicaptenvervoer. Zij 
worden daar opgevangen door 6 of 7 
vrijwilligers, die klaar staan om hen als 
gastheer of –vrouw een gezellige dag te 
bezorgen. 

Veel van de deelnemers hechten aan 
een vaste routine en doen daarom elke 
zaterdag hetzelfde, zoals bijvoorbeeld  
breien, puzzelen, muziek draaien of te-
kenen. Ook zijn er die het liefst zitten te 
niksen en zich op die manier vermaken. 
De deelnemers nemen normaal gespro-
ken hun eigen lunchpakketje mee en 
dat wordt gezamenlijk genuttigd. 

Veel voorbereidend 
werk hoeft er niet te 
worden gedaan door de 
vrijwilligsters, wel pro-
beert men 1 keer per 
maand een themadag 
te organiseren. Buiten 
de soos om is er niet 
veel contact tussen de 
vrijwilligers onderling, 
maar aan het eind van 
het seizoen gaat men 
samen een keer uit eten 
om de saamhorigheid 
te verstevigen.

Dat de deelnemers de 
inzet van de vrijwilligers 
van de soos waarderen 
blijkt wel uit het feit dat 
velen er al jarenlang 
elke zaterdag trouw 
aanwezig zijn. Eén van 
de deelneemsters komt 
er zelfs al 35 jaar!

Anneke vertelt enthousiast, dat zij het 
heel erg leuk vindt om iets te doen voor 
de medemens in het algemeen en deze 
groep mensen in het bijzonder. “Voor 
mij zijn ze gewoon, ik heb er geen extra 
moeite mee om met hen om te gaan”. 
Ieder mens heeft tenslotte een ‘ge-

bruiksaanwijzing’, we zijn allen mensen 
met een beperking. Bovendien: je krijgt  
er ontzettend veel voor terug, met 
name liefde. 

Om vrijwilligerswerk bij De Baan te 
doen moet je wel feeling hebben met 
deze speciale groep mensen, maar 
ervaring is niet echt noodzakelijk. Er 
worden af en toe cursusbijeenkomsten 
georganiseerd om de deskundigheid 
van de vrijwillige medewerk(st)ers te 
bevorderen. Bent u geïnteresseerd 
geraakt, neem dan gerust contact op 
met De Baan. Dat kan per telefoon op 
023 5314463 of neem eerst een kijkje 
op www.stichtingdebaan.nl

Woont u in onze wijk en doet u ook vrijwil-
ligerswerk? Meldt u dan aan bij Yolanda 
Verburg, 023 7519429 (niet tussen 
13-16.00 uur a.u.b.) of per email: 
y.verburg@zonnet.nl. Dan kunnen we ook 
aan uw werk aandacht besteden.

VRijWiLLiG AAN DE SLAG
graag geven wij in deze krant aandacht aan het vele werk dat door mensen uit onze wijk vrijwillig wordt verzet. 

Met Anneke effern sprak ik in haar gezellige woonkamer, omringd door een flinke verzameling olifanten, over 

haar bijzondere werk bij Stichting De Baan.

Door Gerrit van Slooten
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De gemeente Haarlem heeft met de buurtmarktplaats BuuV de finale 
bereikt van de europese innovatieprijs 2013. Van de 224 europese deel-
nemers behoort BuuV tot de laatste 16!

BUUV finalist Europese innovatieprijs

BUUV is een buurtmarktplaats voor en 
door bewoners van Haarlem en biedt 
een platform waar Haarlemmers elkaar 
vaker kunnen helpen in het dagelijks le-
ven zonder directe tegenprestatie. Het 
stimuleert mensen om zelf een oplos-
sing te vinden voor problemen. 

“De finaleplaats bevestigt dat Haarlem 
een goed antwoord heeft op de terug-
trekkende overheid,” aldus wethouder 
Jack van der Hoek. “De gemeente wil 
niet dat de burger met lege handen 
komt te staan door veranderingen en 
bezuinigingen. BUUV maakt het bieden 
en vinden van onderlinge hulp en infor-
mele zorg toegankelijk.”

De Europese innovatieprijs is een initia-
tief van het Europese InvesteringsBank-
Instituut (EIB). Het EIB is een financiële 
instelling van de Europese Unie en le-
vert een bijdrage aan de doelstellingen 
van de Unie door projecten te financie-
ren die integratie, evenwichtige ontwik-
keling en economische en sociale sa-
menhang bevorderen. De inzendingen 
dienen aantoonbaar sociale uitsluiting 
te bestrijden en te voorkomen. Er is een 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
uitgevoerd, welke aantoont dat BUUV 
een hoog maatschappelijk rendement 
kan opleveren. 
In plaats van een beroep doen op pro-
fessionele zorg wordt waar mogelijk een 
beroep gedaan op mede-Haarlemmers. 
De prijs is in het leven geroepen om 
maatschappelijk innovatieve ideeën 
in het zonnetje te zetten. Mocht BUUV 
winnen, hangt daar een prijs aan van 

25.000 euro. De tweede prijs bedraagt 
10.000 euro.  De finale is op 17 oktober 
in Hongarije.

SAMEN VOOR ELkAAR
De inzet van BUUV hangt samen met an-
dere ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein, waarbij de verhouding tussen 

overheidstaken en de verantwoordelijk-
heid van burgers verandert en waarbij er 
minder geld beschikbaar is voor zorg en 
activering. 
De gemeente Haarlem onderzoekt daar-
om samen met partners, belangenverte-
genwoordigers en Haarlemmers hoe de 

maatschappelijke ondersteuning en 
activering op langere termijn betaal-
baar georganiseerd kan worden. Uit-
gangspunten zijn dat de Haarlemmer 
zelf verantwoordelijk is, dat er wordt 
gekeken naar wat iemand wèl kan en 
dat mensen elkaar kunnen helpen. De 
gemeente stimuleert deze zelfred-
zaamheid en biedt een professioneel 
vangnet voor Haarlemmers die het 
zelf (tijdelijk) niet redden.

In Haarlem maken we met elkaar de 
stad; samen voor elkaar.
Voor vragen of opmerkingen over de 
veranderingen in het sociaal domein 
in Haarlem, kunt u mailen naar 
samenvoorelkaar@haarlem.nl of 
kijken op:
www.haarlem.nl/samenvoorelkaar

De website van BuuV is: 
www.buuv.nu, het e-mailadres is 
info@buuv.nu.  
uiteraard kunt u ook bellen met 
Buuv: 023- 5517845
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EENDjES VOEREN? 
Leuk, maar  . . .

Nu ben ik persoonlijk gek op deze 
vogels maar het is een bekend gegeven 
dat zij ook voor veel overlast zorgen in 
diverse wijken in Haarlem.

Daarom is vanuit de gemeente de 
campagne ‘Geef meeuwen geen eten’ 
opgestart. Het doel van deze campagne 
is het terugdringen van de overlast o.a. 
door de burgers te wijzen op wat zij in 
deze kunnen betekenen. 

WAt U kUNt DOEN iS:
•  Laat geen etensresten op straat ach-

ter, deponeer ook niets in uw tuin

•  Zet uw vuilniszakken pas ’s morgens 
op straat

•  Maak van uw oude brood paneer-
meel of wentelteefjes

•  Gaat u toch de eendjes voeren, zorg 
dan dat het brood ook echt in hun 
snaveltjes terecht komt (of die van 
de zwanen en waterhoentjes na-
tuurlijk) maar niet bij de meeuwen

Meestal is het zo dat slechts een deel van het oude brood bij de eenden 
terecht komt. er zijn namelijk kapers op de kust (of eigenlijk: in de lucht): 
Meeuwen.

Bijdrage van Yolanda Verburg

Geef meeuwen geen eten! Meeuwen - ook eenden - hebben het extra voer niet nodig. 
Behalve dat voeren voor de dieren ongezond is, trekt het ook ongewenste diersoorten aan. 
Daarnaast kan het leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen.

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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De grens tussen de beide buurten 
wordt gevormd door de Nagtzaam-
straat. Aangezien we als wijkraad deze 
“barrière” gaan oversteken, lijkt dit 
me een geschikt moment om eens te 
kijken hoe deze straat aan zijn naam is 
gekomen. 

In het begin van de 20e eeuw, toen 
Haarlem zich verder begon uit te brei-
den aan de Oostkant van de Heren-
singel, ontstonden de eerste straatjes 
rondom de Amsterdamstraat en langs 
de Amsterdamsevaart. Op het bijgaan-
de kaartje is de uitbreiding nog in volle 
gang, en zien we de Nagtzaamstraat 
al aangegeven, maar nog onder zijn 
eerste naam, de “Oosterstraat”. 

De straat is vernoemd Adrianus 

Nagtzaam, die leefde van 1879 - 1921. 
Hij was lid van de gemeenteraad van 
Haarlem van 1912 tot 1919, en was de 
eerste fractieleider van de Sociaal-De-
mocratische Arbeiders Partij, de SDAP. 
In de raadsverkiezingen van 1919 was 
de SDAP als grootste partij uit de bus 

gekomen, vooral omdat zij 
grote veranderingen hadden 
beloofd in hun “urgentiepro-
gramma”. Dit programma 
werd ook toegezonden aan 
de andere fracties, die hier 
echter niet op reageerden. 
Toen in september 1919 de 
wethoudersverkiezingen wer-
den gehouden en ook Nag-
tzaam werd verkozen, bleek 
dat de andere fracties niet 
met hem wilden besturen. 

Na een korte schorsing van de stem-

ming legde Nagtzaam een verklaring 
af waarin hij zei de benoeming niet te 
accepteren. 

Nagtzaam verdween snel uit de 
raad. In 1923 werd M.A. Reinalda wèl de 
eerste SDAP-wethouder, dezelfde Rei-
nalda die in 1945 de eerste Haarlemse 
burgemeester van SDAP-huize werd, en 
waarnaar later het park werd vernoemd 
dat aan de Slachthuisbuurt grenst. 
Nagtzaam heeft zich vooral verdien-
stelijk gemaakt op het gebied van de 
volkshuisvesting en het onderwijs. 

Bron: “De straat waarin wij wonen. 
Haarlemse straatnamen verklaard”, en 
“Deugd boven geweld. Een geschiedenis 
van Haarlem 1245-1995”. 

Bijdrage van Gerard Tensen

Deze keer de NAGtzAAMStRAAt

StRAAtNAMEN
Sinds afgelopen juni is het officieel geworden: De oude Amster-
damse Buurt, die het al een poosje zonder wijkraad heeft moeten 
stellen, en de nieuwe Amsterdamse Buurt, die al jaren een actieve 
wijkraad heeft, zijn samengevoegd. Dat wil zeggen dat de wijk-
raad nAB heeft aangegeven dat zij bereid zijn om het wijkraads-
werk voor beide buurten op zich te nemen. 

De politie controleert scherper op 
overlastgevende jeugd

Uit onderzoekcijfers blijkt dat vooral 
tijdens het weekend vernielingen 
worden gepleegd op de route naar 
en van de horeca in het centrum van 
Haarlem. 
De politie doet al veel moeite om de 

overlastmeldingen aan te pakken 
maar kan uw hulp hierbij goed gebrui-
ken. Weest u alstublieft alert, bij over-
lastmeldingen kunt u signalementen, 
kentekens en andere bijzonderheden 
doorgeven aan de politie. 

Dus mocht u in het weekend ge-
tuige zijn van vernielingen of andere 
overlastmeldingen hebben, wilt u dan 
contact opnemen met de politie via 
het landelijk telefoonnummer 
0900-8844.

De politie controleert de komende tijd scherper op jeugd die overlast veroorzaakt in 

de Amsterdamse buurt in Haarlem-oost. Meerdere inwoners van deze buurt ondervin-

den overlast, bestaande uit met name vernielingen, geluidsoverlast en baldadigheid. 
• noord-Holland noord



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

              N ieuwe openingst i jden vanaf  2  september  2013
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Dinsdag 22 oktober om 14 .30 uur 

HERFSttAk MAkEN 
Leden € 2,50 
niet leden € 3,50

Woensdag 23 oktober om 14 .30 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 en 
niet leden € 4,50

Donderdag 24 oktober om 14 .30 uur 

EGEL OF EEN UiL MAkEN VAN 
EEN DENNENAPPEL
Leden € 2,00 en 
niet leden € 3,50 

Vrijdagavond 25 oktober 19 .30 tot 21 .00 uur

HALLOWEEN DiScO 
leeftijd van 7 jaar tot 12 jaar, 
verplicht verkleed komen, 
hoe enger, hoe beter!
Leden gratis en
niet leden € 1,00 
Entreekaarten voor deze 
avond op halen in de speeltuin 

Woensdag 30 oktober om 14 .30 uur 

PLAStic HANGER MAkEN 
leden € 1,50 en 
niet leden € 2,50

Woensdag 6 november om 14 .30 uur 

LAMPiON MAkEN 
MEt cONFEtti 
Leden € 1,50 en 
niet leden € 3,00

Woensdag 13 november om 14 .30 uur

MEMO BORD MAkEN VAN 
kURk EN StOF 
Leden € 2,00 en 
niet leden € 3,00

Woensdag 20 november om 14 .30 uur

kLEiNE MEMO BORD 
MAkEN MEt StOF
Leden € 2,50 en 
niet leden € 3,50

Woensdag 27 november om 14 .30 uur 

zOUt kLEUREN 
Leden € 1,50 en 
niet leden € 2,50

Programma  oktober/november 2013

Herfstvakantie activiteiten & de woensdagen

Facebook: speeltuinhaarlemoost • website: www.speeltuinhaarlemoost.nl


