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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

HAls ik dit schrijf is het buiten onder het 
vriespunt, dus goed koud. Maar nu ter 
zake, wat is er zoal gebeurd in de wijk ? 

De vuilcontainers zijn in de grond geplaatst voor de 
Flank, de Spits en het appartementencomplex in de 
Dr. Schaapmanstraat. De rest in NAB volgt nog.
Het pad achter de Flank blijkt niet het Penaltypad te 
heten, maar het Tollenspad. De bomen zijn inmiddels 
geplaatst op het Tollenspad en het van Zeggelenpad. 
Verder kijk ik nog even terug op de wijkschouw: wat 
is er gebeurd met de problemen die we zijn tegenge-
komen? Even een opsomming: 

•   De bankjes bij de visvijver worden geplaatst.
•   De visboer op de Zomerkade is weer open. We 

wensen de nieuwe eigenaar heel veel succes.
•    De invalideparkeerplaats  in de Genestetstraat is 

inmiddels geregeld.
•    De Terhaarstraat wordt opgeknapt,  bomen zijn 

inmiddels verwijderd.  
•   Op het Drilsmanplein zijn tegels recht gelegd en 

bankjes zijn vernieuwd.
•   Op de Van Zeggelenstraat hoek Cremerstraat 

komen fietsenrekken. 
•	 H et Van Zeggelenplein is weer opgeknapt. 
 Voorlopig, want als de school er wordt gebouwd  
 wordt het plein ook weer aangepakt, maar wan 
 neer dat zal plaatsvinden is nog koffie dik kijken.
•   De Dr Schaepmanstraat is als ik dit schrijf aan de 

oostkant afgesloten. Hoe lang dat gaat duren 
weten we niet, dat hangt van de winter af. 

Dan nog even dit: de laatste vergadering van het jaar, 
met een afsluitend hapje en drankje, was niet  erg 
goed bezet.  Jammer.  Wij hopen dan ook als voltal-
lig  bestuur dat de jaarvergadering 19 maart 2012 
wel wat drukker wordt bezocht.  Want iedereen is van 
harte welkom !

Dit was het voorwoord van de voorzitter. Ik zou zeg-
gen tot 19 Maart in de kantine van de voetbalclub 
DSK  Jac van Looystraat. 

 

Samenstelling wijkraad
Siem de Groot voorzitter 023 - 535 2153
  06 2276 6378
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-mailadres: scholtja@xs4all.nl
Postadres:  Jac van Looijstraat 29A, 2032 ZC Haarlem
Vormgeving wijkkrant:  Kees Reniers - info@keesreniers.nl
Foto cover:  Lucas Ledmia,
 (“De Dr. Schaepmanstraat in spiegelbeeld”)

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

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

Openbare vergaderingen van uw wijkraad
•   Wilt u iets bespreken over iets wat zich in  

buurt  afspeelt? 
•		Zit u iets niet lekker over bijvoorbeeld het  

gemeentelijke doen en laten? 
•	Andere vragen?

Uw wijkraad heeft elke 3e maandag van de maand een 
openbare vergadering. Kom eens langs! 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 brengen. De vergadering sluit om  
21.30 uur. Komt u eens langs!
De volgende vergadering is onze jaarvergadering op 
maandag 19 maart om 19.30 uur. Deze zal worden 
afgesloten met een hapje en een drankje voor alle  
bezoekers. Zie de uitnodiging op de achterpagina. 

De data voor de volgende vergaderingen zijn 16 april, 
14 mei , 18 juni en 16 juli.

Siem de Groot
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U dacht: “we hebben een nieuw be-
stuur dus we kunnen ook nieuwe leden 
gebruiken?”
“Sinds september gaat het weer de 
goede kant op. We hebben inderdaad 
een nieuw bestuur en financieel gaat 
het beter. We hebben 300 spelende 
leden en dat is best wel veel voor een 
club met één veld.” 

Maar jullie willen toch het aantal leden 
wel uitbreiden ondanks dat ene veld?
“Qua senioren en jeugd zitten wij wel 
met dat ene veld aan onze taks. Maar 
wat betreft minipupillen, F’jes en E’tjes, 
dus tussen 4 en 10 jaar,  hebben wij nog 
wel ruimte. Want zij spelen op een half 
veld, de minipupillen spelen zelfs op het 
kleine veld, dus daar is nog wel ruimte 
voor. Wat betreft die F’jes en E’tjes heb-
ben wij maar heel weinig teams en van 
de mini’s hebben wij er geen één.”

Hebben jullie meisjesteams?
“Nee, we hebben wel een aantal jaren 
meisjes gehad die bij de jongens voet-
balden. Er is een meisje geweest die 
in de winterstop van DSK is afgegaan 
omdat zij vond dat ze te weinig werd 
opgesteld. Maar als er voldoende meis-
jes zich zouden aanmelden dan sluiten 
wij een elftal voor hen zeker niet uit.”
“Je moet met één veld en dan een klein 

DSK zoekt pupillen
Terwijl ik voor dit interview onderweg was naar Peter van der Heijden, (secretaris van voetbalvereniging DSK) 
lag er een dicht pak sneeuw. Ik liep langs het veld en het was er maagdelijk wit. Voorlopig wordt daar nog niet 
op gevoetbald dacht ik. En met de heer van der Heijden ga ik het hebben over voetbal en leden van de club.

Door Gerrit van Slooten.

veldje daarnaast wel heel creatief zijn. 
Als het eerste team thuis speelt dan heb 
je al minder ruimte. Wat training betreft, 
de meeste jeugd traint op maandag en 
woensdag. De B- en C-junioren trainen 
twee keer in de week. De kleintjes trai-
nen maar een keer, maar die kunnen al 
vroeg aan de gang omdat zij woensdag-
middag vrij zijn.”

Het is fijn als je veel leden hebt die voet-
ballen, maar hebben jullie ook voldoen-
de vrijwilligers om ze te begeleiden of 
om ze te rijden naar uitwedstrijden?
“Wij hebben er redelijk wat maar wij 
kunnen er natuurlijk altijd nog meer ge-
bruiken. Het is altijd prettig dat mensen 
zich aanbieden om wat voor de club 
te doen. Die vrijwilligers zijn wel bijna 

altijd de ouders van kinderen die bij ons 
spelen, die gaan coachen en ook vaak 
zorgen voor het vervoer naar uitwed-
strijden. 
Maar waar wij toch wel graag veran-
dering in willen zien is wat meer steun 
van ouders van allochtone kinderen, die 
worden nog wel eens alleen gebracht 
door hen en gaan dan weer weg. Geluk-
kig zie je ze al wel wat meer langs de 
lijn staan als ze moeten spelen. Ook 
heb ik laatst nog een Turks jongeman 
ingeschreven die de jongens traint en 
op zaterdag en zondag wedstrijden fluit. 
Daar zijn wij heel blij mee.”

“Wat ik hoop is dat de mensen besef-
fen dat DSK een vereniging van ieder-
een is, maar dan ook vóór iedereen. 
Dat geldt dus ook voor ouders van alle 
jeugdleden. Biedt u aan om onze leuke 
voetbalvereniging te helpen daar waar 
nodig is.” 
Ik hoop dat als u dit leest het veld van 
DSK weer groen is zodat er weer gevoet-
bald kan worden.

De contributie voor de E-spelers
is € 102.50 per jaar, voor de F’jes 
€ 97.50 en voor de minipupillen 
€ 70. U kunt voor informatie terecht bij 
de secretaris van DSK, de heer van der 
Heijden.  E-mailadres: secretaris@hv-
vdsk.nl  en het telefoonnummer is  06-
53545952. U kunt voor alle informatie 
over DSK ook terecht op hun website:
www.hvvdsk.nl
 
 

Het project Inrichting Openbare Ruimte DSK II en III, waarover in de vorige 
wijkkrant een artikel verscheen, is tijdelijk stilgezet. De reden hiervoor is dat 
de ontwerpfase voor de twee basisscholen die op het Van Zeggelenplein 
(DSK II) gaan komen, nog niet is aangevangen. 
Het schoolbestuur Spaarnesant zoekt nog naar een juiste volume-invulling 
binnen de ruimte die de gemeente heeft geboden. Naar verwachting valt in 
de aankomende maand hierover een besluit. Op het moment dat Spaarne-
sant hun ontwerpfase voor de scholen aanvangt, pikt de gemeente de draad 
weer op van het project Inrichting Openbare Ruimte. In de aankomende wijk-
krant wordt u weer op de hoogte gesteld. 

Otto van den Berg

Project Inrichting Openbare Ruimte 
DSK II en III tijdelijke stilgezet. 

DSK F-1 (voorjaar 2012) - 4e klasse 22 - West I - zaterdag
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Yolanda heeft ook een breiproject 
voor deze kinderen en heeft onlangs 
weer veel voornamelijk door men-
sen uit onze buurt gebreide truien, 
vesten, sokken, sjaals en mutsen 
af kunnen leveren bij de stichting. 
Naast kleding zijn er ook andere 
zaken nodig, zoals schoolspullen, 
keukenmaterialen, goed speelgoed 
etc.  Daarvoor is geld nodig, evenals 
voor het vervoer van alle goederen 
naar Roemenië. 

Vandaar dat naast het breien ook het 
inktvissenproject belangrijk is. Deze 
inktvissen worden gemaakt van 
gedoneerd garen. Vaak zijn daar op 
de maandagochtend in de Hame-
link een aantal mensen mee bezig. 
Werkt u op een basisschool en bent 

Maandag 6 februari heeft Els Snijders Blok 84 inktvissen overhandigd aan ‘juf’ Wendy Breedijk 
van De Talenten. De leerlingen van deze basisschool in de Slachthuisbuurt gaan binnenkort 
de pootjes van deze inktvissen vlechten en ze van oogjes voorzien. Deze inktvissen zijn een 
idee van Yolanda Verburg, en worden gebruikt om geld in te zamelen voor de Stichting WCL in 
Amsterdam. Deze stichting ondersteunt twee kindertehuizen in Arad, een stad in het westen 
van Roemenië.

u nieuwsgierig geworden naar onze 
inktvissen? Bel of mail Yolanda dan 
even!

Er is altijd veel wol/garen nodig, dus 
heeft u nog een restant op zolder of 
in een kast liggen, wij zijn er blij mee! 
Zijn er alleen kleine restjes, dan wor-
den die gebruikt voor de inktvissen, 
van grotere hoeveelheden worden 
truien e.d. gebreid door enthousiaste 
buurtbewoonsters.
Ook brei(st)ers zijn nog altijd wel-
kom, u kunt garen voor het breiwerk 
krijgen bij Yolanda.

In maart geeft Yolanda in samen-
werking met Buuv een workshop 
PAASEIEREN breien.
Er komt in elk geval een workshop 
op donderdagavond 29 maart a.s. 
locatie nog niet bekend, maar bent 
u geïnteresseerd, neem dan a.u.b. 

contact op via: telefoonnummer 023 
7519429 (niet tussen 13 en 16 uur) of 
per email: y.verburg@zonnet.nl  

Hiernaast  is er op maandagoch-
tend 12 maart a.s. om 10.00 uur een 
workshop in de Hamelink. Graag 
van tevoren opgeven, dan krijgt u te 
horen wat u  mee moet nemen.

INKTVISSEN EN TRUIEN VOOR ROEMENIE

• Els Snijders Blok overhandigt enkele inktvissen aan Wendy Breedijk

Wacht niet tot de 

storm overgaat, 

maar leer te dan-

sen in de regen
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“Ik woon nu bijna 12 jaar in Haarlem en 
ben geboren in een heel klein dorpje in 
noord-oost Groningen. Ik ben commu-
nicatie-adviseur voor het project BUUV, 
buurtmarktplaats voor en door bewoners 
hier in Haarlem. Wij zijn hier in 2001 ko-
men wonen en ik moet zeggen dat ik mij 
hier heel erg op mijn gemak voel. Ik vind 
het een leuke buurt.” 

“Vroeger werkte ik in Amsterdam en Hil-
versum en had daardoor niet zo’n binding 
met Haarlem. Maar dat is veranderd nu 
ik in Haarlem werk en zeker nadat ik mijn 
dochter heb gekregen. Nadat ik Quirine 
heb gekregen ben ik meer gaan wan-
delen in de buurt, en dan ontdek je veel 
beter wat hier allemaal te vinden is.”

Wat ontdekte je dan zoal?
“Leuke parkjes, speeltuintjes en toch ook 
wel mooi groen.”
 
De mensen hier vinden juist dat het hier 
erg aan groen ontbreekt. 
“Ik vind het groen zoals aan de Zomerkade 
wel heel erg leuk. En wat ik prettig vind 
is dat er leuke winkeltjes te vinden zijn, 
zoals bijvoorbeeld mijn fietsenmaker Mark 
Krijnen. Als je daar binnenkomt dan is het 
hallo Kirsten, net of je in een dorp woont.” 

“Wat ik ook leuk vind, al ben ik zelf niet 
zo’n hallozegger, dat als ik hier in de om-
geving met mijn dochter loop je zo maar 
wordt aangesproken en dan sta ik weer 
te kletsen. Het zelfde als je met een hond 
loopt. Je moet dus met iets lopen en het 
moet klein zijn dan heb je hier zo contact. 
Zo heb ik hier dus de buurt leren kennen.”

“Wat ik ook heel prettig vind is dat je 
winkels hier in de buurt hebt, ik bedoel 
het Beatrixplein. Ik kan niet zo goed een 
knoop aanzetten of als er een broek ge-
scheurd is dan ga ik naar het van Zegge-
lenplein en laat het daar doen. Laat ik de 
Amsterdamstraat niet vergeten. En je zit 
bovendien, maar een klein stukje lopen, 
zo in de stad.”

Hoe bevalt het u, bewoners, in de Nieuwe Amsterdamse Buurt? Wat is er zo prettig aan onze wijk of wat is juist min-
der? 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. Een van die bewoners die daar wel wat over wil vertellen is Kirsten 
van Wieringen. Zij woont met haar partner Daan en haar bijna 2-jarige dochter Quirine aan de Amsterdamsevaart. 

Door Gerrit van Slooten.Buurtgenoten

U klinkt nogal positief.
“Wij wonen hier dus met veel plezier, al 
moet ik wel zeggen dat toen wij hier pas 
kwamen wonen wij een mooie folder 
kregen over de vaart die misschien weer 
gegraven zou worden. Inmiddels zijn wij 
al weer 3 folders verder en er is nog niets 
gebeurd. Wel zijn er bakken geplaatst.”

Hoe vindt u het dat ze er wat aan doen 
om hier voor de deur het autoverkeer aan 
banden te leggen, merkt u daar wat van?
“Ik denk dat het hier rustiger is gewor-
den. Op deze etage hebben wij dubbele 
beglazing, maar boven niet. Vooral in de 
nacht denk ik dat er wat minder auto’s 
rijden. Maar als het zomer is en het is een 
mooie stranddag dan merk je het met-
een, dan staat het hier direct vast.” 

Het verkeer is geen reden om te verhuizen?
“Als wij met ons tweeën waren gebleven 
dan zouden wij hier sowieso zijn geble-
ven.    Wij hebben een heel leuk dakter-
ras. Maar nu wij onze dochter hebben, en 
als wij in de toekomst misschien gezins-
uitbreiding zouden krijgen kijken wij wel 
om ons heen naar iets anders. Want dan 
wil je toch wel iets met een tuin.”

Wat zou u in deze buurt veranderd wil-
len zien?
“Wij zitten hier op een doorgaande 
weg, er is al twee keer een fiets van mij 

gestolen. De laatste tijd worden er veel 
banden lek gestoken. Wij kunnen de 
fietsen niet in onze woning zetten. Ook 
is er hier geen achterom zodat wij de 
fietsen niet achter in een schuurtje kun-
nen stallen.                               

Gisteren hadden wij een vergadering 
van de vereniging van huiseigenaren 
en daaruit bleek dat bij de bewoners 
van de zes appartementen er behalve 
bij de fiets van mij er nog een band was 
lek gestoken. Dat vinden wij allen heel 
vervelend. 

Ook gooien veel mensen vuil op de 
grond. Wij hebben van die bosjes voor 
de deur waar  veel vuilnis in blijft han-
gen, Alles waait gewoon in de bosjes 
waardoor het er nogal slordig uitziet. 
Als het er niet netjes uitziet dan zijn 
mensen veel gauwer geneigd om zoiets 
als patatbakjes op straat te gooien. De 
buren en wij ruimen het als het enigs-
zins kan wel zelf op. 

Het parkeren wordt toch ook wel wat 
moeilijker, het wordt steeds drukker. 
Steeds meer gezinnen hebben steeds 
meer auto’s. Als je s’avonds wat later 
thuis komt moet je iedere keer meer 
moeite doen om je auto te kunnen 
parkeren. En dat komt waarschijnlijk ook 
omdat het hier gratis parkeren is. Soms 
zie je dat mensen hier hun auto neerzet-
ten, hun fietsen eraf halen dan richting 
stad vertrekken. 

Maar toch ondanks alles hebben wij, 
mijn vriend en ik tot nu toe hier met 
heel veel plezier gewoond. Ik voel mij 
hier wel thuis. Hier achter hebben wij 
een hele grote binnentuin met allemaal 
vogels en dieren. In de zomer is het echt 
heerlijk op ons dakterras. En wij hebben 
leuke buren.

Heeft u ook wat te melden over de buurt, 
positief of negatief, meld het mij.
Gerrit van Slooten
Tel. 5330554, 
e-mailadres gslooten@planet.nl

• Fred Spaansen

•  Kirsten van Wieringen en haar 
dochtertje Quirine
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AlgEMEEN PROgRAMMA
11.00 - 17.00  Particulier kraamverkoop 2dehands 

spullen (25kramen) parkeerterrein 
Anna Kaulbachstraat

11.00 - 18.00  Catering verzorgd door sv Haarle-
moost voor sporthal 

13.30 - 16.00  Kinder schminken in partytent naast 
ingang speeltuin

12.00 - 16.00  Texas Rodeostier (kinderen vanaf  
8 jaar) (spelkaart)

13.30 -  16.00    Pony rijden  (kinderen tot en met  
7 jaar) (spelkaart)

12.00 - 16.00  Quadcircuit met 2 quads (17x8)  
Kinderen 6 t/m 12 jaar) (spelkaart)

13.30 - 14.30?   Rondgang over markt  dweilorkest  
“De Schuimkragen”

Vanaf 12.00       ieder uur voor jong en oud op de 
markt Tombola met mooie prijzen     

PODIUMPROgRAMMA
11.00 --17.30 Muziek verzorging Ko van Zeeland
15.00 – 16.00 Shantykoor de Delta singers
16.00 -  18.00  Optreden van Peter Tros en  

Fred Coenders
18.00 Sluiting alle activiteiten

QUADcIRcUIT 2
Wie is sneller dan we-
reldkampioen Rossi?
Echte 50 cc mini-
quads in een op-
blaasbaar circuit. De 
kinderen zijn verplicht 
een helm te dragen en 
krijgen vooraf persoonlijk een instructie van onze 
begeleiders. De quads kunnen elk afzonderlijk heel 
eenvoudig afgesteld worden op snelheid. Hierdoor 

is deze kinderattractie 
toch zeer veilig en 
betrouwbaar.

TExAS 
RODEOSTIER
De échte rodeostier 
huren voor de échte 
stoere mannen.  
Deze rodeo stier is van 
het soort, waarop de 
Texas Bull Riders hun 
trainingen deden.

Programma Koninginnedag Speeltuin

De plannen zijn nu zover dat we een 
ieder alvast willen informeren hoe 
het programma er voor deze dag er 
uit zal gaan zien.

Op 30 april is er van 11.00 
tot 18.00 uur aan de Anna Kaul-
bachstraat van alles te beleven.
Ook dit jaar concentreren de activi-
teiten zich rondom speeltuin, met 
onder anderen een rommelmarkt 
op de Anna Kaulbachstraat.

In totaal worden 25 kramen 
verhuurd aan particulieren (buurt-
bewoners) die hun tweedehandse 
spullen willen verkopen.
Op het plein voor de sporthal zal een 
overdekt podium geplaatst worden 
inclusief terras met verschillende mu-
ziek optredens en demonstraties.

De organisatie zal 
begin april een 
folder uitbrengen 
in de buurt waarin 
alle activiteiten 
voor deze feestdag 
opgenomen zijn.
Wilt u deelnemen 
aan deze grote 
vrijmarkt dan kunt 
u op de speeltuin 
Haarlem Oost of 
DSK een inschrijf-
formulier ophalen.  
 
Wees snel want deelnemen aan 
deze vrijmarkt kan alleen na opgave. 
De kosten bedragen per kraam  
€ 18,00 (excl. Borg € 20,00)

Namens de organisatie 
Koninginnefeest, 
Mariska van Zeeland  
Speeltuin Haarlem Oost
Tel: 0629301802 

Koninginnefeest 2012: uw buurtfeest
Koninginnedag: een hapje en drankje, muziek, een rommelmarkt en vermaak voor kinderen van alle leeftij-
den. Als het weer dan ook een beetje meezit, kan de dag niet meer stuk. Koninginnefeest is echt een feest 
voor en door buurtbewoners.
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Ouderen in onze wijk
Vorig jaar is er in Haarlem Oost een enquête gehouden onder ouderen boven de 70 jaar. Tijd om te gaan praten 
met Jacob Carrière, medewerker van DOCK, om te kijken waar zo’n enquête voor dient en wat het oplevert.

Jacob Carrière, hoe lang werkt u bij 
DOCK, en wat houdt uw taak in? 

“Ik werk daar sinds elf jaar. Ik ben 
als opbouwwerker begonnen maar 
houd mij nu vooral bezig met oude-
ren. Preventief ouderenbezoek, de 
eettafel voor ouderen. Maar dat doe 
ik vooral op de achtergrond, mijn 
collega doet vooral het uitvoerende 
werk. Ik heb veel overleg met oude-
renorganisaties.

Sinds kort zijn wij ook in contact 
gekomen met de huisartsencoö-
peratie in Kennemerland. En dan 
vergeet ik bijna het maatjespro-
ject, waar vrijwilligers bij ouderen 
op bezoek gaan. Om gewoon 
een kopje koffie te drinken of om 
boodschappen te doen. Ook doen 
ze wel klusjes. Dat heeft raakvlakken 
met BUUV. Wij zijn gestart met een 
groepje vrijwilligers maar die kun-
nen zich ook voor BUUV in zetten.”
(BUUV is de buurtmarktplaats voor 
en door bewoners van Haarlem, waar 
vraag en aanbod elkaar vinden) 

Wat bedoelt u met preventief  
huisbezoek?

“De gemeente wil graag weten hoe 
het met de ouderen gaat. Dat doen 
wij aan de hand van een vragenlijst 
die door de gemeente is opgesteld, 
in samenspraak met ons. De ge-
meente is geïnteresseerd in wonen, 
woonomgeving, gezondheid, mo-
biliteit, contacten, financiële rege-
lingen, en nog veel meer vragen 
werden er gesteld”

Welke ouderen worden daarvoor 
benaderd ?

“In principe elke oudere boven de 
75 jaar. Men heeft voor die leeftijd 
gekozen omdat het met ouderen 
beneden die leeftijd vaak nog wel 

goed gaat. Dat 
onderzoek doen wij 
wijk voor wijk, in 
2009 en 2010 zijn 
de Amsterdamse 
buurten aan de 
beurt geweest. Het 
interviewen wordt 
ook gedaan door 
vrijwilligers.”

Ervaren mensen 
zo’n interview als 
bemoeizucht?

“Ze zijn vrij om 
daar wel of niet aan mee te doen. 
De meeste mensen doen niet mee, 
zij zeggen dat zij zich goed voelen. 
Maar wij zeggen dan dat wij ook 
hele vitale mensen willen intervie-
wen. Of ze zijn zo ziek dat het voor 
hen heel  moeilijk is om een gesprek 
te kunnen voeren. Ruim honderd 
mensen hebben het ingevuld, dat is 
zo’n 23 procent”.

Wat komt er zoal uit de enquête 
naar voren?

“Wat er onder andere uit voort 
kwam was de moeite die mensen 
hebben met eigen tuinonderhoud. 
Nu zijn daar regelingen voor, als je 
een servicepaspoort hebt dan kan je 
daar ook gebruik van maken, maar 
ik kan mij ook voorstellen dat er 
plaatselijk initiatief  komt van vrijwil-
ligers die de tuinen gaan onderhou-
den. Maar daarvoor kan je ook naar 
BUUV die hier een rol in kan spelen.
Opvallend was dat uit de antwoor-
den naar voren kwam dat ongeveer 
40% van de mensen niet goed met 
hun geld uitkomen. Dat melden wij 
dan bij de gemeente en die moe-
ten daar wat aan gaan doen in hun 
beleid. Als de mensen financiële 
problemen hebben dan zou de ge-

meente in actie kunnen komen. Als 
er echter echte nood is dan treden 
wij onmiddellijk op, ik bedoel dat 
wij dan advies kunnen geven. 

Wat wij van DOCK kunnen doen is 
mensen helpen hun sociale netwerk 
weer in orde te krijgen. Wat wij nog 
meer doen is met de resultaten naar 
regieoverleg gaan en daar in con-
tact treden met o.a. de wijkraden, 
maar ook diverse instanties van de 
gemeente. Loket Haarlem hebben 
wij ook bezocht. Het is de bedoeling 
met het bezoeken van die instanties 
dat iedereen weet hoe het gaat met 
de ouderen in Haarlem Oost.

Wat ook vaak opvalt bij een 
bezoek aan ouderen is dat er heel 
veel problemen zich voordoen met 
rouwverwerking. Daarin kunnen de 
kerken, Humanitas en Kontext zeer 
zeker helpen. Daar verwijzen wij 
naar en ik wil nog eens benadruk-
ken: altijd in samenspraak met de 
mensen die dat soort problemen 
hebben.  

Mocht u als oudere ook problemen 
hebben dan kunt u contact opnemen 
met de verschillende instanties. Zie 
voor telefoonnummers van de diverse 
instanties elders in dit blad.

Door Gerrit van Slooten
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Jaarverslag Wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Het jaar verslag gaat over het  
seizoen maart 2011 tot en met 
maart 2012

■ De wijkraad NAB is in het jaar 
2011 uitgebreid met een nieuw 
raadslid, Fred Spaansen. Hij gaat de 
website van de wijkraad Nieuwe 
Amsterdamse Buurt vernieuwen en 
bijhouden, zoals veranderingen en 
aanpassingen doen. 

■ De mailbox van het secretariaat 
van de wijkraad NAB wordt door 
diverse instanties, bewoners en 
andere wijkraden gebruikt. De inge-
komen mails worden in de wijkraad 
besproken.
  
■ Klachten van bewoners betref-
fende handhaving openbare ruimte, 
die bij de wijkraad binnenkomen, 
worden naar bureau handhaving 
gemaild door het secretariaat van 
de wijkraad NAB. Vervolgens komt 
er een terugmelding van bureau 
handhaving naar het secretariaat 
van de wijkraad NAB. De klacht gaat 
ook naar de stadsdeelregisseur Oost 
die dan op de hoogte blijft.

■ De bestuur van de wijkraad 
NAB neemt zitting in overleggen 
van Leefbaarheid, wijkraden Oost 
overleg en de Regie. Hieraan nemen 
ambtenaren van de gemeente 
Haarlem, medewerkers van woning-
bouwverenigingen, Politie, Wijkra-
den Oost en Dock deel.  

■ Er is een DVD van de wijk ge-
maakt, deze is klaar voor vertoning. 
Dit gaat gebeuren op de jaarverga-
dering van 19 maart 2012.
 
■ De werkgroep Verkeer en Vervoer 
heeft toch een aantal succesjes 
behaald, door lang aandringen en 
ondanks tegenwerking. Zoals de 
opstelling van het verkeer op de 
kruising Nagtzaamstraat / Amster-
damsevaart, en de aanpassing van 

de verkeerslichten aldaar.
De werkgroep gaat zich nog be-
moeien met de verandering van 
de Amsterdamsevaart omtrent 
versmalling van de weg en afbouw 
van het verkeer. 
Ter hoogte van de Berlagelaan wil-
len we een oversteek voor voetgan-
gers (die nu niet aanwezig is), om-
dat het voetgangersverkeer daar 
toeneemt door de nieuwbouw.
De werkgroep heeft een adviseren-
de rol bij het plaatsen van  invali-
deparkeerplaatsen bij de nieuw ge-
opende fysiotherapie in de Triangel 
aan de Nagtzaamstraat. 

■ In het afgelopen jaar 2011 is er 
een wijkwandeling door de wijk-
raad NAB georganiseerd in samen-
werking met vertegenwoordigers 
van de gemeente Haarlem, wo-
ningcorporaties, politie, handha-
ving en welzijn. De bewoners van 
de wijk NAB zijn via brief gevraagd 
deel te nemen aan deze wijkwan-
deling. De problemen die zijn ge-
constateerd zijn voor het grootste 
gedeelte opgelost. Een uitgebreid 
verslag van de schouw heeft u in 
de wijkkrant kunnen lezen.

■ Voor de rioleringswerkzaamhe-
den en herprofilering van de Dr 
Schaepmanstraat is de tweede fase 
van start gegaan. Helaas was men 
vergeten de omleidingsborden te 
plaatsen. Spelbreker in de voort-
gang van de werkzaamheden is de 
vorst in januari en februari.

■ De ondergrondse vuilcontainers 
zijn inmiddels geïnstalleerd in de 
Dr Schaepmanstraat, de Oltmans-
traat en de Jac van Looystraat. Voor 
de rest van de wijk NAB is er nog 
niets bekend over de datum van 
plaatsing. 

■ Bij de nieuwbouw appartemen-
ten in de Dr Schaepmanstraat is 
nog geen oplossing gevonden 
voor het fietsen probleem voor 
de ingang van het appartemen-
ten complex. Het gaat hierom het 
stallen van fietsen voor de ingang, 
wat overlast veroorzaakt voor de 
bewoners. De wijkraad NAB heeft 
nu een brief  gestuurd naar de wo-
ningbouwvereniging Pré Wonen, 
ter ondersteuning van de bewo-
nersvereniging die hier al heel lang 
mee bezig is. 

• Dr. Schaepmanstraat op de schop
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■ Het gebouw de Spits is nu afge-
bouwd en wordt al volledig bewoond. 
De firma van de afbouw van de Spits 
had een zandbak en stenen achter-
gelaten. De zandverstuivingen in de 
omgeving hebben voor veel overlast  
gezorgd. Naar aanleiding van deze 
overlast is er geklaagd, en er is een 
oplossing gekomen. In overleg met 
de gemeente en woningbouwvereni-
ging Ymere zijn de achtergebleven 
tegels en stelcon platen opgeruimd 
en zijn nieuwe tegels aangebracht, en 
de zandbak die overbleef is met aarde 
afgedekt. Dit in afwachting van de 
nieuw te bouwen school.  

■ In de Teding van Berkhoutstraat 
42-44-46 stonden tot ergernis van 
de wijkraad al jaren lang drie sloop-
woningen. Gelukkig zijn hier inmid-
dels drie nieuwbouw woningen 
gekomen, met “ski helling”.

■ Het van Zeggelenplein wordt 
opnieuw ingericht met de bouw 

van de nieuwe school die op het 
plein gebouwd wordt. Hierover 
zijn al besprekingen geweest met 
omwonenden van het plein. Helaas 
is de voortgang in deze besprekin-
gen tijdelijk uitgesteld daar er nog 
onderzoeken gaan plaatsvinden.   

■ De ter Haarstraat wordt nu op-
nieuw ingericht door de gemeente 
Haarlem. De herinrichting heeft een 
aanvang genomen in januari 2012.

•	 Verkoop/funderingsherstel
•	 Groot	onderhoud
•	 Sloop	Nieuwbouw

Voor de verkoop/funderingsherstel 
Busken Huetstraat en Adriaan Loos-
jesstraat zijn de bewoners inmid-
dels op de hoogte gebracht over de 
verkoopprijs.
Verder wordt er voor de andere 
verkoop/funderingsherstel fase on-
derzocht, welke onderhoudswerk-
zaamheden er plaatsvinden voordat 
de woningen worden verkocht. Dit 
omdat deze projecten verder in de 
tijd liggen.

Inmiddels is voor de vervangende 
nieuwbouw een schetsontwerp 
gemaakt. Dit schetsontwerp is op 13 

februari voorgelegd aan de project-
commissie. Als het ontwerp door de 
diverse partijen is goedgekeurd en 
meer vorm krijgt, worden de bewo-
ners en omwonenden geïnformeerd 
over de plannen. Wij verwachten 
dat dit halverwege 2012 plaats-
vindt. Hierna wordt het plan verder 
uitontwikkeld en zal de normale 
bouwvergunningsprocedure  wor-
den doorlopen. De bouw start naar 
verwachting in 2014..

De meeste  bewoners uit de 
eerste 2 fases (1b en 1c) hebben 
inmiddels urgentie  aangevraagd. Er 
zijn al een aantal bewoners die een 
andere woning hebben gevonden 
en ook zijn verhuisd. De woning 
die zij achterlaten wordt door Elan 

Wonen tijdelijk verhuurd. Op deze 
manier wordt de leefbaarheid van 
de buurt op peil gehouden.

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.

Voortgang herstructurering Elan 
Wonen in de Amsterdamsebuurt
In een van de vorige wijkkranten heeft u kunnen lezen dat Elan Wonen  
diverse woningen in de Amsterdamsebuurt gaat aanpakken. Dit project is  
in verschillende fases ingedeeld. Hieronder nog even de mogelijke aanpak:

• Van Zeggelenstraat op de schop
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Kunt u door omstandigheden tijdelijk geen boodschappen doen? Is uw 
tuintje een chaos, maar hebt u zelf niet de capaciteiten om daar wat aan 
te veranderen? Zoekt u hulp bij computerproblemen? Geef het door 
aan BUUV en wie weet is er daar iemand die staat te popelen om u te 
helpen! Spreekt u vloeiend Spaans en wilt u wel iemand helpen die taal 
te leren? Bent u handig met elektrische apparaten en kunt u daar kleine 
reparaties aan uitvoeren? Wilt u iemand leren breien of haken? Meld het 
bij BUUV, wie weet maakt u iemand er erg blij mee! Dat BUUV veelzijdig 
is kunt u lezen in het onderstaande verslagje van een gesprek dat ik had 
met een Buuv uit onze wijk.

BUUV in de NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT

Bij de naam Anna van Zon denk 
je niet direct aan een vrouw 
die afkomstig is uit Oekraïne. 
Een Nederlandse echtgenoot 
verklaart de dito achternaam. 
Sinds juni 2011 wonen zij in de 
Nieuwe Amsterdamse Buurt.

Anna heeft vroeger de Russische 
taal, literatuur en cultuur bestu-
deerd en gedoceerd en zij wil deze 
kennis ook in Haarlem graag delen 
met geïnteresseerden.
Samen met haar man heeft ze 
jarenlang in Groot Brittannië 
gewoond, ze spreekt dus vloeiend 
Engels. Nu wil ze graag Neder-
lands leren. Vlak na haar aankomst 
in Haarlem zag ze bij de Schalm 
een Buuvbord en ze besloot 
daarop een advertentie te plaat-
sen hiervoor. 

Tot nog toe heeft ze nog niet via 
BUUV iemand gevonden die haar 
hierbij echt kan helpen, maar ze 

heeft al wel leuke contacten opge-
daan. Zo heeft ze o.a. een eveneens 
Russische vriendin gevonden.
Anna is heel positief over BUUV en 
de mensen erachter. Ze is overtuigd 
van het grote belang van dergelijke 
sociale organisaties. Zeker als je 
nieuw bent in een stad en in dit ge-
val ook in een land is het belangrijk 
om mensen te ontmoeten en con-

tacten te leggen. BUUV kan daarbij 
een bemiddelende rol spelen en 
met reeds 1100 Buven zijn er heel 
veel geslaagde matches mogelijk!

BUUV ZOEKT TUINHElDEN
Op vrijdag 16 maart gaat BUUV 

in het kader van NLDOET weer de 
tuin in. Bij BUUV komen er altijd 
veel tuinvragen binnen. Met name 
ouderen lukt het niet meer om de 
tuin zelf goed te onderhouden. 
Een helpende hand is dan zeer 
welkom. Het hele jaar door wordt 
er druk getuinierd door BUUVEN. 
Twee keer per jaar wordt er door 
BUUV een speciale tuintjesdag ge-
organiseerd. De hele dag gaan er 
meerdere teams aan de slag in de 
tuinen. Tussen de middag wordt er 
gezellig met zijn allen geluncht. 

Houdt u van buiten werken en 
steekt u graag de handen uit de 
mouwen?  Ga mee de tuin in.  
 
Opgeven kan via 023 551 7845 of per 
mail info@buuv.nu. Uiteraard kunt 
u hier ook hulp voor uw tuin vragen. 
Dit nummer is voor alle meldingen 
en berichten aan BUUV, bij geen ge-
hoor kunt u een bericht achterlaten, 
dan belt BUUV u terug.  
 
U  kunt ook een bericht plaatsen op 
een BUUV prikbord (bijv. in het Rei-
naldahuis) of op de website, www.
buuv.nu

ANNA, EEN RUSSIScHE BUUV
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Zorg voor het milieu (3)

Deze keer besteden we in deze rubriek 
aandacht aan schoonmaken op na-
tuurlijke wijze. Veel minder belastend 
voor het milieu en minstens even 
effectief! Volgende keer gaan we hier 
nog even op door, maar voor nu alvast 
een aantal tips. 

1. VERMIJD AgRESSIEVE 
ScHOONMAAKMIDDElEN
Gebruik geen bleekwater. Dit bevat 
chloor en is erg slecht voor het milieu. 
Regelmatig schoonmaken met een 
natuurlijke zeep of een allesreiniger is 
even hygiënisch en minder schadelijk 
voor het milieu. Vermijd chemische 
ontstoppingsmiddelen. Kies voor 
de zuignap of gewone sodakorrels 
waar u heet water over giet voor het 
ontstoppen van een verstopte afvoer. 
Kies voor azijn voor het ontkalken 
i.p.v. voor chemische ontkalkmidde-
len.

2. KOOP gROENE BIOlOgI-
ScHE ScHOONMAAKMIDDElEN
Het is soms even zoeken maar het 
wordt steeds makkelijker om groene 
schoonmaakproducten aan te schaf-
fen. In steeds meer schappen vind 
je een ‘groen’ alternatief voor de 
bestaande producten. Zo vind je het 
wasmiddel Klok Eco weer bij AH en 
kun je naar de Natuurwinkel gaan 
voor de productlijn van Ecover.

3. VENTIlEER REgEl-
MATIg JE HUIS
Door chemische reinigingsmiddelen 
en bouwmaterialen die toxische stof-
fen ‘uitademen’ kan de luchtkwaliteit 
binnen soms veel slechter zijn dan 
buiten. Daarnaast zijn de nieuwe 
huizen vaak enorm goed geïsoleerd 
en zitten daarmee potdicht. Het is 
daarom goed om je huis regelmatig te 
luchten en als je gaat slapen je raam 
lekker open te zetten.

4. PAS OP MET ANTI  
BAcTERIëlE REINIgERS
Ze duiken steeds vaker op, de anti 
bacteriële reinigers. Ze doen ons ge-
loven dat het noodzakelijk is om anti 
bacterieel te reinigen. Dit is echter 
onzin het blijkt juist contra productief 
te zijn omdat het ook de natuurlijke 
‘goede’ bacteriën op de huid aantast 
waardoor bacteriën juist meer kans 
krijgen. Daarnaast is het aangetoond 
dat water en zeep net zo goed werkt.

5. HAAl WEER SODA 
EN AZIJN IN HUIS
De middeltjes van toen werken nog 
steeds. Zuurhoudende schoon-
maakartikelen zijn onmisbaar in het 
huishouden. Dat komt omdat zuur 
zeepresten en kalk kan oplossen. Veel 
bekende schoonmaakproducten be-
vatten dan ook een zuur. Dat kan een 
sterk zuur zijn zoals zoutzuur of zwa-
velzuur. Of een zwak zuur, bijvoor-
beeld azijn of citroenzuur. Zoutzuur is 
de stof die we meestal terug vinden 
in commerciële ontkalkers voor 
huishoudapparaten en in agressieve 
ontkalkers voor toiletpotten. Ontkal-
kers met zoutzuur zijn erg bijtende 
producten die uiterst irriterend zijn 
voor de huid. Kortom gebruik natuur-
lijke zuren zoals citroen en azijn. Deze 
zijn het veiligst in gebruik en het 
minst schadelijk voor het milieu.

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

6. lAAT JE HUIS OP EEN NATUUR-
lIJKE MANIER lEKKER RUIKEN
Weg met die vreeslijke luchtverfrisser 
met kunstmatige luchtjes. Haal bloe-
men en planten in huis die een lekkere 
geur verspreiden en de lucht filteren. 
Verder hebben een aantal ecologische 
merken natuurlijke luchtverfrissers.

7. VERMIJD DE STOMERIJ
Chemische reiniging gebeurt meestal 
met de stof per-chloorethyleen; deze 
stof is erg milieubelastend. Een aantal 
stomerijen reinigen echter chloorvrij 
(onder meer de stomerij van Albert 
Heijn en Hangers Cleaners). Er wordt 
ook gewerkt aan minder schadelijke 
reinigingsmethoden, zoals met CO2 of 
natreinigen met water en zeep.

8. HOUD JE AAN DE DOSERINg
Volg de doseervoorschriften op het 
etiket. In praktijk wordt dikwijls veel 
te veel schoonmaakmiddel gebruikt. 
Dit is verspilling en zorgt bovendien 
voor streepvorming en plakkerigheid, 
waardoor nogmaals gereinigd moet 
worden. Let extra op bij geconcen-
treerde producten omdat de kans op 
overdosering hier vrij groot is.

9. gEBRUIK MIcROVEZElDOEK-
JES VOOR DE ScHOONMAAK
Microvezeldoekjes zijn dan wel geen 
natuurlijk product, maar ze gaan enorm 
lang mee (600 beurten) waardoor ze 
volgens mij de voorkeur hebben boven 
katoenen doekjes of wegwerpdoek-
jes. Met een microvezeldoekje kun je 
met weinig schoonmaakmiddel snel 
en grondig schoonmaken. Je kunt de 
doekjes droog of nat gebruiken.

10. AfVAl gOED ScHEIDEN
Afval scheiden doen de meeste men-
sen al. Tegenwoordig is het op veel 
plaatsen ook mogelijk om plastic te 
scheiden. Let bij de aanschaf van pro-
ducten ook op het verpakkingsmateri-
aal. Voor het scheiden van papier, kun 
je kiezen voor een handige papierbak.

Bron: Duurzaamthuis.nl

Bijdrage van Yolanda Verburg
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Bijdrage van Yolanda Verburg

Kippen willen scharrelen, koeien 
moeten de rust hebben om te 
herkauwen, varkens hebben ruimte 
en een stabiele groep nodig, hon-
den houden van regelmaat in hun 
leven, papegaaien hebben gezel-
schap nodig. Voeding, verzorging, 
huisvesting en behandeling zijn van 
invloed op het welzijn van gehou-
den dieren. Nu neem ik aan dat er 
in onze wijk geen koeien en varkens 

wonen (al heb ik mij laten vertellen 
dat bij mij in de straat jarenlang een 
pony werd gehouden!), daarom zal 
ik het vooral hebben over de meest 
gehouden huisdieren als honden, 
katten, vogels en kippen.

Veel van de door ons gehouden 
dieren voelen zich het beste in 
een groep en hechten zich aan de 
andere groepsleden. Bij het wegval-
len van (één van de) groepsleden 
kunnen ze dan ook behoorlijk van 
slag raken.

Met dierenwelzijn wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een dier bedoeld. Elk (huis)dier pro-
beert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin hij zijn 
natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen stress, pijn of angst bezorgt. Elke diersoort vertoont zijn eigen 
natuurlijk gedrag.

Dieren wonen ook (3)

Nu is het altijd pletten geblazen 
om dieren dezelfde emoties als 
mensen toe te dichten omdat het 
moeilijk is en blijft om te weten wat 
er precies in hun koppies omgaat. 
Maar iedereen kent wel de verhalen 
over honden die blijven zoeken naar 
een baasje dat na een scheiding is 
verhuisd, konijntjes die niet meer 
willen eten als hun makker weg 
is, papegaaien die wegkwijnen en 
blijven roepen om een verdwenen 
verzorger. 
En wat te denken van het volgende 
kattenverhaal: een maand geleden 
hebben wij  onverwachts onze kat S 
moeten laten inslapen. Onze andere 
kat B is nog steeds van slag, hij 
mauwt de oren van je hoofd,vraagt 
heel veel aandacht en trekt zich ook 
terug naar de plek waar S op het 
laatst lag. B en S zijn zo’n 12 jaar bij 
elkaar geweest dus heel logisch dat 
ie zijn maatje mist, maar we vinden 
het zo sneu en raken soms ook wel 
eens geïrriteerd door  al dat gemi-
auw.

WAT TE DOEN BIJ 
ZOVEEl VERDRIET? 
Dat is altijd erg lastig in te schatten, 
het kan zijn dat bij verlies van een 
mededier een nieuwe kameraad 
kan helpen, er zijn legio verhalen 
die hiervoor pleiten. Veel aandacht 
en tijd besteden aan het dier in 
kwestie is sowieso aan te raden, dat 

hebben ze vaak hard nodig. Maar 
net als elk mens is ook elk dier an-
ders en heeft het  nodig wat bij hem 
of haar past. 

MEDIcIJNEN KUNNEN OOK 
HElPEN, MAAR MOETEN 
DE DIEREN, NET AlS HET 
BAASJE, AAN DE PROZAc? 
De farmaceutische industrie heeft 
inmiddels ook al de nieuwe markt 
ontdekt, maar de vraag is of dit nou 
zo’n goede oplossing is? Sowieso 

moet zoiets altijd in overleg met 
een dierenarts gebeuren. Beter is 
het om bij aanhoudende problemen 
een gedragsdeskundige in te scha-
kelen. Die zijn er zeker voor honden 
en katten, voor andere dieren moet 
u wellicht het internet raadplegen, 
maar dan is het altijd uitkijken hoe 
deskundig degene is die raad geeft.

Hoe het ook zij, neem het serieus, 
ook dieren kunnen lijden onder 
verlies.

Er zijn geen 

goede redenen 

om liefdeloos te 

handelen
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Willem Josephus van 
Zeggelen (op zijn ge-
boorteakte Wilhelmus 
Josephus van Seggelen;  
Den Haag, 15 september 
1811 – aldaar, 15 februari 
1879 ) was een Neder-
landse dichter  en boek-
drukker. Met name in zijn 
latere periode maakte hij 
vooral komische gedich-
ten. Hij is bekend om zijn 
berijming van de verha-
len van Tijl Uilenspiegel.

Van Zeggelen was van 
eenvoudige, katholiek 
afkomst. Hij noemde 
zichzelf een “zoon van het 
volk”. Zijn ouders waren 
Wilhelmus van Segge-
len en Marie Catharina 
Rietstap. Na eerst als klerk 
op een advocatenkantoor 

te hebben gewerkt, kwam 
hij in de jaren 30 als leer-
jongen op een drukkerij 
in zijn geboortestad Den 
Haag. In 1848 werd hij 
vennoot van deze druk-
kerij.

In deze tijd hadden veel 
dichters een serieuze, 
soms brommerige “preek-
toon”. Van Zeggelen ging 
hier tegenin door een 
meer gewone spreektoon 
te gebruiken, in de stijl 
van vroegere blijspeldich-
ters. Zijn eerste gedichten 
gaven nog blijk van veel 
bombast en sentimen-
taliteit. Deze werken zou 
hij later zelf betitelen als 
“misbaksels”. In zijn latere 
werk gebruikte hij een 
meer komische toon.

Van 1840 tot 1857 was hij 
redacteur van het tijd-
schrift “Europa”. Ook was 
hij een tijd lang medere-
dacteur van de “Almanak 
voor Hollandsche Blij-
geestigen”. In 1850 werd 
hij lid van de Maatschap-
pij der Nederlandse Let-
terkunde.
Van Zeggelen huwde in 

totaal drie keer. In 1840 
trouwde hij met Glaudi-
anna d’Albani,  maar zij 
overleed op 14 augustus 
1845. Met haar had hij 
drie kinderen, waarvan 
een dochtertje al vroeg 
was overleden. Nadat hij 
was overgegaan naar de 
Nederlands Hervormde 
Kerk trouwde hij in 1848 
met Marie Loosjes, met 
wie hij meer kinderen 
had. Hij verloor echter 
kort na elkaar drie volwas-
sen kinderen en zijn echt-
genote. In 1867  trouwde 
hij met Constance Mas-
tenbroek, met wie hij nog 
twee kinderen had.

In de rubriek “straatnamen” is het deze 
keer de beurt aan de Van Zeggelen-

plein en Van Zeggelenstraat.  

STRAATNAMEN

Willem Josephus van Zeggelen 

Bijdrage van Gerard 
Tensen. Bron: Wikipedia. 

Een weids trapeze-vormig plein met woonhuizen, winkels, een bushalte, en sinds vorig 
jaar een heuse torenflat. Het aangezicht van het plein is veranderd, en zal in de komende 
jaren nog veel meer veranderen. Zo zal er een nieuwe Maarten Luther Kingschool wor-
den gebouwd, en het zal opnieuw worden ingericht. Maar hoe komt het plein eigenlijk 
aan zijn naam, net als de straat die er op uit komt en de zelfde naam heeft gekregen ? 

• Van Zeggelenstraat • Van Zeggelenplein
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Stichting SportSupport, Stichting 
Ontmoet elkaar in Parkwijk en 
Stichting de Toekomst hebben dan 
ook besloten om gezamenlijk op 
woensdag 25 april de 3e editie van 
de Zomerzone Sportdag te gaan 
organiseren. 
Deze sportdag is voor alle inwoners 
van Haarlem-Oost, voor zowel jong 
als oud. In de avond zal er een voet-
baltoernooi gehouden worden voor 
de leeftijd van 15 jaar en ouder. 

De Zomerzone Sportdag
In de week van 21 tot 28 april vindt 
de Nationale Sportweek plaats. 
Natuurlijk zal hier in Haarlem-Oost 
ook aandacht aan worden besteed. 

Vijftien sportverenigingen uit de 
buurt komen zichzelf laten zien 
tijdens deze buurtsportdag. U kunt 
gratis meedoen met allerlei verschil-
lende sporten om zo te kijken of er 
misschien wel een sport is die uw 
aandacht trekt of om gewoon een 
dag lekker met zijn allen te sporten.
Aan welke sporten u mee kunt doen 
hoort u zeer binnenkort van ons of 
ziet u terug op één van onze posters 
of flyers in de buurt.
De Zomerzone Sportdag start om 
12.30 uur met een feestelijke ope-
ning en zal duren tot 17.30 uur. Het 
voetbaltoernooi zal om 19.00 uur 
starten.
De sportdag zal gehouden worden 
op het kunstgrasveld van voet-
balvereniging DSK. Deze locatie is 

speciaal gekozen, omdat het precies 
in het midden van Haarlem-Oost 
ligt en zo dus voor iedereen goed te 
bereiken is.
Wij hopen dat u woensdag 25 april 
ook komt sporten en dat u uw 
kinderen, vrienden, familie, ouders 
en iedereen die wij vergeten zijn te 
noemen, ook gezellig meeneemt.

Met sportieve groet,

St. SportSupport Kennemerland
Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk
Stichting de Toekomst

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

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



• www.nldoet.nl 
NL DOET is een landelijke vrijwilli-
gersactie. Op vrijdag 16 en zater-
dag 17 maart proberen ze zoveel 
mogelijk vrijwilligers door het hele 
land op de been te krijgen. Iedereen 
kan een klus aanmelden op de site 
van NL DOET of kijken welke klussen 
er nog open staan. 

Ook in Haarlem is er genoeg te doen. 
Op deze website kunt u informatie vin-
den en uzelf aanmelden. Zie ook het 
artikel over Buuv in deze wijkkrant.

• www.amivedi.nl 
Amivedi is een landelijke vrijwil-
ligersorganisatie die zorgt voor een 
kosteloze registratie van vermiste en 
gevonden huisdieren in Nederland.
Amivedi-Nederland bestaat al bijna 
80 jaar. In die tijd heeft zij veel er-
varing opgedaan en veel contacten 
opgebouwd. 

Daardoor is de kans groot dat een 
vermist of gevonden huisdier wat 
bij Amivedi gemeld wordt weer bij 
de eigenaar terugkomt.

• www.genoeg.nl 
Genoeg is een tijdschrift en website 
over duurzaam leven, met minder 
spullen, meer kwaliteit, minder ge-

doe en meer tijd. De website biedt 
inspiratie en praktische informatie 
voor een creatiever leven met min-
der geld.

• WWW.BElEVEN.
ORg/VERHAlEN 
deze website staat 
bol van de prachtig-
ste sprookjes, legen-
den e.d. uit diverse 
landen Smullen dus 
voor wie daarvan 
houdt!

• www.wijsheden.net 
vindt u de tegeltjeswijsheden die 
we zo hier en daar in deze krant 
plaatsen leuk dan kunt u helemaal 
uw hart ophalen op deze website. 
Met diverse rubrieken, o.a. op schrij-
ver gesorteerd.

• WWW.EERlIJKWINKElEN.Nl 
EerlijkWinkelen wil voor alle steden 
in Nederland eerlijke winkelroutes 
aanbieden met winkels/eetgelegen-
heden die fairtrade, biologische en/
of tweedehands producten gebrui-

ken/verkopen. Voor de steden in het 
menu (en daar staat ook Haarlem 
tussen!) zijn deze reeds beschikbaar.

• www.duurzaamthuis.nl 
vraagt u zich af wat u thuis kunt 
doen om zorgvuldig met het milieu 
om te gaan? Op deze website staat 
een schat aan informatie op al-
lerlei terreinen waar we zoal in ons 
huishouden mee te maken krijgen. 

Zie ook o.a. de milieurubriek in deze 
krant, waar schoonmaakmiddelen 
onder de loep genomen worden, 
deze is gebaseerd op een pagina 
van deze website.

Interessante websites
Ook in dit nummer willen we u weer wijzen op websites die voor u van 
belang kunnen zijn. Mocht u ideeën hebben voor deze rubriek, neemt u dan 
gerust contact met ons op. Let wel, het gaat hier alleen om niet-commerciële 
websites. We hopen dat u weer op leuke sporen wordt gezet door deze tips.
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Reageer op fouten 
van anderen net zo 

bedachtzaam als op 
fouten van jezelf. 

(Chinees gezegde)

Wist u dat de Wijkraad Nieuwe 
Amsterdamse Buurt nu ook op 
Twitter te volgen is…..

Kijk op @NABHaarlem en u 
weet de laatste nieuwtjes!



 

Woensdagmiddag 7 maart 
om 14.00 uur 
We gaan mozaïeken 
Leden €1,50  - 
niet leden €2,50 

Woensdagmiddag 14 maart 
om 14.00 uur 
We gaan een zonnebloem 
maken
Leden € 1,00 - niet leden € 2,00

 

Woensdagmiddag 21 maart 
om 14.00 uur 
Schilderen op een  
schildersdoek 
Leden € 1,00 - niet leden € 2,00

23 maart - Hawaï disco   
Bij deze disco kan je een beker 
winnen voor groot en klein. Leeftijd 
vanaf  2 jaar tot  6 jaar vanaf 18.45 
tot 19.15 uur.  Leeftijd vanaf 6 jaar 
tot 12 jaar vanaf 19.45 
tot 21.00 uur.
Leden gratis en 
niet leden  

€ 1,00
 

Woensdagmiddag 28 maart  
om 14.00 uur 
Palmpaas stok versieren 
Geef je voor 20 maart op aan
Mariska vanwege de inkoop.
Leden € 1,50 - niet leden € 2,50 
 

Woensdagmiddag 4 april 
om 14.00 uur
Paasmandje maken en 
paaseieren schilderen 
Leden € 1,50 - niet leden € 2,50 

Zondagmiddag 8 april 
om 14.00 uur 
Misschien komt er een 
paashaas en we gaan 
eieren zoeken
Eerst gaan de allerkleinste 
tot 6 jaar de eieren zoeken 
dan de oudere kinderen 
tot 12 jaar. Iedereen 
krijg wat lekkers mee 
naar huis.
Leden € 0,50
niet leden €€ 1,00

Programma maart/april

1616

Zaal open om 19.00 uur.
Aanvang vergadering 19.30 uur

1. OPENING/ MEDEDELINGEN
2.  AAN- EN AFTREDENDEN  

WIJKRAADLEDEN
3. JAARVERSLAG SECRETARIAAT
4 . JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

5. POLITIE ZAKEN
6.  DVD VAN DE WIJK NIEUWE  

AMSTERDAMSE BUURT 
7. RONDVRAAG
8. SLUITING

Na de jaarvergadering wordt u uitgenodigd voor een 
hapje en een drankje aangeboden door wijkraad. 

UITNODIGING     
Hierbij wordt uw uitgenodigd voor de jaarvergadering van de 
wijkraad Nieuwe Amsterdamse buurt. Deze wordt gehouden op
 Maandag 19 maart 2012 
in het clubgebouw van DSK, Jac. Van Looijstraat 29 A, Haarlem

Zaal open om 19.00 uur.
Aanvang vergadering 19.30 uur     

 AGENDA
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