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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

Het is weer tijd voor de jaarvergadering ! 
Deze zal plaatsvinden op maandag 25 maart, 
aanvang 19:30 uur op ons nieuwe adres: 
Speeltuin Haarlem Oost, Anna Kaulbachstraat 

14a. De locatie is ook goed bereikbaar 
voor rolstoelgebruikers. 

De wijkraad is in gesprek geweest met de heer Wals, 
projectmanager voor de gemeente Haarlem, over de 
scholen op het Van Zeggelenplein, waarvoor de start 
voor het bouwklaar maken is begonnen.

Tevens is door Elan Wonen begonnen met de re-
novatie in de Peperstraat, het Drilsmaplein en de 
Dr.schaepmanstraat. Dit zal de komende jaren wel voor 
wat overlast zorgen, maar daarna is de buurt weer mooi 
opgeknapt.

Het pleintje bij de Cremerstaat staat nog steeds op ons 
lijstje, wij blijven er boven op zitten. Het speelterreintje 
achter de kleine flat in de Dr.schaepmanstraat wordt 
voorlopig niet aangepakt vanwege de bezuinigingen.

Ons nieuwe project is op de kaart te zetten van de am-
bulante jeugdzorg in onze wijk, vanwege de overlast. 
Verder zal de wijkraad proberen meer activiteiten te 
organiseren voor bewoners en jeugd.

Een ander punt is de luchtvervuiling en het wijkge-
zondsheidsprofiel. Daar zijn we mee bezig, om de 
leefomgeving van de burgers te verbeteren. 

Een verzoek van de gemeente om de Oude Amsterdam-
se buurt bij de Nieuwe Amsterdamse Buurt te voegen is 
door ons in overweging genomen. U hoort hier onge-
twijfeld meer over in de toekomst. 

De actiepunten waar de wijkraad mee bezig is vindt u in 
het jaarverslag, dat in dit krantje wordt afgedrukt. 

We hopen U te zien op de jaarvergadering.
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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?

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 volgende vergadering is onze jaarvergadering op maan-
dag 25 maart om 19.30 uur. Deze zal worden afgesloten met 
een hapje en een drankje voor alle bezoekers. Zie de uitnodi-
ging op de achterpagina. 

De volgende wijkraadvergaderingen zijn is op maandag 
22 april, 6 mei, 10 juni 2013.
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In een van de vorige wijkkranten heeft 
u kunnen lezen dat Elan Wonen diverse 
woningen in de Amsterdamsebuurt 
gaat aanpakken. Dit project is  in ver-
schillende fases ingedeeld. Hieronder 
nog even de mogelijke aanpak:
• Verkoop na funderingsherstel
• Groot onderhoud
• Sloop/ Nieuwbouw 

FASE 1A – GROOt ONDERHOUD
Inmiddels is op 14 januari gestart met 
het groot onderhoud in de Peperstraat.  
Dit groot onderhoud vergt meer van 
de bewoners dan verwacht. Daarom 
heeft Elan Wonen de modelwoning 
ingericht als opvangwoning. In deze 
woning kunnen bewoners overdag 
en ’s avonds verblijven. Om te kun-
nen wassen is er een wasmachine en 

droger beschikbaar gesteld. Ook staat 
er een tv in de woning. Verder kan er 
in deze woning ook worden gedoucht. 
Indien een bewoner dit wenst bestaat 
ook de mogelijkheid om hier te koken. 
Vanwege de omvang van de overlast 
is er een extra vergoeding toegekend 

Voortgang herstructurering Elan Wonen in de 
Amsterdamsebuurt

om bewoners tegemoet te 
komen als zij tijdelijk elders 
willen verblijven.
Zodra deze fase is afgerond 
wordt de volgende fase (2) 
van groot onderhoud aan-
gepakt. Dit zijn de wonin-
gen gelegen rondom de Ten 
Katestraat.

FASE 1B – VERKOOP NA 
FUNDERiNGSHERStEl
Voor  verkoop na funderingsherstel 
komt de verhuisbeweging in de Busken 
Huetstraat en Adriaan Loosjesstraat  
langzaam op gang. Enkele bewoners 
hebben een andere woning in de Am-
sterdamse buurt geaccepteerd. Verder 
verhuist een aantal bewoners naar een 
opgeknapte woning van Elan Wonen 

rondom het Drils-
maplein. De verkoop 
van de woningen 
zal in 2013 starten 
waarna in 2014 het 
funderingsherstel kan 
worden uitgevoerd. 

FASE 1c – SlOOP/ 
NiEUWBOUW
Voor de sloop/nieuw-
bouwfase rondom het 
Drilsmaplein is er op 
7 maart een inloop 
avond georganiseerd  
in het Broederhuis.  

Voor de inloopavond zijn de omwonen-
den uit de Amsterdamse buurt reeds 
uitgenodigd. Inmiddels zijn bijna alle 
bewoners die in deze fase wonen en in 
een keer naar een andere woning willen 
verhuizen ook daadwerkelijk verhuist. 
De sloop zal naar verwachting begin 

2014 starten direct hierop volgend 
wordt gestart met de bouw van de 
nieuwbouw. 

FASE 3A/B – VERKOOP NA 
FUNDERiNGSHERStEl
Voor de woningen die rondom 2016 
worden verkocht met funderingsherstel 
is inmiddels een opknapbuurt afge-
rond. Hierbij is de buitenkant volledig 
aangepakt. Ook is tijdens deze werk-
zaamheden alle houtrot behandeld. 

cONtAct mEt DE WiJKRAAD
Met de wijkraad is afgesproken dat zij 
door José de Cock van Elan wonen  
(wijkcoach Haarlem-Oost) tijdens hun 
maandelijks overleg op de hoogte wor-
den gebracht van alle communicatie 
rondom de herstructurering.
Om iedereen zo goed mogelijk te infor-
meren is er afgesproken dat de wijk-
raadsleden bewoners altijd adviseren 
om met hun vragen rechtstreeks 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.

Het is alweer een tijdje geleden dat de gemeente het steden-
bouwkundig 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 Kaulbach-
straat om plaats te maken voor DSK kantine en het woon-
complex de Flank. 



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  •  v o o r j a a r  2 0 1 34

Het Repair Café
Vanochtend gehoord op de radio: Het gaat niet goed met Nederland, de hypotheekschulden lopen op. Het tekort van ons 

land loopt op tot 3,6%. Kortom, wij zullen moeten bezuinigen. Is dat dan de oorzaak dat mensen met hun kapotte spullen 

naar het Repair Café gaan? Nee hoor, daar zijn ook andere argumenten voor aan te dragen. Bijvoorbeeld gehecht zijn aan 

dat kapotte apparaat of kleding.

Allereerst, wat is een Repair Café en 
waar zit het? Het is gevestigd in het ge-
bouw van het wijkcentrum de Sprong 
aan de prinses Beatrixdreef 2. En wat 
het is vertelt mij Truus Boerma, gast-
vrouw in dat café. 
Er zijn drie Repair  Café`s in Haarlem, de 
eerste is gestart  in november 2011 op 
het Brouwersplein in de Leidsebuurt en 
hier zijn wij in mei 2012 begonnen. En 
in de Boerhavebuurt zijn ze ook vorig 
jaar gestart. 

Waarom en wanneer is het ontstaan?
“Wij hebben Amsterdam nagedaan.  
Martina Postma heeft het concept 
enige jaren geleden bedacht. Zij deed 
het vanuit het idee dat je veel meer 
dingen kan recyclen, dus dan hoef je 
veel  minder dingen weg te gooien.  
Spullen  weggooien kost veel te veel 
grondstoffen. Gebruik de grondstoffen 
die je hebt zo goed en zo zuinig mo-
gelijk.  Bovendien  heeft het ook nog 
een sociale kant. Het initiatief voor het 
Repair Cafe Haarlem is een initiatief van 
Transition Town Haarlem.”

Het is dus niet ontstaan omdat het 
slechter gaat met de economie? 
“Nee, dat is toeval, het ging in de  
eerste instantie om het milieu. En het 
blijkt bovendien nog goed te zijn  
voor de portemonnee. 

“Mijn werk bestaat hier vooral uit om 
de mensen te ontvangen. Ik heb hier 
wel eens keer een knoop aangezet.”   

Wat mij is opgevallen dat er hier zo’n 
gezellige sfeer hangt. Je moet soms 
wel een tijd wachten voordat je aan de 
beurt bent, maar dat doet de mensen 
niets. 
“Ze zijn geduldig, ze zijn dankbaar en 
ze zijn verrast dat het gratis is. Wat bo-
vendien belangrijk is is dat de vrijwil-
ligers het met plezier doen. Iedereen 
krijgt uitgebreid aandacht. “

Wat wordt er zoal gerepareerd, het viel 
mij op dat er nogal wat koffiezetap-
paraten zijn die een reparatie moeten 
ondergaan.
“Ja, het zijn vanavond heel wat van 
die koffiezetmachines , maar mensen 
komen met stofzuigers, koelkasten, cd-
spelers, broodroosters. Het zijn vooral 
veel elektrische apparaten die ter 
reparatie worden aangeboden. Maar er 
zijn hier ook een aantal fietsenmakers 
aanwezig. Die fietsenmakers hebben 
hier ook een eigen werkplaats, die 
verbonden is aan het Vadercentrum. 
Het Vadercentrum heeft mede aan de 
start van de Repair Café’s gestaan. Als 
uw fietsenmaker zegt dat er aan uw 
fiets geen eer meer te behalen is, dan 
is het hier misschien nog mogelijk om 

dat ding weer aan de praat 
te krijgen. 
Waar hier nog heel erg wei-
nig vraag naar is, is het repa-
reren van textiel. Er zit hier 
een meneer, die uitstekend 
met de naaimachine over-
weg kan. Maar die heeft tot 
nu toe maar weinig klandizie 
gehad. Je kan hier eigenlijk 
verschijnen met alle ge-
bruiksvoorwerpen die men 
in een huishouding gebruikt. 

Maar je moet hier naar toe komen, wij 
doen geen werk aan huis.”

Bij iemand thuis de repareren dat doen 
jullie niet?
“Nee, dat zit er niet in, ook kan je de 
spullen hier niet laten staan, daar kun-
nen wij geen toezicht op houden, daar 
kunnen wij de verantwoording niet 
voor nemen.” 

Wat ik nu vanavond zie zijn vooral ou-
deren, komen hier geen jongeren?
“Vanavond zijn de jongeren wat minder 
aanwezig, maar die komen ook, en in 
de vakantie zie je ook veel kinderen.”
Gescheiden van de ruimte waar ge-
repareerd wordt wachten de mensen 
in de “huiskamer”. Het nummer dat zij 
hebben gekregen bij het inschrijven zal 
daar worden afgeroepen. Intussen zit-
ten zij gemoedelijk met elkaar te praten 
en drinken koffie of thee.
Ik spreek wat mensen aan, het zijn 
vooral de wachtenden die mij te woord 
willen staan, want de reparateurs heb-
ben het veel te druk. Ik vraag waar zij 
zoal vandaan komen en wat zij willen 
laten maken. Zij komen uiteraard uit 
Haarlem maar ook uit Santpoort en uit 
Heemstede. 

 Maria van Tuil (links) en Truus Boerma 

Peter Grajer (rechts) en P. van der Aar lEES HiERNAASt VERDER >

Door Gerrit van SlootenDoor Gerrit van Slooten



VRiJWilliG AAN DE SlAG: 
ViNcENtiUSVERENiGiNG
Veel mensen uit onze buurt zijn ergens als vrijwillig(st)er betrokken bij een 

bepaalde vereniging of project. Wij willen daar graag in deze en de komende 

wijkkranten aandacht aan besteden, omdat we verwachten dat dit ten 

goede kan komen aan de bewoners van onze wijk.

Voor deze editie interviewde ik buurtbe-
woonster Els Blüm, die een flink aantal 
uren per week vrijwilligerswerk doet bij 
de Vincentiusvereniging.  Van oorsprong 
is dit een rooms-katholieke beweging 
die mensen in nood ondersteunt, inmid-
dels is het in elk geval in Haarlem tot een 
groep mensen van allerlei gezindten en 
levensvisies uitgegroeid.

In het centrum van de stad vinden 
de activiteiten van’ Vincentius-kleding’ , 
onderdeel van de Vincentiusvereniging, 
plaats. Deze groep draait geheel op 
vrijwilligers, wiens taak het is in goede 
staat verkerende tweedehands kleding 
en huishoudtextiel in te zamelen, te 
sorteren, prijzen en te verkopen. Op de 
maandagen komt men bijeen om de 
ingezamelde kleding te sorteren, op 
andere dagen wordt de kleding, het bed-

dengoed of ander textiel verkocht in de 
Zoetestraat.

De artikelen worden laag geprijsd, 
zodat met name mensen met een kleine 
beurs hier kunnen slagen voor hun 
basisbenodigdheden op dit gebied. Het 
geld dat men hiermee verdient, wordt 
vervolgens gegeven aan een aantal ont-
wikkelingsprojecten waar Nederlandse 
ontwikkelingswerkers de leiding hebben. 
Deze werkers kunnen geld aanvragen 
om hun projecten elders van de grond 
te tillen of op een aanvaardbaar niveau 
te brengen of te houden. Zij werken 
meestal met kansarme kinderen in de 
zogeheten Derde Wereld.

Het komt ook voor dat mensen in een 
bijzondere situatie gratis van kleding en 
andere benodigdheden worden voor-
zien, aanvragen daarvoor lopen via Stem 
in de Stad. (Nieuwe Groenmarkt 22)

Kleding die niet wordt verkocht wordt 
vervoerd naar o.a. Roemenië, Moldavië 
en Suriname. Alles wordt dus op een of 
andere manier gebruikt, er blijft niets aan 
de strijkstok hangen.

Er wordt met veel andere mensen/ 
stichtingen samengewerkt, deze ver-
eniging is dus als een soort spin in een 
netwerk van hulpverleningsorganisaties, 

waardoor zoveel mogelijk mensen  
profiteren kunnen van alle activiteiten.

Wilt u kleding inbrengen dan wel ko-
pen, dan bent u van harte welkom op:
•  Zoetestraat 19zw (kleine zijstraat van 

de Zijlstraat, net na de Nieuwe Groen-
markt als u vanaf de Grote Markt komt) 
op woensdag, donderdag en zaterdag 
van 11.00-15.00 uur voor kleding voor 
volwassenen

•  Nieuwe Groenmarkt 10, woensdag, vrij-
dag en zaterdag van 14.00-16.00 uur en 
op donderdag van 11.00-14.00 uur voor 
kinderkleding en boeken.

Voor meer informatie over de activiteiten 
van de ‘Vincentius kleding’  loopt u gerust 
even binnen bij Zoetestraat 19zw.

Bij grote hoeveelheden kleding kunt u 
bellen met dhr.  J.Brouwer  023-5247850

Woont u in onze wijk en doet u ook vrijwil-
ligerswerk? Meldt u dan aan bij Yolanda 
Verburg, 023 75219429 (niet tussen  
13-16.00 uur a.u.b.) of per email: verbur-
gyolanda@gmail.com. Dan kunnen we 
ook aan uw werk aandacht besteden, 
daarvan kunnen mensen in onze buurt 
dan weer profijt van hebben.
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Ik ga naast een meneer uit Heemstede 
zitten en vraag hem wat hem naar het 
café voert.
De heer Peter Grajer laat mij zijn kof-
fiemachine zien en vertelt mij:
            
” Wij hebben geen Repair Café in mijn 
dorp en het stond in de krant dat er 
hier wel één is. Of het apparaat het 
waard is om gerepareerd te worden 
weet ik niet, maar het is zonde als het 

> VERVOlG RepaiR CafÉ
door middel van een klein onderdeeltje 
weer gemaakt kan worden. Dat ik niet 
zo maar iets weggooi heeft met mijn 
denken over duurzaamheid te maken. 
Ik kan het zelf niet, dus ik kom hier. 
Dat ik hier moet wachten, daar had 
ik rekening mee gehouden maar niet 
op gehoopt, maar belangrijk is dat ik 
straks weer naar huis ga met een goed 
werkend apparaat.” 
Of zijn koffiemachine was te reparen 
weet ik niet. 

Heeft u ook een apparaat of kleding wat 
gerepareerd moet worden en waar u  mis-
schien aan gehecht bent of dat u het ge-
woon zonde vindt om het weg te gooien: 
ga eens langs bij het Repair Café.

De eerstvolgende avonden wanneer u 
daar terecht kan is op 10 april.  

Verdere informatie kunt u vinden op de 
site: http://repaircafe.nl/haarlem/over-
repair-cafe-haarlem/

Els (l ) en haar collega Anneke in de kinderkle-
ding- en boekenwinkel, Nieuwe Groenmarkt 10.
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JAARVERSlAG 2012 - 2013

In de wijkraad NAB is in september 
2012 een werkgroep Groen opgestart. 
De werkgroep heeft inmiddels twee 
wandelingen door de wijk gemaakt en 
het groen bekeken. De op- en aan-
merking zijn in een rapport naar de 
gemeente gestuurd, die deze inmiddels 
heeft behandeld.

De bomen langs de winkels aan het 
van Zeggelenplein zijn opgesierd met 
verlichting die beschikbaar is gesteld 
door de bewonerscommissie Amster-
damse buurten en Elan wonen.

De 2de fase herprofilering  en ver-
nieuwing van het riool in de Dr Schaep-
manstraat is inmiddels afgerond en de 
jonge boompjes zijn inmiddels geplant.

Voortgang ondergrondse vuilcon-
tainers: in 2012 heeft Spaarnelanden 
hiervoor drie inloopavonden georgani-
seerd voor inspraak en voorlichting en 
het maken van bezwaar bij plaatsing 
van de ondergrondse vuilcontainers. 

De Werkgroep Verkeer heeft in 
het jaar 2012 adviezen gegeven om-
trent de verkeersknelpunten. Ze zijn nu 
betrokken bij het meedenken over de 

oversteekplaats  voor fietsers en voet-
gangers over de Prins Bernardlaan ter 
hoogte van de Dr. Schaepmanstraat, en 
aan de reconstructie voor het verkeer 
van het van Zeggelenplein. 

Over de inrichting van het van Zeg-
gelenplein is geregeld overleg met 
de gemeente over de bouw van de 
nieuwe scholen en de inrichting van de 
openbare speelplaats en de aanwezige 
bomen op het plein.

De uitgevoerde proef om binnen de 
aangebrachte belijning te parkeren in 
de van Zeggelenstraat is naar inzien 
van de wijkraad NAB geslaagd. Dit 
ondanks tegengas van verschillende 
bewoners. 

Het door de Werkgroep groen 
aangedragen fietspad langs de winkels 
aan het van Zeggelenplein is met de 
gemeente besproken. Dit naar aan-
leiding van klachten van winkeliers 
van overlast door fietsers en brom-
mers tussen het winkelend publiek. 
Zij willen ook een verkeerstelling in de 
Nagtzaamstraat in verband met de naar 
onze mening toenemende drukte.

Vernieuwen wegdek Prinsenbrug: 
hierover heeft de wijkraad NAB deel-
genomen in de klankbordgroep 
Prinsenbrug en dit was goed beval-
len. De wijkraad kon de bewoners op 
een goede manier informeren over de 
wegomleggingen voor fietsers, voet-
gangers en auto’s.

Gedeeltelijke afsluiting van de 
Amsterdamsevaart door houten krat-
ten voor het terug dringen van het 
auto verkeer is geen gezicht als men 
Haarlem binnen komt. Volgens zeggen 
van de gemeente worden de kratten 
opgesierd met bloemen. De wijkraad 
NAB heeft hierover diverse keren 
aangeklopt bij de gemeente zonder 
resultaat. 

FijnstoF. De gemeente heeft een 
voorlichting hier over gegeven er 
waren wat onduidelijkheden over de 
metingen die mogelijk gedaan zijn. Er is 
maar één meetpunt in de stad hiervoor 
en de gevoelige wegen met bewoning 
wordt berekend. 

Naar aanleiding hiervan wil de wijk-
raad NAB een omnibus onderzoek naar 
de gezondheid van de bewoners van 
de wijk NAB.

o v e r  h e t  s e i z o e n  m a a r t  2 0 1 2  t o t  e n  m e t  m a a r t  2 0 1 3 .

In de wijkraad NAB is het bestuur veranderd doordat de voorzitter zijn zetel 

heeft opgezegd en er vanuit het bestuur een nieuwe voorzitter is gekozen.

De wijkraad NAB is verhuist naar een andere locatie: het gebouw van de 

Speeltuin Haarlem Oost, de Anne Kaulbachstraat 14 A, 2032  KT Haarlem. Dit 

is een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen van de gemeente.

Een aantal monumentale bomen heeft al plaats 
gemaakt voor de nieuw te bouwen school.
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In de vorige wijkkrant vroeg ik om hulp 
bij het in elkaar zetten van gebreide 
lapjes tot lappendekens. Een enthousi-
aste mevrouw heeft daarop gereageerd 

De afgelopen maanden is er ook in onze buurt weer flink gebreid voor de kinderen in en om de stad 
Arad in het westen van Roemenië. Begin maart is alles weggebracht naar Amsterdam, daarvandaan 
wordt het meegenomen naar Arad om door mensen van de stichting WCL verdeeld te worden. 
Zij kennen de mensen daar goed, zodat alle spullen terecht komen waar ze het hardst nodig zijn.

en zij heeft inmiddels diverse dekens 
in elkaar gezet. Hartstikke fijn! Ook 
deze dekens zijn onderweg richting 
Oost Europa. Gelukkig worden er door 
diverse andere mensen in de wijk weer 
nieuwe lapjes gebreid, zodat er nog 
meer dekens gemaakt kunnen wor-
den. De afgelopen winter was gelukkig 
niet al te streng in Roemenië, maar 
toch is het er dan meestal wel een stuk 
kouder dan hier. Dekens komen dus 
altijd van pas.

Heeft u nog breigaren voor ons, of wilt 
u lekker meebreien, neem dan contact 
op met Yolanda Verburg, te bereiken via 

tel. 5492341 (niet tussen 13.00 en 16.00 uur 
a.u.b.) op Potgieterstraat 17 (idem) of per 
email: verburgyolanda@gmail.com. Voor in-
formatie over het werk van de Stichting WCL 
kunt u terecht op www.stichtingwcl.org.

Breien voor kinderen in Roemenië
Bijdrage van Yolanda Verburg

Door buurtbewoonsters gebreide kinder-
truien en lappendekens

Over het terreintje in de Cremer-
straat is opnieuw een enquête 
gehouden over de ontwikkeling van 
een fietsenstalling op dit terreintje. De 
enquête is nu gehouden onder de be-
woners die direct betrokken zijn bij de 
ontwikkeling. De gemeente gaat nu de 
ontwikkeling in werking zetten om een 
fietsenstalling mogelijk te maken.

ter Haarstraat: de plantenbak-
ken die daar zijn zien er niet uit. Wij 
hebben de gemeente Haarlem hierover 
geïnformeerd. Er moet in het voorjaar 
2013 een bloemen pracht in de bakken 
aanwezig zijn.

In het voorjaar 2012 is door de be-
woners van de oltmanstraat weer 
de activiteit georganiseerd voor het be-
schikbaar stellen van nieuwe bloemen 
en planten om de hangende bloemen 
mandjes aan de gevel te vullen. 

De wijkraad NAB gaat in het ko-
mende jaar 2013 proberen om samen 
met de Werkgroep Groen het opstarten 
van geVeltuinen in de Wijk van de 
grond te krijgen.

De wijkraad NAB heeft bezwaar 
aangetekend en een rechtszaak 

aangespannen over de korting van 
de subsidie van de wijkraad NAB. 
Uitgangspunt hierin is de ambulante 
jeugdzorg aanpak. Daar de wijk NAB 
geen aandachtswijk is kampen we wel 
met de problemen die ook in andere 
wijken spelen.

Voorbeeld de wijk NAB heeft het 
hele jaar door overlast van vuurwerk. 

Eindelijk is de wijkraad NAB er in 
gekend door de gemeente voor het 
aanschuiven voor het jeugd beleid 
(ambulante jeugdzorg).

De punten die in het wijkcontract 
met de gemeente zijn opgenomen zijn 
op enkele punten na uitgevoerd. Deze 
punten worden als nog uitgevoerd.

De wijkraad NAB heeft een Foto-
toestel en Filmapparatuur 
aangeschaft om situaties die we tegen 
komen in beeld te brengen. Dit is 
gedaan om naar instanties duidelijk te 
maken waar het over gaat.

Om de kosten te drukken wordt de 
wijkkrant inmiddels elders 
gedrukt en naar het zich laat 
aanzien blijft deze kwalita-
tief op het zelfde niveau.

De gemeente Haarlem heeft de 
wijkraad NAB gevraagd om de Oude 
Amsterdamse Buurt op te nemen en zo 
een nieuwe wijkraad te gaan vormen. 
Dit zal worden de wijkraad Amster-
damse Buurten. 

Het bestuur van de wijkraad NAB heeft 
zitting in de groep leeFbaar-
Heid waarin verschillende instanties 
aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de 
Regie waar de gezamenlijke wijkraden 
Haarlem Oost in deelnemen en in dit 
overleg zitten vertegenwoordigers van 
de gemeente Haarlem en politie.

Vervolgens houdt de wijkraad NAB 
nauw contact met de fietsersbond en 
milieu defensie. 

Ook is de wijkraad NAB vertegen-
woordigd in de commissie verdeling 
wijkgelden voor het toekennen van de 
wijkgelden voor het organiseren van 
wijk activiteiten.   
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Jij bent illustrator of moet ik je illustratri-
ce noemen en wat houdt dat eigenlijk in?  
“Noem mij maar illustrator. Het is een 
heel breed vak, mijn werkzaamheden 
variëren van het ontwerpen van bon-
bondozen en posters tot het illustreren 
van schoolboeken en tijdschriften.” 

Maak je ook bouwtekeningen? 
“Nee, dat is een heel andere tak van 
sport. Cartoonesk, komisch, strips- daar-
aan moet je denken.”  

Wat je nu geworden bent, wilde je dat 
als kind al ? 
 “Ja, eigenlijk wel. Ofschoon ik wel lang 
getwijfeld heb of ik dierenarts wilde 
worden. Maar aan het einde van het 
VWO besloot ik toch voor mijn passie 
te kiezen. Alleen wist ik niet hoe ik daar 
mijn beroep van kon maken. Dus dat 
was een hele zoektocht.                     
Gelukkig hadden mijn ouders nogal wat 
vrienden in het artistieke circuit, dus 
daar zijn wij gaan rondvragen. Uiteinde-
lijk bleek er in Brussel een school te zijn 
voor striptekenaars.”   

Heb je dat van je ouders dat artistieke 
en hebben zij je gestimuleerd? 
“Ja, dat is eigenlijk heel grappig want ze 
werkten beiden in de gezondheidszorg. 
Mijn vader vertelde altijd, je gaat beter 
verdienen als je geen arts wordt(hij was 
neuroloog), maar daar heeft hij dan 
weer geen gelijk in gekregen.. En ja, ze 
hebben me altijd enorm gesteund.  
Mijn oom heeft lang bij ons in huis ge-
woond, hij zat toen op de kunstacade-
mie en met hem heb ik heel vaak zitten 
tekenen.”    

Je bent dus in Brussel gaan studeren, 
wat leerde je daar? 
“Ik had een eigen stijl en toen ik daar 
kwam vonden ze die prachtig. Maar 
na een jaar zagen zij er helemaal niets 

Ik kan niet tekenen, ik kan niet schilderen, al wat ik teken en schilder wordt door niemand herkent. Toen ik vroeger als kind een 

paard tekende moest ik er bijschrijven wat dat voor iets was wat ik gecreëerd had. Het bespelen van het blaasinstrument, de bugel 

werd ook al niets. Met dat alles ben ik dus gestopt. Ik ben dus erg jaloers op al die mensen die de kunst wel in hun vingers hebben.  

Iemand die dat zeker in haar vingers heeft is Flos Vingerhoets (41), zij is illustrator en daar ben ik maar eens mee gaan praten.  

Kunst in mijn buurt

meer in. Die werd toen finaal afge-
broken en langzaam moest alles weer 
opgebouwd worden. Ik wilde realistisch 
tekenen, maar daar lag mijn talent niet. 
Dus ik moest helemaal opnieuw begin-
nen.” 

Hadden zij daarin Brussel het gelijk aan 
hun zijde? 
“Ja, mijn smaak en stijl zijn daar echt 
veranderd.”   

 Wat doe jij nu precies? Voor wie maak je 
illustraties? 
“Ik heb kort geleden nog een cover 
voor de Elsevier getekend en voor het 
Algemeen Dagblad heb ik veel gedaan. 
Maar ook voor de Cosmo Girl en de Yes, 
dat zijn meer meidenbladen, en het 
Financiële Dagblad. Sinds kort werk ik 
ook voor een Advocatenblad.”  

Als je tekent voor bijvoorbeeld het 
Advocatenblad, wat moet ik mij daar bij 
voorstellen?  
“Je moet een lang artikel door middel 
van een cartoon heel bondig en af en 
toe komisch samenvatten zodat je heel 
duidelijk de vinger op de zere plek legt.” 
 
Je krijgt een opdracht en wat ga je dan 
doen? 
“Vroeger ging ik dan in boeken blade-
ren, maar nu ga ik internet op om inspi-
ratie op te doen via o.a. Google images.   
Daar staan foto`s op van alles wat je 

maar kan bedenken. Als je maar goed 
genoeg zoekt, ontstaan er vanzelf 
ideeën. Daarna gaat de computer uit 
en ga ik schetsen en stuur ik er een 
aantal naar de klant toe. Dan hoor je of 
het goed is of zij vertellen je, denk daar 
eens aan.”  

Wordt er veel nagepraat met opdracht-
gevers? 
“Dat hangt van de klant af, de artdi-
rector van Elsevier is bijvoorbeeld  vrij 
streng maar ook heel goed. Dan moet 
je heel veel schetsen en nog eens 
schetsen maar ik vind dat hij altijd gelijk 
heeft- en dan komen er mooie dingen 
uit.”  
Het illustreren is veel breder dan ik 
dacht, voor mij waren het vooral car-
toons of stripboeken. 
Flos gaat verder: “Het is zeker veel meer, 
wat ik doe is vooral voor tijdschriften 
en kranten. Niet zo lang geleden heb 
ik een voorlichtingsstrip gemaakt voor 
de universiteit van Leiden over DNA 
onderzoek bij kinderen. Die is bedoeld 
voor de ouders, zodat die kunnen zien 
dat het niet zo eng is als hun kind een 
onderzoek moet ondergaan met zo`n 
wattenstaafje. En door middel van die 
tekeningen kan je het  je kind  ook 
uitleggen.” 

Hebben wij dan niet voldoende aan het 
woord van een specialist? 
“Voor mensen die bijvoorbeeld niet zo 
taalvaardig zijn is een strip een goede 
oplossing en nogmaals je kunt het je 
kind ook heel goed uitleggen.  

Zitten er ook mindere kanten aan je 
werk? 
Nou ja, ik hoef er niet zoveel voor te rei-
zen. Ik reis vooral veel via de computer 
en in mijn hoofd. Ik heb veel vrienden 

•  Flos Vingerhoets aan het werk

Door Gerrit van SlootenDoor Gerrit van Slooten

lEES VERDER HiERNAASt >



Zwerfvuil in de goot (Potgieterstraat)

Zwerfvuil in de struiken op het Drilsmaplein
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Zorg voor het milieu (6)

Ook kan het door indirect toedoen of 
nalatigheid van mensen op die plaatsen 
zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld door-
dat dieren het verspreid hebben.  Denk 
in verband met onze wijk met name aan 
katten en meeuwen.

Zwerfafval bestaat voornamelijk uit 
verpakkingsmateriaal van consumpties: 
blikjes, flesjes, wikkels en bijvoorbeeld 
patatbakjes. In de afgelopen jaren is de 
hoeveelheid zwerfvuil enorm toegeno-
men. Door veranderde eet- en drinkge-
woontes zijn meer levensmiddelen in 
kleinere verpakkingen verkrijgbaar, die 
ook gemakkelijk onderweg zijn te ge-
bruiken. Ook sigarettenpeuken en -ver-
pakkingen en papier slingeren vaak op 
straat, in parken of langs de weg rond. 
Dit is in onze buurt niet anders, er wordt 
hier kennelijk heel veel op straat gegeten 
en gedronken. Ook is het merk Marlboro 
hier populair, of is het zo dat mensen die 
Marlboro roken slordiger zijn?

In Nederland hebben gemeenten en 
Rijkswaterstaat namens de overheid een 
taak bij het opruimen van zwerfafval. 
De overheid kan het echter niet alleen 

aan vanwege die enorme toename,  
dus is hulp van de burgers, u en ik dus, 
noodzakelijk. Veel mensen ergeren zich 
aan zwerfafval nog meer dan  aan files 
en sigarettenrook. Zelf maak ik mij er 
vooral zorgen over, gezien de gevolgen 
ervan voor het milieu. Het duurt namelijk 
vaak heel lang voordat zwerfafval uit het 
milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot 
een half jaar voordat papier en karton 
volledig is afgebroken. Een greep uit de 
afbreektijd van andere producten:
• sigarettenpeuk 1-5 jaar,
• plastic frisdrankfles 5-10 jaar,
• plastic zak 10-20 jaar,
• kauwgum 20-25 jaar,
•  aluminium blikje 80 jaar tot 1 miljoen 

jaar,
•  polystyreen frietbakje 90 jaar,
•  plastic sixpack-houder 100 jaar,
•  glazen fles 1 miljoen jaar.

Dat zijn toch getallen om van te 
schrikken, nietwaar?

Zwerfafval is een wereldwijd pro-
bleem. Veel verdwijnt uiteindelijk in 
de oceanen, dit afval wordt ook wel de 
plasticsoep genoemd omdat ze voor een 

Ook deze keer wil ik graag de aandacht vestigen op zwerfvuil, net als in de 
vorige editie van deze wijkkrant. Zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op 
straat, in de berm, op het strand, kortom, in de openbare ruimte. Het is afval 
dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op 
plaatsen die daar niet voor bestemd. 

groot deel bestaat uit nanodeeltjes plas-
tic. Zie voor informatie hierover: www.
plasticsoupfoundation.org. 

Terug naar ons, onze wijk: iedereen 
laat wel eens iets van een papiertje, 
blikje of zo, al dan niet per ongeluk op 
straat achter.  Vaak worden vooral jonge-
ren genoemd als de grootste vervuilers, 
maar ook ouderen veroorzaken zwerf-
afval, zo is 18% van de mensen die re-
gelmatig zwerfafval veroorzaakt, 50 jaar 
of ouder. In navolging van Peter Smith 
van de Stichting Klean (www.stichting-
kleanworldwide) wil ik mij echter vooral 
richten op de oplossing. Als iedereen in 
deze buurt zich nu eens voorneemt om 
elke dag minstens 1 stuk plastic op te 
rapen, is het probleem snel verholpen. 
Doet u mee????

Bijdrage van Yolanda Verburg

> VERVOlG Kunst in mijn buuRt

met banen waar voor zij veel in het bui-
tenland zitten. Misschien heb ik toch een 
verkeerd beroep: grapje.”  

Wat ik je niet heb horen noemen bij je 
werkzaamheden is de mode.  
“Nee, daar moet je echt een passie voor 
hebben. Dat zijn vaak tekenaars die de 
modeacademie hebben doorlopen. Het 
leuke aan mijn werk vind ik juist dat het 
zo divers is, vooral ook qua onderwerpen.”  

Heb je nog wensen in je beroep, bladen 
waar je graag voor zou willen werken? 
“Een grote wens is werken voor de New 
Yorker. Ik zou ook nog wel eens een keer 

een soort getekend reisverslag willen 
maken voor een boek of blad. Ik zat 
nog niet zo lang geleden te kijken in 
mijn oude dagboeken. Ik was bij mijn 
nicht op bezoek in Mali, zij werkte daar 
destijds. Ik heb toen alles wat daar mis 
ging tijdens onze reis getekend- en dat 
was nogal wat. Achteraf zijn dat toch 
wel erg komische tekeningen. Al met al 
heb ik een heel fijn beroep, het is een 
cliché maar mijn werk is mijn hobby.”   

Doet u ook op enige manier aan kunst, 
laat het mij weten. 
Tel: 5330554                                       
e-mail: gjvs40@gmail.com.



Watt voor Watt gaat de strijd aan met uw energierekening!

Watt voor Watt start in de Amsterdamse buurt actie
slim energiebesparen met uw buren. Doet u mee?
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WAAROm SAmEN 
ENERGiEBESPA-
REN iN DE WiJK?

De afgelopen 8 jaar is 
de energieprijs verdub-

beld en die trend zet zich voort. Deze 
stijging is meer dan de stijging van de 
kosten voor levensonderhoud!  Als het zo 
doorgaat kan niet iedereen in de toe-
komst zijn woonlasten nog betalen. Daar-
om is het zaak om met name de slechtst 
geïsoleerde en tochtende woningen te 
verbeteren. Dat scheelt in de portemon-
nee maar levert ook extra comfort op.

GEEN tOcHt EN KOUDE 
VOEtEN mEER. 
WiE Wil DAt NOU NiEt?
Het is slim om zeker de slechtst geïsoleer-
de woningen te verbeteren,  want daar 
valt het meeste te besparen en de meeste 
euro’s te verdienen.  Deze winter maakte 
Watt voor Watt warmtefoto’s van wonin-
gen in de Slachthuisbuurt en de Amster-
damse Buurt. Deze laten zien dat in veel 
woningen veel energiewordt verspild. Dit 
is met relatief eenvoudige maatregelen 
op te lossen en dit levert daarna een 
lagere energierekening. Wat nu te doen? 
U staat niet alleen. Pak het samen aan 
met uw buren. Watt voor Watt wil met uw 
bewonersideëen aan de slag!

WAtt VOOR WAtt GAAt Uit 
VAN KRAcHtEN BUNDElEN.
Samen met de buren energiebesparende 
maatregelen treffen levert woningeigena-
ren kostenvoordeel op. Bijvoorbeeld extra 
korting bij leveranciers of aannemers. Veel 
woningen zijn qua bouw vergelijkbaar. 
Dan kan Watt voor Watt voor u (gratis) 
globaal onderzoeken welke maatregelen 
zinvol zijn, en hoeft niet iedereen dat zelf 
te doen. Als u al ideeën heeft om bijvoor-
beeld gezamenlijk zonnepanelen te plaat-
sen, kan Watt Voor Watt u op weg helpen. 
Op verschillende plaatsen  werd dit al met 
succes uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld in het Ramplaankwartier 
zijn ze volop bezig.
Watt voor Watt kan u helpen met aan-
trekkelijke financieringsmogelijkheden. 
Maar als u de kosten zo laag mogelijk 
wilt houden en zelf of met uw buren 
wilt gaan klussen en zelf wilt isoleren of 
panelen aanleggen, dan biedt Watt voor 
Watt uw buurt een gratis energiebe-
sparings-kluscursus aan. Fijn toch, lage 
kosten, een behaaglijk warme zolder na 
de isolatie-klus, wanden die niet koud 
aanvoelen, warme voeten en maan-
delijks een lage energierekening. Als u 
meedoet krijgt u bovendien een gratis 
slimme meter*.

WAtt VOOR WAtt iN DE 
AmStERDAmSE BUURt. 
Wijkraad Nieuwe Amsterdamse  buurt is 
betrokken bij het project. Het bijzondere 
is dat niet alleen energie besparing aan 
de orde komt, maar ook andere zaken in 
de wijk, zoals groen.

Wij zoeken nog vrijwilligers als energie-
ambassadeur voor uw straat, die 
•  bij de buren gaan informeren wat zij 

zouden willen doen aan energiebespa-
ring

•  zelf ideeën hebben over energiebespa-
ring en willen informeren bij buren of 
zij ook geïnteresseerd zijn, of

•  aan andere bewoners in de straat willen 
laten welk voordeel energiebesparing 
met zich meebrengt door een geza-
menlijke aanpak, en door gebruik te 

maken van het aanbod van energiebe-
sparingsproject Watt voor Watt.

interesse? laat uw ideeen horen en 
praat mee. meld u aan via hbueno@
haarlem.nl. u wordt uitgenodigd.

WAt HEEFt WAtt VOOR WAtt 
VOOR HUURDERS tE BiEDEN?
Wij geven informatieavonden, vol met 
tips om met eenvoudige maatregelen 
en verandering in gedrag veel te bespa-
ren op de energierekening. 

Nader informatie: www.wattvoorwatt.nl

“Energiebesparen 
is een makkie!”.

Groep 7/8 van basisschool 
De Talenten uit de Slachthuisbuurt 
had de primeur met de eerste Watt 
voor Watt energielessen. Kinderen 
ontdekken samen met hun ouders 

hoe ze op een simpele wijze kunnen 
besparen op hun energierekening. 
Basisscholen uit de Amsterdamse 

Buurt worden ook benaderd. 
mjabrandsma@haarlem.nl

ONZE BUURt - WEDStRiJD

WARMTELEKKEN OPSPOREN
WAAR LEKT WARMTE iN dE 
AMSTERdAMSE buuRT?

Watt voor Watt maakte warmtefoto’s van diverse 
woningen uit de Amsterdamse Buurt. Kijk op 
de website van de wijkraad en doe mee met de wedstrijd. Kun jij raden in welke 
straat het hoog tijd is om energiebesparende maatregelen te treffen? Na loting 
krijgt de prijswinnaar een leuke attentie.
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Karolien (maatschappelijk werkster):        
Wij wonen hier 13 jaar. Nee wij komen 
hier niet vandaan. Ik zelf kom uit Fries-
land en mijn man komt uit Amsterdam. 
Wij hebben officieel vier kinderen maar 
onze oudste zoon Thijs is overleden. 
Ruben is 5 jaar, Marrit 4 jaar en Luuk is 8 
maanden, Richard is 42 en ik ben 38”.
Wij hebben eerst in de Indische buurt in 
Amsterdam gewoond. Maar ik kon door 
mijn Friese roots daar niet goed aarden. 
Wij hebben toen wat rondgekeken en 
uiteindelijk werd het Haarlem”.                 

Waarom werd het Haarlem?
Lachend, “De Amsterdamsebuurt omdat 
wij Amsterdam niet geheel los zouden 
laten. Mijn man is een echte Amsterdam-
mer”. Nog steeds lachend, “Het was meer 
een compromis. Het mooie aan Haarlem 
is dat je zoveel mooie natuur om je heen 
hebt. Maar ook het toch wel dorpse 
karakter van onze buurt. Dan bedoel ik 
dat wij hier om ons heen vrijwel iedereen 
kennen en dat zij ook wel voor je klaar 
staan, dat vind ik toch wel heel waarde-
vol. Wij voelen ons hier thuis..”

Hebben jullie gelijk voor deze woning 
gekozen?
“Het was een huis die ons gelijk wel aan-
stond. Een hoek en tevens lichte woning. 
Vooral een woning met heel veel moge-
lijkheden. De schuur dat vonden wij ook 
heel prettig. Het enige wat wij wel eens 
missen is een grotere tuin”.

U heeft al wat leuke dingen aangestipt, 
zijn er nog andere leuke zaken te vermel-
den van onze buurt?
“Het plantsoentje hier vlak bij vind ik 
wel prettig, wij noemen dat plantsoen-
tje de hoge bomen. Maar om dan maar 
gelijk een nadeel te noemen, er ligt daar 
veel hondenpoep. Ook leuk zijn hier de 
jaren dertig woningen. De winkels in de 
Amsterdamstraat en op het van Zegge-

Hoe bevalt het u, bewoners, in de Nieuwe Amsterdamse Buurt? Wat is er zo prettig aan onze wijk of wat is juist minder? 
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. Deze keer wil de familie Adriaanse vertellen wat zij van onze buurt vinden.  Soms 
is het moeilijk om bewoners zo ver te krijgen dat zij zich willen laten interviewen. Toen ik het mevrouw Adriaanse vroeg 
zij ze ja, maar nu even niet want ik ben net bevallen. 

Buurtgenoten

lenplein. De bloemenwinkel, daar ben ik 
een vaste bezoeker. Ook de cadeauwinkel 
vind ik leuk. Maar onze favoriet is toch wel 
de speeltuin. Onze kinderen hebben daar 
de juiste leeftijd voor.   
Ja, wij voelen ons hier thuis, het is de ge-
moedelijkheid die daar toe bijdraagt.

Zullen wij nu maar even naar de minpun-
ten gaan mevr. Adriaanse?
“Het is toch wel jammer dat de kinderen 
niet op straat kunnen spelen, mijn zoon 
houdt erg van voetbal. Hij voetbalt hier 
nogal eens tegen de schuur maar dat kan 
eigenlijk echt niet, de straat is te smal en er 
wordt vaak hard gereden. Wat wij eigenlijk 
dus ook wel willen is wat meer speelplek 
voor de kinderen. Het speelplekje  in de 
Justus van Maurikstraat is wel opgeknapt 
maar door de hoeveelheid hondenpoep is 
het daar toch wel heel erg smerig”. 

Intussen hebben Karolien en Richard van 
plaats geruild. De jongste wordt naar 
bed gebracht en de oudste komt met zijn 
vader uit de schuur waar zij aan een wens 
van Ruben, een konijnenhok zouden gaan 
werken. Aan hem stel ik ook een paar van 
de vragen die ik aan zijn vrouw heb ge-
steld en zij zitten overwegend op één lijn. 
Richard (bouwkundige bij de gemeente 
Haarlem): Het is jammer en gevaarlijk dat 

er in de straat vaak hard wordt gereden. 
In 2005 hebben we geprobeerd om in 
deze straat verkeersdrempels te laten 
plaatsen maar dat is helaas mislukt. Het 
antwoord was toen dat de straat zo smal 
was dat je toch niet hard kon rijden, 
maar dat is natuurlijk flauwekul want 
als het smal is en er wordt hard gereden 
wordt het alleen maar gevaarlijker”. 

Houdt u zich bezig met het project van 
Elan Wonen hier op het Drilsmaplein en 
omgeving?
“Nee, ik houd mij bezig met dakkapellen 
en dak op- en aanbouw. Maar even over 
de buurt, vorig jaar lag er op het speel-
veldje hier vlakbij erg veel glas en dat is 
niet prettig als je kinderen daar spelen. 
Dat ligt er nu gelukkig niet meer. Je ziet 
hier heel weinig de mensen van hand-
having. Wat ik nog even wil vermelden is 
dat het jammer is dat er toch wel winkel-
tjes zijn verdwenen maar daar hebben 
wij natuurlijk zelf aan meegedaan. Het 
huis waar wij nu in wonen daar heeft 
volgens mij een melkboer in gewoond. 
Qua voorzieningen zou er misschien wel 
een buurthuis moeten komen voor de 
wat oudere jongeren. Want voor hen is 
hier in de Nieuwe Amsterdamsebuurt 
niets te vinden”. 

Zoon Ruben klimt bij zijn vader op 
schoot en kijkt in het glas waar mijn 
thee in heeft gezeten. Hij concludeert 
dat het glas leeg is en vertelt mij in 
duidelijke bewoordingen. “U heeft uw 
thee op, wilt u nu weg gaan?” Het is mij 
duidelijk, Ruben wil weer verder met 
zijn project, hij wil weer timmeren. Dus 
ik vertrek.

Heeft u ook wat te melden over onze 
buurt. Zijn er zaken waar u graag over 
zou willen vertellen, negatief of positief, 
ik ben bereikbaar via telefoon en e-mail
Tel. 5330554, gjvs40@gmail.com

Door Gerrit van Slooten

 Jan van Walrestraat
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Henk en Bets Goossens zijn weer terug 
in hun woning, maar daar moet nog 
een heleboel aan gebeuren. Niet zo 
zeer door de aannemer, maar wel door 
hen zelf. Schilderen, sauzen, behangen, 
opnieuw inrichten, bedenk het maar of 
het moet gebeuren. 
Bets en Henk hadden het geluk dat zij 
tijdelijk bij hun zoon konden intrekken. 
Maar ideaal was ook dat niet. Hij moest 
de nacht op de bank doorbrengen en zij 
sliep op een luchtbed.  
De familie Goossens is op z’n minst niet 
erg tevreden over de gang van zaken. 
Zij voelen zich nogal in de steek gelaten 
door de woningbouwcorporatie. 
Bets; “Tijdens de verbouwing kon hier 
echt niet gewoond worden, de dou-
che, de wc, de keuken alles was er uit 
gesloopt. De verwarming was ook weg-
gehaald.

Hadden ze jullie verteld voor zij begon-
nen wat jullie konden verwachten, en 
heeft Elan jullie een andere woonruimte 
aangeboden?
Henk wordt weer boos. “Nee niet echt 
en tijdelijk een andere woning hebben 
zij ons ook niet aangeboden. Dan zit 
je hier en dan is het stervens koud, het 
sneeuwt en het vroor stevig.”

Hebben jullie de wijkcoach van Elan 
Wonen, José de Cock daar op aange-
sproken?
“Nee, wij hebben mevr. de Cock hier 
nooit gezien, maar wel Pierre van aan-
nemer van Wijnen. Maar wij waren, 
omdat wij bij onze zoon in huis zaten, 
hier ook niet regelmatig.”

Maar dan had je haar ook kunnen bel-
len, of contact op kunnen nemen met de 
bewonerscommissie?
“Wij hebben nog wel gebeld over de 
elektrische kachels. Die hebben ze hier 
geplaatst. Maar het werd maar niet 
warm doordat de deuren en de ramen 

maar open bleven. Ze lieten overal de 
lichten branden, ook in het weekend. 
Dat zie ik hier ook aan de overkant, laat 
maar branden. Dan zeg je dat tegen 
de uitvoerder, maar dat heeft helemaal 
niets geholpen. Het wordt daardoor een 
hele hoge stroomrekening. 

Jullie hebben de pech gehad dat jullie 
woning de eerste was in de verbouwing.
Henk, al wat minder boos: “Dat zie ik 
aan de overkant; daar zuigen zij de stof 
die wordt gemaakt tijdens het verbou-
wen gelijk af via een apparaat. Daar zijn 
zij ook aan onze kant een paar huizen 
verderop mee begonnen.”

Nu zitten jullie weer in je woning. Is het 
geworden, wat jullie er van hadden 
verwacht ?
Bets en Henk: “Jazeker, het is wel mooier 
en behaaglijker dan voorheen en het 
wordt nog mooier als wij het behangen 
en geschilderd hebben. Het is nog wel 
vochtig, maar dat komt ook omdat wij 
bezig zijn geweest met de muren. Wat 
ook scheelt in het wooncomfort, is de 
dubbele beglazing. Er komt veel minder 
kou door de ramen.” 
Maar er gaan ook nog wel dingen mis, 
zoals de deuren die zijn nog niet klaar. 
Zo krijgen wij ook minder geld dan ons 
beloofd was. Boven het geld dat wij krij-
gen, ontvangen wij ook nog 500 euro 
ter compensatie. ” vertelt Bets, en Henk 
gaat verder:  “Wat wij ook niet hadden 
en wat de andere bewoners dankzij mij 
wel hebben gekregen, is een container 
waar je wat meubelen in kan opslaan. 
Die is wel klein, maar het is op zich een 
verbetering. Al met al zullen wij heel blij 
zijn als alles achter de rug is.”

Ik heb ook nog gesproken met de heer 
en mevr. van der Weele, bewoners aan 
de overkant van de fam. Goossens. 
Maar zij zitten tijdens de verbouwing in 
een wisselwoning. 

Waarom zitten jullie wel in een wissel-
woning en moeten andere bewoners 
blijven zitten tijdens de verbouwing van 
hun woning?
Lies van der Weele: “Dat kan niet want 
mijn man mag daar niet blijven zitten 
door hart- en ernstige longproblemen. 
(COPD 3). Dat is een zeer ernstige 
ziekte.” Haar man vult aan, (zuurstofslan-
getje in zijn neus): “Bovendien heb ik 
twee weken geleden nog in het zieken-
huis gelegen met een longontsteking, 
dus in ons huis blijven zitten tijdens die 
verbouwing kon absoluut niet.”

Hebben jullie volledige medewerking 
gekregen van Elan?
De heer van der Weele: “Het was zo, 
zonder medewerking geen verbouwing 
en met medewerking wel. Jullie zoeken 
maar een oplossing, anders gaat het 
niet door en die oplossing is dus gevon-
den. De oude situatie in onze woning is 
niet leuk, het waait en het tocht, het is 

Groot onderhoud woningen Peperstraat
Groot onderhoud van woningen moet leiden tot meer woongenot. Dat zal uiteindelijk zeker plaats gaan vinden. 

Maar voor dat het zo ver is geeft zo`n verbouwing zeer veel ongerief. Stof, herrie en kou, dat komen de bewoners 

allemaal tegen. Ik ben bij een paar bewoners gaan kijken en heb met ze gesproken toen zij midden in de verbou-

wing zaten en dat het in de nacht vroor maar ook overdag stevig aan het vriezen was. Kortom niet leuk.

Door Gerrit van Slooten

lees verder hiernaast >
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daar door het gebrek aan isolatie niet 
zo aantrekkelijk meer.”

Jullie hebben dus volledige medewer-
king gehad van o.a. José de Cock?
“Bovendien zit ik (Lies) in de bewo-
nerscommissie vanaf het begin. Dat 
is toch wel heel belangrijk om een 
vinger aan de pols te houden. Wij 

kregen en krijgen niet zo veel klachten 
van bewoners, maar ja achteraf lopen 
zij wel te zeuren. Wij hebben o.a. ook 
wel pressie uitgeoefend voor de 500 
euro die de bewoners krijgen. Maar 
ik denk dat vooral Henk Goossens dat 
aangekaart heeft, dat vanwege de extra 
stookkosten.”
In een telefoon gesprek met José de 

Cock vertelt zij mij over de opstart-
problemen die zij in het begin, mede 
door de kou zijn tegengekomen, en 
dat zij (Elan) er alles aan zouden doen 
om het zo goed mogelijk te laten 
lopen.     
Zij vindt ook dat als je problemen 
ondervindt je contact moet opnemen 
met haar of de woningbouwcorpora-
tie. Daar is iedereen bij gebaat.

Naast mensen met een vraag of aanbod aan elkaar koppelen, proberen 
de mensen van BUUV ook altijd dingen te organiseren waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten.

BUUV: Vraag het in de buurt!

StADSWANDEliNGEN
Een nieuwe activiteit, georganiseerd in 
samenwerking met Stichting Dock, het 
Vadercentrum Haarlem-Oost  en het 
Gilde Haarlem, is een aantal themawan-
delingen. Onder het motto: “De deur 
uit, de stad in” kan ieder die daar zin 
in heeft en er in de gelegenheid voor 
is, meelopen op de maandagmorgen. 
Er zijn 9 verschillende themaroutes, 
men kan bij elk ervan aanhaken. Het 
is een leuke mogelijkheid om Haarlem 
beter te leren kennen onder leiding van 
enthousiaste en ervaren gidsen. Ook 
ideaal voor wie nieuwe contacten wil 
opdoen of voor wie veel thuis zit en 
meer wil bewegen.
De stadswandelingen vinden elke 
maandag plaats van 11 maart t/m 13 
mei, van 10.00 tot 11.30 uur. Omdat 
het Gilde Haarlem met dit initiatief een 
maatschappelijke bijdrage wil leveren, 
zijn er geen kosten verbonden aan 
deelname. Er wordt gestart op wisse-
lende plaatsen, afhankelijk van waar de 
wandeling die ochtend heenvoert.
Na afloop van elke wandeling is er 
gelegenheid om deel te nemen aan 
de BUUV buurtlunch (in wijkcentrum 
De Sprong). Deze begint om 12.00 uur. 
Kosten daarvan zijn: 3 euro p.p.
Uitgebreide informatie van het wandel-
programma op www.vadercentrum-
haarlem.nl en www.gildehaarlem.nl.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via 
Vadercentrum Haarlem-Oost (Prinses 
Beatrixdreef 2, wijkcentrum De Sprong), 
mail LMoriggi@dock.nl of bel 06-
33038721.

KOFFiEOcHtEND
Een andere ontmoetingsmogelijkheid 
vindt plaats net buiten onze wijk in het 
Reinaldahuis. Elke donderdagochtend 
van 10.00 uur tot 12.00 uur is daar een 
BUUV-spreekuur, dat is uitgegroeid 
tot een gezellige koffie-ochtend. Twee 
vrijwilligsters staan klaar om informatie 
te verschaffen. Iedere donderdag  komt 
ook één van de BUUV-medewerksters 
langs. Het maakt niet uit of u een vraag 
of aanbod hebt, u kunt ook gewoon 
voor de gezelligheid langskomen.

iN HEt BROEDERHUiS
Bewoners uit de Amsterdamse buur-
ten kunnen ook in het Broederhuis 
terecht voor BUUV. Dit kan tijdens het 
wijkspreekuur van Elan Wonen. José 
de Cock kan samen met u kijken naar 
vraag en aanbod of u even op gang 
helpen op de website. Het spreekuur 
is elke 14 dagen op de oneven weken 

van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen kan 
voor het spreekuur binnenlopen in 
het Broederhuis. Elan Wonen heeft 
het spreekuur gestart voor bewoners 
die ideeën of suggesties hebben om 
de wijk beter en leuker te maken. 
Iedereen kan voor het spreekuur bin-
nenlopen in het Broederhuis.  (Nagt-
zaamplein 67)
Eerst volgende spreekuur is op dins-
dag 26 maart. Ook hangt er een klein 
prikbord van BUUV in het Broeder-
huis.

BUURtmARKtPlAAtS
Daarnaast blijft BUUV natuurlijk de 
“buurtmarktplaats” voor en door 
inwoners van Haarlem.
U kunt er vragen of iemand een dag 
op uw hondje wil passen, of komt kof-
fiedrinken. Of u naar het ziekenhuis 
kan rijden voor een afspraak met de 
specialist.
Aan de andere kant kunt u er ook 
laten weten dat u wel eens een klusje 
voor iemand wilt doen. Of lekker 
voor iemand wil koken. Of een tuintje 
onkruidvrij maken.

De website van BUUV is: www.buuv.
nu, het e-mailadres is info@buuv.
nu.  Uiteraard kunt u ook bellen  met 
Buuv: 023- 5517845

> VERVOlG GRoot onDeRhouD WoninGen pepeRstRaat
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Het Buurtbedrijf heeft een tweeledig 
doel. De werkzaamheden van het Buurt-
bedrijf dragen direct bij aan de leef-
baarheid in de wijk, waarbij de thema’s 
schoon, heel en veilig centraal staan. 
Bovendien schept het Buurtbedrijf een 
werkleeromgeving, waarin buurtbewo-
ners met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kunnen werken aan de verbetering van 
hun arbeidsmarktkansen. Het Buurtbe-
drijf is een samenwerkingsverband van 
de drie woningbouwcorporaties Ymere, 
Pré Wonen en Elan Wonen, de gemeente 
Haarlem, Spaarnelanden en Paswerk. 
Het Buurtbedrijf bestaat uit meerdere 
onderdelen:

1.  De wijkploeg: een team bestaande 
uit gemiddeld 5 mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, die een-
voudige werkzaamheden uitvoeren 
in de openbare en semi-openbare 
ruimte. Dit werk wordt uitgevoerd 
onder leiding van een meewerkend 
voorman. 

2.  Het klussenteam: een door Ymere 
gefaciliteerd team bestaande uit een 
allround vakkracht van Ymere die 

optreedt als leermeester voor twee 
leerlingen. De leerlingen worden 
opgeleid tot vakkracht opleiding Ser-
vice Medewerker Gebouwen of een 
vergelijkbare opleiding. Het team 
knapt klussen op in huurwoningen 
van Ymere, uitsluitend in Haarlem 
Oost. 

3.  De balie aan het Van Zeggelenplein: 
er is een duidelijk herkenbare en 
bereikbare plek in de wijk waar 
vanuit alle teams werken en waar 
u als bewoner uw melding kunt 

doen. Hier is de baliemedewerkster 
het gezicht van het Buurtbedrijf en 
zij ondersteunt tegelijkertijd in de 
administratie.

4.  Het toekomstige dienstenteam: het 
dienstenteam verricht eenvoudige 
zorgdienstverlening aan bewoners 
in de wijk. De start van het diensten-
team wordt later dit jaar verwacht. In 
overleg met wijk- en buurtbeheer-
ders, wijkcoaches en regisseurs van 
de corporaties en de gemeente wor-
den de te verrichten werkzaamheden 
in kaart gebracht en uitgevoerd door 
de teams in oprichting.

Tot de opening van het kantoor aan 
het Van Zeggelenplein opereren het 
klussenteam en de wijkploeg vanuit 
respectievelijk het Ymere-kantoor en De 
Sprong, het oude schoolgebouw aan het 
Beatrixplein. Op weg naar de officiële 
start in het voorjaar worden de teams 
bemand en moeten de activiteiten hun 
effect krijgen, zichtbaar in de buurt. Een 
eigen logo en outfit voor het Buurtbedrijf 
zullen deze zichtbaarheid versterken. 

Buurtbedrijf zorgt voor schonere buurt
In januari is het Buurtbedrijf Haarlem Oost gestart met haar activiteiten voor de Slachthuisbuurt en Parkwijk. De officiële 
start wordt gevierd in het voorjaar, als het pand aan het Van Zeggelenplein na een verbouwing in gereedheid is gebracht.  

Het nieuwe pand op de begane grond van 
de Spits wordt momenteel ingericht voor 

het Buurtbedrijf.

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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Bijna alle straten in 
onze wijk danken 
hun naam aan een 
schrijver uit de 18e 
eeuw. De Peper-
straat vormt hierop 
een uitzondering. 
Deze straat is ver-
noemd naar een lid 
van de Haarlemse gemeenteraad, Levie 
Peper, die leefde van 1883 tot 1942. 
 Levie (Louis) Peper was de zoon van 
Hijman Saul Peper en Geertje Pruijm, 

die beiden voor de oorlog overleden. 
Louis was bakker, en voor de oorlog 
was hij gemeenteraadslid voor de Com-
munistische Partij in Haarlem.  
Hij is als verzetsman gearresteerd en 
op 16 mei 1942, op 59-jarige leeftijd, in 
het concentratiekamp in Neuengamme 
omgebracht. In de vergadering van de 
gemeenteraad van 7 november 1945 
werd hij door de voorzitter herdacht als 
een raadslid met bijzondere kwali-
teiten: “Zijn vaak geestige en tegelijk 
ernstige opmerkingen blijven in de her-

innering voortleven.”
Louis was getrouwd 
en had twee kinderen. 
Zijn vrouw overleefde 
de oorlog. Hij is herbe-
graven op het Ereveld 
te Bloemendaal.

Op 4 mei 2005 werd 
in de raadzaal van 
Haarlem een plaquette 
onthuld met hierop de 

namen van tijdens de oorlog omgeko-
men Haarlemse gemeenteraadsleden. 
Louis Peper staat hierop vermeld.
 Overigens heette de Peperstraat tot 
1945 de Hasebroekstraat. Deze naam 
is overgegaan naar een ander straatje 
in onze wijk, waar nu de Roomolenflat 
staat. 

DEZE KEER DE StRAAtNAmEN

Bijdrage van Gerard Tensen - bron: “Destraat 
waarin wij wonen”  en http://www.communi-
tyjoodsmonument.nl

De Peperstraat is één van de kortste straatjes in onze wijk. Het ligt ingeklemd 
tussen het Drilsmaplein en de Potgieterstraat, en als je er op dit moment door-
heen loopt lijkt het meer op een straat in aanbouw. De huizen worden grondig 
gerenoveerd, en dat dat niet helemaal zonder overlast verloopt kunt u elders in 
dit krantje lezen. Maar hoe komt deze straat aan zijn naam? 

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

Van 11.00 uur tot 18.00 uur is er op 
30 april aan de Anna Kaulbachstraat en 
op de speeltuin van alles te beleven. De 
speeltuin organiseert een vrijmarkt in de 
Anna Kaulbachstraat waar marktkramen 
verhuurd worden aan particulieren die hun 
tweedehandse spullen kunnen verkopen. 
Kinderen mogen na inschrijving in de 
speeltuin staan met hun kleedje . 

Op het plein voor de sporthal zal een 

Koninginnedag: Een hapje en een drankje, muziek, rommelmarkt en vermaak voor kin-
deren van alle leeftijden. Als het weer dan ook een beetje meezit kan de dag niet meer 
stuk. Koninginnefeest is echt een feest voor de buurtbewoners. Laten we van dit  laatste 
Koninginnefeest een onvergetelijke dag maken.

Koninginnefeest 2013: Uw buurtfeest

overdekt podium geplaatst inclusief een 
terras waar u kan genieten van verschil-
lende muziekoptreden en demonstraties. 

Voor de oudere kinderen is er een 
cliimbing banana, springkussen en een 
basketbalspel men kan zelfs paard rijden, 
spijker broek hangen en schminken. 

De kinderen die lid zijn krijgen een 
spelkaart. Hiermee kunnen ze gratis 
meedoen met deze spellen en een gratis 
een suikerspin halen. Deze spelkaart kunt 
uw op halen in de speeltuin vanaf 1 april 
tot 27 april. 

Wilt u deelnemen aan deze vrijmarkt dan 
kunt u op de speeltuin Haarlem Oost een 
inschrijfformulier ophalen. Wees snel, 
want deelnemen aan deze vrijmarkt kan 
alleen na opgave.

Mariska van Zeeland 
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Woensdagmiddag 1 mei om 14.00 uur 
We gaan stoepkrijten 
in de speeltuin 
gratis voor iedereen

donderdag 2 mei om 14.00 uur 
We gaan met 
strijkkralen aan de slag 
Leden€r 0,50, niet leden r1,50

Vrijdag 3 mei om 14.00 uur 
We gaan lijstjes schilderen voor  
in de speeltuin met een foto erop  
van de kinderen 
Leden gratis, niet leden r 1,00 

maandag 6 mei is de speeLtuin gesLoten 

dinsdag 7 mei om 14.00 uur 
mozaïeken met gedroogde spliterwten 
Leden €r2,00, niet leden r3,50

Woensdag 8 mei om 14.00 uur
moederdag cadeautje maken 
Leden r2,00, niet leden r3,00

donderdag 9 mei om 14.00 uur 
We gaan onze handen 
en nagels mooi maken 
Handscrub, lakken en 
leuke stickerserop
Leden r2,00, niet leden r3,00

Vrijdagmiddag 10 mei 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 r3,50, niet leden r4,50

Woensdag 6 juni om 14.00 uur 
Vaderdag cadeau maken 
leden r2,00, niet leden r3,00

Programma mei-vakantie 2013

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

uitnodiging     
voor de jaarvergadering van de wijkraad 
nieuwe amsterdamse buurt. 
deze wordt gehouden op
 
maandag 25 maart 2013 in 
speeltuingebouw Haarlem oost,  
anna kaulbachstraat 14a, Haarlem  
De locatie is ook goed bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 

Zaal open om 19.00 uur.
aanvang vergadering 19.30 uur     

 

agenda
1 - opening.
2 - mededelingen en ingekomen stukken.
3 - Verkiezingen wijkraad 
4 - jaarverslag.
5 - Werkgroep verkeer en vervoer.
6 - Werkgroep groen.
7 - Fietsersbond.
8 -  Financieel verslag wijkraad nab.
9 -  politie.
10 - Handhaving
11 - elan wonen. 
12 - rondvraag
13 -  Foto’s en film van de nieuwe  

amsterdamse buurt.


