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[ wijkraad ]

[ mededelingen ]

Beste wijkbewoner,

Deze wijkkrant ontvangt u in een onrustige tijd. 
We zijn allemaal uit ons normale leven gerukt en 
zoeken een weg die hopelijk leidt tot een gewoon 
ritme in de toekomst.

De wijkraad is ook op een andere manier gaan 
communiceren, onderling via online vergaderen 
en via Whattsapp, naar buiten toe ook via onderling 
vergaderen, via een nieuwsbrief en nu met deze 
wijkkrant. In juni zou onze jaarvergadering plaats-
vinden, deze kan helaas niet doorgaan, maar u vindt 
wel ons jaarverslag in deze wijkkrant.

U kunt u via het email adres 
secreatariaat@wijkraadab.nl aanmelden om 
geregeld geïnformeerd te worden. In de toekomst 
zal dit weer live gebeuren. Het Broederhuis wordt 
verbouwd en zoals het er nu naar uit ziet blijft er 
voor ons een plek voor de openbare wijkraads-
vergaderingen. We laten dit zo spoedig mogelijk 
weten, hopelijk tot ziens.

2

Irene Helmond, 
voorzitter
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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?

De wijkraad heeft elke 3e dinsdag van de maand een 
openbare vergadering ( behalve in juli en augustus).
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur.
In de agenda is ruimte voor buurtbewoners om eigen 
onderwerpen in te brengen.
De notulen en agenda voor de komende vergadering kunt 
u vinden op onze site: www.wijkraadab.nl
of bezoek onze facebookpagina. Als u ze per mail wilt 
ontvangen, stuur dan een mailtje naar het secretariaat.
Kom eens langs! Uw mening is belangrijk!
 

De volgende vergadering is in principe op 15 september, 
onder voorbehoud van de corona maatregelen. 
De locatie is nog niet bekend.

Van de voorzitter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDEDELINGEN:
“De wijkraad  is door de huidige omstandigheden niet 
aanwezig in ons kantoor in het Broederhuis. 
We zijn wel per email of telefonisch bereikbaar op 
secretariaat@wijkraadab.nl of 06-18207334. 
U kunt bij ons terecht voor een praatje of als u wat wilt 
betekenen voor de buurt maar u weet niet hoe of wat, wij 
ondersteunen u graag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Buurtbemiddeling: 
als je er samen met je buren niet uitkomt
Bla�ende honden, rommel, onenigheid over parkeerplekken, overhangende takken of harde muziek; 
allemaal zaken waarvoor je niet gelijk naar de politie stapt. Soms kom je er samen met de buren niet 
(meer) uit. Dan is Buurtbemiddeling een goede manier om samen tot een oplossing te komen.

ACTUEEL 
CORONAMAATREGELEN
In deze tijd gaat Buurtbemiddeling 
anders. De bemiddelaars ondersteunen 
buren die overlast van elkaar ervaren 
en dit samen willen oplossen. Bemid-
delaars zijn medebewoners die speciaal 
zijn opgeleid om te bemiddelen tussen 
buurtbewoners. De bemiddelaars zijn 
onpartijdig en gaan met beide buren in 
gesprek om samen de problemen aan 
te pakken. Door met elkaar de klach-
ten en wensen te bespreken en naar 
verbetering te zoeken, kan de overlast 
meestal �ink verminderd worden. Na 
beide buren individueel gesproken te 
hebben, komt er onder leiding van de 
buurtbemiddelaars - op een neutrale 
plek - een gezamenlijk gesprek om tot 
afspraken te komen.
Buurtbemiddeling kan niet worden 
ingezet als u problemen heeft met een 
instantie, bedrijf, familieleden, in situ-
aties waarbij sprake is van geweld, een 
verslaving of een situatie waarbij al een 
juridische procedure is gestart.

TIPS
•  Probeer uw buren tijdig aan te geven 

wat u stoort. Spaart u het op, dan kan 
het voor uw buren als een verrassing 
komen.

•   Als u contact zoekt met uw buren, 
probeer dan op een rustige toon te 
verwoorden wat voor u het probleem 
is. Soms blijkt dat het probleem sim-
pel te verhelpen is. 

•   Spreek degene die in uw ogen het 
probleem veroorzaakt persoonlijk 
aan. Hiermee voorkomt u geruchten 
via anderen en kunt u direct iets aan 
de situatie doen.

•    Benader de ander zoals u zelf ook 
benaderd zou willen worden.

•    Probeer het samen op te lossen. Als 
u hoort hoe uw buren het probleem 

zien, ontstaat er soms begrip voor 
elkaar.

•   Komt u er samen toch niet uit? Dan 
bent u bij Buurtbemiddeling welkom 
voor advies en/of bemiddeling.

•   Schakel de politie of woningbouw-
corporatie in als de situatie uit de 
hand loopt of als er andere zaken 
spelen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We zijn regelmatig op zoek naar 
enthousiaste en gemotiveerde bewo-
ners die als buurtbemiddelaar willen 
werken. 
Hebt u interesse in de functie van 
vrijwillig buurtbemiddelaar? 
Neem dan contact op met een van de 
coördinatoren.

Buurtbemiddeling o�cieel erkend door het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV). Sinds december 2011 voldoet Buurtbemiddeling 
Haarlemmermeer aan alle gestelde kwaliteitseisen en heeft daarvoor het 
Plus-certi�caat van het CCV ontvangen.

Buurtbemiddeling wordt gesubsidieerd door de gemeente en de woningcorporaties 
en is voor alle inwoners van Haarlem kosteloos.

CONTACT: Ma. t/m vr. tot 14:00 uur  /  023 - 569 88 83  /  buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
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Ten eerste wil het gemeentebestuur meer natuur in de stad bren-
gen. Bloemrijk gras biedt meer voedsel (o.a. nectar) aan tal van 
insecten, waaronder bijen en vlinders. Bovendien vinden insecten 
meer beschutting in bloemrijke kruiden.
Ten tweede: heeft het stadsbestuur in 2019 gekozen voor een 
bezuinigingsmaatregel op het maaibeheer. Uit de mogelijkheden 
waarbij bovendien meer natuur te verwachten is, is de bovenge-
noemde oplossing gekozen: binnen het areaal kort gemaaid 
gazon, bloemrijk lang gras laten ontstaan.

NOG GEEN DEFINITIEVE KEUZE
De keuze voor plekken met bloemrijk lang gras die de gemeente 
nu heeft gemaakt is niet de�nitief, maar voor dit lopende jaar. 
Je kunt de veranderingen zien in het besluit, zoals boven genoemd; 
je kunt ook in één oogopslag het besluit en de voorgestelde 
veranderingen op een handzame kaart ‘aangepast maaibeleid’ 
zien via onderstaand linkje. Inspraak is mogelijk tot 15 september. 
Meer informatie vind je op onze website: 
natuurinjestad.nl/minder-maaien-voor-een-grotere-natuurwaarde

Ander maaibeheer; inspraak mogelijk
Van de gemeente ontvingen we bericht dat het maaibeheer gaat veranderen. Kort gezegd, gaat 
het om het invoeren van bloemrijk (lang) gras op plaatsen, waar nu kort gemaaid gazongras staat. 
Er zijn twee redenen voor de wijziging.
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Ander maaibeheer; inspraak mogelijk Beste Buurtbewoner bij speeltuin De Papegaai,

Sportcentrum de Hagedis

Wij zijn van plan om het terrein naast het gebouw van De Papegaai mooier te maken door het 
opnieuw inrichten van de groenstrook naast de zes tuinbakken. 

Wij willen graag de zes tuinbakken 
uitbreiden met 20 buurtmoestuintjes 
van ongeveer 20 vierkante meter, zodat 
het terrein voortaan onderhouden 
wordt door de buurtbewoners in plaats 
van door het speeltuinbestuur. Wij, dat 

zijn: speeltuinvereniging De Papegaai 
en Stichting Doe-tuinen en de afdeling 
Vastgoed, met ondersteuning van de 
Wijkraad Amsterdamse Buurten. De ge-
meente Haarlem blijft eigenaar van de 
grond. De buurtbewoners en stichting 

Doe-tuinen beheren de buurt-moes-
tuintjes en het gemeenschappelijke 
gedeelte: composthoop, voetpad enz.  
Er komt een gebruiksovereenkomst met 
de afdeling vastgoed.

In de vorige Wijkkrant hebben we 
verteld dat we druk bezig zijn met de 
plannen rond de inrichting en de 
toekomst van het Broederhuis met 
alle organisaties die daar nu in zitten. 
Daar gaan we binnenkort weer mee 
verder. Daarnaast gaan we er nog 
steeds van uit dat de verbouwing in 
juni zal plaatsvinden en dat we 
daarna kunnen starten met de inrich-
ting van de sportruimtes. Het is 
natuurlijk nog wel even spannend 

wanneer we daadwerkelijk van start 
kunnen. De huidige coronatijd 
vraagt aanpassing aan gebouwen en 
voor sportscholen gelden nog aparte 
regels. En de vraag is; mag er op 
1 september weer binnen gesport 
worden? Of eerder? 
Wilt u vast meer informatie over de 
Hagedis? 
www.sportcentrumdehagedis.nl

WE HOUDEN U OP DE HOOGTE!

En zo kan de nieuwe situatie met zo’n 20  buurtmoestuintjes en 
met een grondwaterpomp er uit gaan zien

De situatie zoals het er nu uit ziet

Stichting Doe-Tuinen Haarlem  biedt de mogelijkheid om dicht bij huis op 8 plaatsen verspreid in Haarlem 
praktische kennis op te doen over natuur en milieu. Samen beheren wij groene trefpunten waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten. Wij bevorderen de sociale samenhang in de wijken en de bio-diversiteit. 
Tuinders beheren met z’n allen hun tuincomplex en hebben daarnaast een stukje van plusminus 25 m2 

voor eigen gebruik. Kjk op: https://doetuinenhaarlem.nl/ of Facebook:  www.facebook.com/Doetuinen-
Haarlem-1744740972449611

UPDATE BROEDERHUIS 2.0
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Het Sociaal Wijkteam denkt ook in deze Coronatijd met u 
mee als u vragen hebt over wonen, of als u zich eenzaam 
voelt, of te vaak verveelt, of als u huishoudelijke of persoon-
lijke zorg nodig hebt, en ook bij een moeizame relatie met 
familie of buren. U krijgt een steuntje in de rug. Ook kunt 
u met het Sociaal Wijkteam kijken of familie, vrienden of 
buren u kunnen helpen. Voor uw vragen over opvoeden 

of opgroeien, werkt het Sociaal Wijkteam nauw samen 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het wijkteam is door 
de Corona maatregelen op dit moment alleen telefonisch 
en per mail te bereiken: Heeft u een vraag of behoefte aan 
een luisterend oor? Bel het Wijkteam: 023-5430993 of mail 
naar wijkteam-oost1@haarlem.nl, het CJG kunt u bereiken 
nummer: 088-9958484.

Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam Slachthuis 
& Amsterdamsebuurten 
Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte 
aan iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan helpen. 
Bijvoorbeeld bij het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij 
langdurige werkloosheid. 

Samen bieden we een luisterend oor,
                    ook tijdens Corona!
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Het was dus weer heel waardevol om als vaste prik op 
vrijdag op pad te gaan. Even weg van alle telefoontjes en 
beeldscherm gesprekken en live het gesprek aan te gaan. 
Mooi om te zien dat op de zomervaart markt  “dat 1,5 meter 
gedoe” er toch heel goed in zit. Een van de gesprekken ging 

al snel over mondkapjes en de toch behoorlijke prijs daar-
van. Ze bleek handig met de naaimachine en zo ontstond 
het idee om een oproep te doen bij de De Wijkfabriek naar 
mensen die handig zijn met een naaimachine om mond-
kapjes te maken voor mensen met een krappe beurs.  

De wijk in 
Door de corona maatregelen zijn er geen inloopspreekuren geen wijkraadsvergaderingen, zijn de 
Hamelink en het Broederhuis gesloten, als alternatief gaan we daarom wat meer de straat op met een 
aangepaste activiteit of actie. 

Oproep ! 
De Wijkfabriek is op zoek naar talenten in de wijk die handig 
zijn met een naaimachine en mondkapjes kunnen maken 
of goede voorbeelden hebben van mondkapjes waar een 
“Wijkfabrieker” mee voor de dag kan komen. Dus ben je 
handig of creatief laat van je horen!  
Een goed stuk textiel met mooie print ter beschikkingstellen 
kan natuurlijk ook, dan zoeken we daar het naai talent bij! 
We willen de mondkapjes beschikbaar stellen aan mensen 

met een krappe beurs. De eerste aanmelding is binnen!  
Het gaat natuurlijk om niet medische mondkapjes maar 
om die voor in het openbaar vervoer. Zie www.rijksover-
heid.nl/…/openbaar-en-dagel…/mondkapjes.

Stuur een PB op facebook  @wijkfabriek of mail naar 
mgroothuis@haarlem.nl als je vragen hebt of mee wil 
doen, of nog een tip hebt voor een pop-up actie in de wijk.

Buurtbewoner Henk verrast en toegezongen en daarna Corona proof 
verrassingsoptreden bij het Broederhuis 
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ONDERLINGE OVERLEGGEN
*  De wijkraad is evenals vorige jaren in 

overleg geweest met o.a .de ge-
meente tijdens de wijkgesprekken die 
tussen wijkraad en gebiedsverbinder 
enkele keren per jaar plaatsvinden.

*  Regie-overleggen die meerdere keren 
per jaar met andere wijkraden Oost 
en de gemeente en partners plaats-
vinden, 

*  incidentele overleggen met verschil-
lende thema’s zoals: “Haarlemse 
initiatieven dagen uit”, een informa-
tieavond met uitleg over een “Right to 
challenge”, het uitdagen van bewo-
ners om hun initiatief te verwezen-
lijken. Meer informatie hierover vindt 
u op: www.lokale-democratie.nl/
democratieinactie/media/

*   Een conferentie in het Seinwezen ge-
organiseerd door de Participatieraad 
met als thema: “Mensen met verward 
gedrag”,

*  Beheerscommisie Reinaldapark, deze 
commissie komt enkele keren per jaar 
bijeen om beheer te bespreken van 
het park, tezamen met handhaving, 
gemeente, vertegenwoordiging van 
andere wijkraden.

In de Amsterdamse Buurten zijn onder-
staande zaken aan de orde geweest:

OVERLAST TEYLERPLEIN
De wijkraad is met jongerenwerkers, 
politie, handhaving en gemeente in 
gesprek geweest over de overlast die 
jongeren ’s avonds en ‘s nachts op het 
Teylerplein veroorzaken.
Er komen andere borden op het plein 
waar regels op staan en een alcohol-
verbod. De jongerenwerkers van de 
gemeente, Dock en Streetcornerwork 
hebben zich buitengewoon veel in-
gezet om met de jongeren in gesprek 
te gaan, waarvoor hartelijk dank. Niet 

Jaarverslag juni 2019 – juni 2020
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alleen in onze wijk maar ook op andere 
plaatsen in Haarlem-Oost. De laatste 
tijd om vooral samenscholing te voor-
komen die door de Corona crisis niet 
meer mag. De gemeente heeft tijdelijk 
camera’s geplaatst.

In september 2019 zijn de FIETSEN-
REKKEN (zgn. ”tulpen”) geplaatst in 
de dr Schaepmanstraat. Het heeft lang 
geduurd voordat er tot plaatsing is 
overgegaan, maar uiteindelijk is het 
dan toch gerealiseerd, mede door het 
doorzettingsvermogen van bewoners. 
Spaarnelanden en Elanwonen hebben 
ze geplaatst.

DSK
Eindelijk wordt het hele DSK project 
afgerond met de bouw van de laatste 
13 woningen onder de naam “Stoer”. 
Als deze woningen klaar zijn dan is de 
laatste taak het verfraaien van het van 
Zeggelenplein en het voetpad langs de 
woningen. De oplevering zal omstreeks 
week 40 plaatsvinden.

BUSKEN HUËTSTRAAT
In november is op de openbare wijk-
raadsvergadering uitleg gegeven 
over de plannen van bewoners om in 
de Busken Huëtstraat meer bomen 
te planten. De bewoners worden nu 
begeleid door een landschapsarchitect 
van de gemeente om de vergroening te 
realiseren.

FRANSISCUS XAVERIUSPAD, 
zo gaat de doorgang heten tussen de 
Franciscus Xaverius school en de Tey-
ler�at. Dit pad gaat opgeknapt worden 
en wordt rookvrij. In de vorige wijkkrant 
hebben we dit al gemeld. De school 

Fietsenrekken (zgn. ”tulpen”) Doctor 
Schaepmanstraat

Nieuwbouwproject  “Stoer” aan het Van Zeggelenplein
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heeft een presentatie gegeven van de 
plannen en deze worden de komende 
tijd gerealiseerd.

VERPLAATSING MONUMENT
In maart is het monument ter herin-
nering aan het bombardement door de 
geallieerden op de Amsterdamse Buurt 
op 16 april 1943, verplaatst van het 
Nijmansho�e naar het gazon vóór het
Broederhuis. Dit is ge�nancierd door 
subsidie uit het Leefbaarheids en 
Initatievenbudget van de gemeente 
Haarlem. Dat de verplaatsing een goed 
initiatief is blijkt eruit dat er anoniem 
planten en bloemen neergelegd zijn. 
Er is door de wijkraad contact gelegd 
met groep 8 van de Franciscus Xa-
vieriusschool, de kinderen hebben 
voorlichting gekregen en er zou een 
gesprek met oudere bewoners uit de 
buurt plaatsvinden, dit is helaas door de 
Corona crisis niet doorgegaan.
    Dat de herinnering aan het bom-
bardement bij oudere bewoners in en 
buiten de wijk leeft merken we aan 
reacties die wij krijgen. Er zijn vroegere 
bewoners die het bombardement als 
kind hebben meegemaakt, die con-
tact zoeken met de wijkraad om hun 
verhaal te doen. Omdat de herdenking 
dit jaar niet door kan gaan hebben 
we dit verschoven naar 16 april 2021, 
we hopen dat deze oud-bewoners de 
herdenking het volgend jaar met ons in 
goede gezondheid mee kunnen maken. 
Afgelopen 16 april heeft de wijkraad en 
de lerares van de Fransiscus Xavierius-
school op gepaste afstand van elkaar 
bloemen gelegd bij het monument.

DOETUINEN
De Stichting Doetuinen gaat bij de 
speeltuin de Papagaai “Doetuinen” 
realiseren. Dit gaat in overleg met de 
buurtbewoners en toestemming van 
de gemeente. De Stichting Doetuinen 
komt op een openbare vergadering in 
komend jaar een presentatie geven. 
De Stichting stelt moestuintjes be-
schikbaar van 25 vierkante meter. De 
tuinliefhebber kan daar zelf bloemen, 
groenten en fruit kweken en heeft de 
mogelijkheid om dicht bij huis, in de 
eigen buurt, kennis op te doen over na-

tuur en milieu. Dit bevordert de sociale 
samenhang in de wijken.

DODENHERDENKING
Op 4 mei heeft Albert Diederik namens 
de gezamenlijke wijkraden Oost bloe-
men gelegd bij het monument in het 
Reinaldapark. Aangezien deze herden-
king niet op de gewone manier kon
plaatsvinden is het dit jaar gebeurd op 
een afgesproken tijd, ‘s middags.

KRUISPUNT SCHIPHOLWEG/
EUROPAWEG
We zijn in maart in gesprek geweest 
met de procesmanager van de gemeen-
te die belast is met de aanpassing van 
het kruispunt Schipholweg/Europaweg 
waar een �ets/voetgangersoversteek 
zal verdwijnen. De wijkraad is daar 
bezorgd over omdat de gebruikers van 
deze oversteek hierdoor een extra over-
steek moeten maken om de overzijde 
van de Schipholweg te bereiken. Dit is 
veel onveiliger. De wijkraad heeft laten 
blijken dat het lijkt dat de belangen van 
Connexxion belangrijker zijn dan de 

veiligheid van �etsers en voetgangers. 
Dit kruispunt ligt wel buiten onze wijk, 
maar wordt door veel mensen ge-
bruikt. In maart hebben we de politieke 
partijen aangeschreven: De wijkraad 
verzoekt u deze voorgestelde wijziging 
goed te onderzoeken alvorens goed te 
keuren. De wijkraad vraagt uw mede-
werking om het voor de �etsers veiliger 
te maken de Schipholweg over te 
steken en de belangen van Connexxion 
in deze niet boven de belangen van de 
�etser te stellen en uw invloed uit te oe-
fenen om een �etspad tussen Boerhaa-
velaan en Toekanweg te realiseren.
Helaas hebben we maar van 1 partij een 
antwoord ontvangen, deze zou in de 
vergadering van de Commissie beheer 
van 14 mei jl. tijdens de rondvraag 
aandacht aan besteden, helaas liep de 
vergadering uit en is de rondvraag niet 
aan bod gekomen.

Op de ESPLANADE is de XXL bank 
weer teruggeplaatst. Met veilige val-
ondergrond. Mede dankzij de inzet en 
vastberadenheid van Jan Appel, die 
zich nu gaat inzetten om klimbomen 
te krijgen bij de “Teletubbieheuvels” op 
de Esplanade. Een groep bewoners van 
de Amsterdamsevaart zet zich in om de 
Esplanade mooi te houden. Regelmatig 
plegen zij tezamen opruimwerkzaam-
heden. Een minpunt is de overlast 
van hondenpoep. Het is echt treurig 
hoe makkelijk hondeneigenaren hun 
honden overal op de esplanade laten 
poepen zonder zich te houden aan de 
opruimplicht. Er wordt gewerkt aan een 
onderhouds participatieovereenkomst 
met de gemeente, Spaarnelanden en 
de groep bewoners die de Esplanade 
schoonhoudt.

Door het Coronavirus is het Broeder-
huis gesloten en vergadert de wijkraad 
online via Teams. Iedere week komen 
we zo toch bijeen om de lopende zaken 
te bespreken. Het Broederhuis wordt de 
komende tijd verbouwd. Vanaf septem-
ber is de grote zaal niet meer beschik-
baar voor onze openbare vergaderin-
gen. We krijgen dan een plek in een 
andere ruimte. We hopen u dan weer in 
goede gezondheid te ontmoeten. 

Kruispunt Schipholweg/Europaweg 
veranderen in Oversteekplaats kruispunt 
Schipholweg/Europaweg 
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In deze coronatijden is het dan dus ook 
moeizaam om via de schermpjes een 
goed beeld te houden op wat er zich 
‘buiten’ in de wijken afspeelt. Wat is daar 
actueel, wat speelt er op de verschil-
lende domeinen, waar maken bewoners 
en partners zich druk om, wat zien we 
uitgevoerd worden?

DE STILTE VOORBIJ
Het zonnetje schijnt, de landelijke maat-
regelen worden losser en bij veel men-
sen in Oost is de behoefte (of noodzaak) 
groot om naar buiten te komen. En dat 
gebeurt in rap tempo!
Het wordt weer drukker in de winkel-
straat, op de pleinen en in de Amster-
damstraat. Tot groot plezier van de 
kinderen is de speeltuin de Papagaai 
weer open. Ouderen zijn vaker op straat 
te vinden en overal wordt er buiten 
gespeeld. Groepen jongeren hoeven niet 
meer in een permanent kat & muisspel 
de handhavers te ontwijken als ze in 
groepjes zijn ;)
Over het algemeen is er door de meeste 
bewoners en gebruikers in Oost de afge-
lopen periode goed rekening gehouden 
met binnenblijven en met de 1,5 meter 
maatregelen. Het was stil in de straten 
en in het park. In de Waarderpolder was 
vooral de afwezigheid van de spits�les 
een bijzonder fenomeen.

ZORGEN
Over de bedrijven aldaar - die zo veel 
mogelijk zijn doorgaan met thuisblij-
vend kantoorpersoneel - bestaat grote 
zorg of ze het allemaal gaan redden. 
Vooralsnog is het zorg, er zijn nog geen 
signalen van omvallende bedrijven. 
Sommige bedrijven hebben hun produc-
tie tijdelijk verlegd. Zo kan BMS Auto- en 
Projectsto�ering momenteel 2,4 miljoen 
mondkapjes maken per week!
Er zijn ook zorgen over een deel van de 
bewoners van Oost. Tot nu toe komen bij 

de corporaties vooral meldingen van ge-
luidsoverlast en burenruzies binnen. De 
samenwerkende partners in Oost vrezen 
alleen dat dit stilte voor de storm is en 
dat binnenkort een toename van huise-
lijk geweld, eenzaamheid en armoede 
van bewoners/gezinnen zichtbaarder 
wordt.
De sociale wijkteams zijn met hun ‘klan-
ten’ telefonisch in gesprek en sporadisch 
wordt er een thuisbezoek afgelegd. 
Momenteel wordt met man en macht 
gewerkt aan het inrichten van het Broe-
derhuis om dit publieke wijkcentrum 
coronaproof (1,5 meter) te maken, zodat 
de hulpinstanties weer bereikbaar zijn.

INITIATIEF
Bewoners uit Oost en vrijwilligers uit 
Haarlem hebben een batterij aan initi-
atieven ondernomen en aangeboden 
ter ondersteuning van de kwetsbare 
groepen, de ouderen en de kinderen.
Van boodschappendienst tot muziek 
voor de ouderen, van inzamelingsacties 
voor laptops voor de schoolgaande 
kinderen tot het uitdelen van bosjes 
bloemen en belacties tegen de een-
zaamheid.
En dan zijn er nog vele niet-zichtbare 
initiatieven, de sociale cohesie blijkt 
weer groot in oost, er wordt voor elkaar 
gezorgd!

WOEKEREN MET 
DE RUIMTE
Inmiddels zijn in de 
Amsterdamstraat bijna 
alle winkels geopend 
en is het woekeren 
met de ruimte om 1,5 
meter afstand te kun-
nen houden. Ook bij 
de speelplekken zijn 
aanpassingen gedaan 
en wordt er actief op 
toegezien.

BOUWPROJECTEN
De herinrichting van het Van Zeggelen-
plein is af en het ziet er prachtig uit!
Het bouwproject Stoer is nog steeds in 
volle gang.
Het project Esplanade wordt afgerond, 
de XXL-picknicktafel staat en het beheer 
is geregeld met Spaarnelanden. Samen 
met de collega’s van Nieuwe Democratie, 
gebiedsregie BBOR en het gebiedsteam 
wordt een vervolg gegeven aan zelfbe-
heer/participatiecontract met de actieve 
bewoners. Vanuit huis wordt zo goed en 
kwaad als dat gaat hard doorgewerkt. 
Door het gebiedsteam, door vele betrok-
ken collega’s en de vele partners buiten, 
samen voor Oost. U kunt ons gewoon 
bellen of mailen en binnenkort willen we 
kijken of we het spreekuur de 1e dinsdag 
van de maand digitaal kunnen laten 
plaats vinden. 

Een zonnige groet, namens het 
gebiedsteam Oost,

Rosa Kant, 
gebiedsverbinder van o.a. de 
Amsterdamse Buurten

Telnr.  06 2841 01 87 of  
(023) 511 42 41 
e-mail: rkant@haarlem.nl

Bericht van onze gebiedsverbinder Rosa Kant
Ook wij ambtenaren kregen half maart natuurlijk de boodschap om allemaal vanuit 
huis te gaan werken. Dit veranderde veel voor ons als gebiedsteam. We kwamen na-
tuurlijk veel in de wijk, hadden afspraken met professionals, bewoners en organisaties.
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Wat te doen bij financiële problemen?
Volgens cijfers van het Nibud hebben maar liefst 1,5 miljoen huishoudens in Nederland �nanciële 
problemen. Grofweg 1 op de 5 huishoudens. Dus ook in Haarlem zijn er velen die elke maand de eind-
jes aan elkaar moeten knopen. Maar de meeste mensen houden hun �nanciële situatie privé. Praten 
over geld blijkt nog steeds een taboe.

Je kan snel in de problemen komen. 
Bijvoorbeeld:
•     Bij baanverlies waardoor je moet le-

ven van een uitkering of het inkomen 
van je partner valt weg

•    Bij echtscheiding want dan verandert 
vaak het �nanciële plaatje

•    Langdurige ziekte brengt vaak veel 
kosten met zich mee, denk aan eigen 
bijdrages

•    Bekeuringen die nog wel eens hoog 
kunnen oplopen als ze niet meteen 
worden voldaan

•    Als je inkomen wijzigt waardoor je 
toeslagen moet terugbetalen

•    Als je structureel moet leven van een 
te laag inkomen ten opzichte van je 
vaste lasten

WAT TE DOEN ALS JE REGEL-
MATIG GELD TEKORTKOMT EN 
ALS ER BETALINGSACHTER-
STANDEN ZIJN?
Je kan beginnen met alles op te schrij-
ven wat je uitgeeft. Bijvoorbeeld elke 
dag een broodje en een blikje fris op 
het station kopen is toch al snel  € 6 per 
dag. Een �esje water en een boterham 
van huis meenemen is een stuk goed-
koper.

JE HOEFT HET NIET ALLEEN  
TE DOEN
Weet dan dat er in Haarlem zeer betrok-
ken en betrouwbare vrijwilligers zijn 
van SchuldHulpMaatje die je (gratis) 
ondersteunen. Samen met jou wordt er 
gewerkt aan het krijgen van een over-
zicht in je �nanciële situatie. Pas als er 
overzicht is, kan bekeken worden hoe 
de situatie verbeterd kan worden.
Er wordt bij een intake ook aandacht 
besteed aan de matching met een vrij-
williger. Omdat het over een gevoelig 
onderwerp gaat is het erg belangrijk 
dat hulpvragers zich veilig voelen bij 
hun maatje.

JIJ EN JE MAATJE
De maatjes bieden niet alleen een 
luisterend oor maat staan je bij alles 

bij. De begeleiding duurt zolang als je 
het nodig hebt. Soms zijn er maar een 
paar gesprekken nodig. Maar de maatjes 
helpen ook bij de aanmelding voor een 
schuldsaneringstraject bij de gemeente. 
Of tot en met de nazorg na schuldsane-
ring.
   Hulp vragen kan altijd. Het hebben van 
schulden is niet noodzakelijk daadwer-
kelijk hulp te vragen. Zeker niet, hoe 
eerder je hulp vraagt en het aanpakt hoe 
beter het is. Of kom eens vrijblijvend 
kennis maken op één van onze inloop 
ko�e-ochtenden. 
De eerstvolgende is op 19 december 
tussen 10.00 – 11.00 uur in de Menno-
kapel, Indischestraat 190.

PRATEN OVER GELDZAKEN 
WERKT TABOEDOORBREKEND
Op de site www.geldzorgenvrij.nl vindt 
je naast de contactgegevens ook ver-
schillende verhalen en gastblogs over 
dit onderwerp. Iedereen kan op deze 
site een verhaal delen. Graag zelfs. Want 
het blijkt dat veel mensen zich kunnen 
herkennen in de verschillende verhalen 
en dat het praten over geldzaken taboe-
doorbrekend werkt.

Gemeente Haarlem steunt de Sociale basis
Gemeente Haarlem heeft een potje beschikbaar gesteld van €16 miljoen voor 
sociale initiatieven. Hiermee wil de gemeente inwoners, (bewoners)initiatieven, 
sociaal ondernemers en professionele organisaties die de sociale basis in de 
Haarlemse samenleving vormen, �nancieel steunen.

Om subsidie voor volgend jaar (2021) 
te ontvangen kunnen mensen een 
aanvraag doen bij de gemeente. Dat 
kan tot en met 31 augustus van dit jaar. 
De gemeente heeft afspraken met de 
verschillende partijen die de sociale 
basis vormen, maar wil dat volgend jaar 
anders aanpakken. Dan willen ze per 
wijk afspraken maken rond sociale initi-

atieven en subsidies. Wil je ook subsidie 
aanvragen? Kijk dan naar de voorwaar-
den op deze pagina: www.haarlem.nl/
subsidie-sociale-basis-2021/

SOCIALE BASIS
Met de sociale basis bedoelt de ge-
meente initiatieven die ervoor zorgen 
dat kwetsbare Haarlemmers geholpen 

worden. Dat kan bijvoorbeeld door 
Haarlemmers hulp te bieden bij zelf-
standig wonen, bij opvoeding van de 
kinderen of het omgaan met �nanciën. 
Zeker in deze tijden is het �jn dat men-
sen klaarstaan om elkaar te helpen. 
Mocht je zelf iets willen doen, dan heb-
ben wij enkele manieren op een rijtje 
gezet op indebuurt.nl/haarlem/nieuws/
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Geen herdenking…

Bombardement 16 april 1943

Het werd in goed overleg besloten. De gedenksteen bij het Nijmansho�e kreeg een meer centrale 
plek in de wijk. In het gazon voor het Broederhuis. Op 16 april zouden we het bombardement van 
1943 op de Amsterdamsebuurt herdenken. 

Dit is het relaas van een nu 93 jarige wijkbewoonster die liever 
anoniem wil blijven, en die tijdens de oorlog woonde in de Ten 
Katestraat in de Amsterdamse buurt.       

Groep acht van de Franciscus Xaverius-
school adopteerde de gedenksteen. 
Juf Charlotte maakte er een mooi 
project van. Mijnheer Jan van Am-
sterdam zou zijn persoonlijke verhaal 
uit de oorlog delen met de klas. En 
toen kwamen de corona maatregelen. 
Geen groots opgezette herdenking 
in en buiten het Broederhuis. Geen 
vlag half stok. Geen gedichten. Geen 
Wilhelmus. Geen 14 rozen. Even was er 
teleurstelling. 
    Maar hoe �jn is het te weten, dat er 
ondanks de beperkingen, nu steeds 
meer verhalen loskomen. Dat er rond 

Als 16 jarig meisje hielden wij ons bezig 
met bijeenkomsten in een schuurtje 
met jongelui om de tijd te verdrijven. 
We zongen, maakten muziek met gitaar 
of mondharmonica. Maar ook speelden 
we verban (verstoppertje). Dat deden 
we bij de toenmalige Van Zeggelen-
school. In deze tijd zou je denken wie 
speelt nog op 16 jarige leeftijd verstop-
pertje, maar in tijd van oorlog doe je 
van alles om verveling te voorkomen.
Het was voor in de avond toen ik met 
mijn vriendin een brief op de post 
wilde doen en daarna weer verder 
wilde spelen met de anderen bij de Van 
Zeggelenschool toen we plotseling de 
vliegtuigen over onze woonwijk hoor-
den overkomen.
Even later vielen bommen vlakbij mij 
op zo’n 15 a 20 meter afstand en in de 
buurt op de nabijgelegen huizen, Ze 
sloegen een enorme krater. Wat ik voel-
de weet ik niet meer. Ik was overvallen 
door een soort gelatenheid. Je moet het 
zien als je bijvoorbeeld een harde klap 
krijgt door een ongeluk en pas een tijd 

de 16e april anoniem bloemen werden 
gelegd bij de gedenksteen. Dat de ver-
tegenwoordigers van de wijkraad en de 
school dat op gepaste wijze en afstand 
ook hebben gedaan. Dat de media de 

later de pijn begint te voelen. Ik weet wel 
wat voor kleding ik die dag aan had, een 
kobaltblauw bloesje en blauwe rok. Door 
het puin en stof dat op mij viel was alles 
grijs geworden. Door het rondvliegend 
puin dat ik over me heen kreeg heb ik 
wel 8 weken met een hersenschudding 
rondgelopen. Ik had het geluk dat ik het 
heb overleefd.  Maar ik heb wel akelige 
beelden gezien en geluiden gehoord 
van mensen die om hulp riepen, maar 
niet gered konden worden. Ik probeerde 
zoveel als ik kon wat te helpen, door aan 
gewonden water te geven. Daardoor 
kwam ik niet tijdig naar huis. Je kunt 

herdenking heeft opgepakt. 
De wijkraad wordt nu benaderd door 
ouderen, die hun persoonlijke verhaal 
willen delen en die graag volgend jaar 
bij de herdenking aanwezig willen 
zijn. De gedenksteen heeft een mooie 
plek en wij gaan er alles aan doen om 
volgend jaar de geschiedenis de aan-
dacht te geven die het verdient. Zodat 
de jeugd de verhalen meeneemt in de 
toekomst.

Met vriendelijke groet,
Jan Appel
Lid Wijkraad Amsterdamse Buurten

begrijpen dat mijn ouders diep onge-
rust waren. Zij kregen al van anderen 
te horen dat ik was omgekomen. Wat 
waren ze blij dat ik weer thuis kwam.
Gek genoeg kan ik me niet meer 
herinneren of ik goed geslapen heb de 
nacht hierop volgend. Wel weet ik dat 
er bij het 50 jarig bevrijdingsfeest in 
1995 vliegtuigen van hetzelfde soort 
met dat speciale geluid (Engelse lucht-
macht) kwamen overvliegen waarbij 
ik een onheilspellend gevoel ervoer. 
Ik vond het heel naar om te horen. Zo 
zie je maar het blijft altijd bij iemand 
doorsluimeren zo’n trauma.

Op vrijdagavond 16 april 1943 werd 
onze buurt zwaar getro�en als 
gevolg van  een vergissing van de 
Royal Air Force, de Engelse lucht-
macht. Bommen die bedoeld zijn om 
de werkplaats van de spoorwegen te 
vernielen, vallen allen in de woonwij-
ken van de Amsterdamse buurt. De 
gevolgen zijn rampzalig: 85 doden, 
43 zwaar- en 62 lichtgewonden. Meer 
dan 1.600 huizen lopen schade op, 
84 daarvan zijn verwoest. Op deze 
pagina vindt u een verslag van twee 
mensen die werden overvallen door 
deze gebeurtenis. 

Bombardement Allard Piersonstraat
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Het verhaal van een oud-wijkbewoner
Rijswijk, 19 januari 2020

Geachte wijkraad, 

Eindelijk toch proberen m’n belofte 
in te lossen. Allereerst nogmaals mijn 
dank voor het toezenden van di-
verse wijkkranten. Heb dus afgelopen 
weekend een verhaal proberen te 
“bespreken” met lezers. Heb ontdekt 
dat het ter plaatse wel heel anders is. 
Geen winkels op genoemd kruispunt én 
de vele naamsveranderingen. Onlangs 
nóg een schrikbeeld, nl. het vervangen 
van woningen voor nieuwbouw. Kort 
gezegd: “mijn beeld is er niet meer.”
Wilt u of de redactie het verhaaltje ge-
bruiken, dan heeft u mijn toestemming.

Hartelijk gegroet en een vruchtbaar 
2020 gewenst!! 

W.B. Pots, oudje met veel herinnerin-
gen.

EVEN TACHTIG JAAR TERUG

Er zijn soms momenten dat de ge-
dachten afdwalen. Aanleiding was 
het in bezit komen van de Wijkkrant 
Amsterdamse Buurt. Gebeurde in 2016 
bij bezoek met kleinzoon en naamdra-
ger aan mijn laatste woonadres in de 
Dr. Schaepmanstraat. Bewoner op dat 
moment gaf mij de wijkkrant mee. Kor-
telings vond mijn dochter deze editie 
en zocht contact in Haarlem. Resultaat 
was zeer verrassend. Verkreeg enige 
laatste jaargangen van het bestuur 
toegestuurd. 
      Daar begon mijn trip in gedach-
ten door de Amsterdamse Buurt. 
Opgegroeid op het adres Adriaan 
Loosjesstraat – Potgieterstraat. Ouders 
hadden een winkel in rokersartikelen 
en aanverwante, zoals briefkaarten, 
vele ansichtkaarten en postzegels. 
Sta als peuter van zeven jaar voor de 
ingang, precies op de hoek. Links kij-
kend de groenteboer van de fam. Hart. 
Had een grote opslagruimte en zolder 
in de Adriaan Loosjesstraat. Kon daar 
naar hartelust ravotten met de Hartjes!
Steek ik de Potgieterstraat recht over, 
is daar op die hoek Slagerij Hartog. 
Ook daar achter in de Vooruitgangs-
traat een worstmakerij, alwaar ik graag 
mocht “helpen”. Goede maatjes met 

personeel. Vervolgens de straat weer 
oversteken was daar op die hoek de 
melkboer. Helaas is de naamgever niet 
blijven “hangen”. Verwisselde nogal 
eens van naamgever. 
Ernaast rechts de Potgieterstraat in was 
daar als buren Bakker Overmars. Met 
zoon Jan was ik goed bevriend. Gingen 

samen met de melkkar van zijn buur-
man de “wijk” in. De melkboer had 
geen opvolger. Het trottoir volgend 
was met een woning ertussen daar 
de kapper van de buurt van de fam.
Rol. De jongste bediende Jantje was 
geliefd. Had een goed contact, mocht 
vaak mijn “dakje” bijhouden. Loop het 
trottoir door tot de Hasebroekstraat* 
met op de hoek de kledingwinkel van 
de fam. Raap. Een groot gezin en de 
jeugd erg sociaal. Het kruispunt met 
de Potgieterstraat was ons speelplekje 
van al mijn leeftijdgenoten.
Nog even verder langs de Potgieters-
traat was er nog een ijzerhandel en 
nog enkele woningen. 
     Aan de overzijde op de hoek 
met de Dr. Schaepmanstraat stond 
daar op het dak de sirene om ons te 
waarschuwen voor eventuele onge-
regeldheden. Deze sloeg � ink alarm 
in 1943. Was buiten op de genoemde 
kruising met al die leeftijdgenoot-
jes. Kijkend in richting Hofdijkplein 
(nu Drilsmaplein, red.) kwamen de 
“Tommies”aanvliegen. Door vader 
Klumper, lid van de “luchtbescher-
ming”, werden we achter in zijn huis in 
de hoek geduwd! We waren veilig!
Het dagelijks leven in de buurt voorbij 
de Amsterdamse Poort was ernstig 

verstoord. Niet alleen de schade en 
slachto� ers, maar ook het veel aanwe-
zig zijn van Duitse militairen hinderde 
iedereen.

Tot zover mijn terugkijk uit mijn 
jeugdherinneringen. Na 1945 ging het 
gelukkig voorwaarts en kan ook nog 
aan deze tijd “prettig” terugkijken. 
Nu in alle rust als “oudje” !?!

* Heet nu de Peperstraat, tussen de Potgieterstraat en het Drilsmapein. Levie Peper 
was een geliefd Haarlems gemeenteraadslid die als verzetsman is gearresteerd en in 
mei 1942 in het concentratiekamp in Neuengamme is omgebracht. De Peperstraat 
heette tot 1945 de Hasebroekstraat. Deze naam is overgegaan naar een ander 
straatje in onze wijk, waar nu de Roomolen� at staat. (redactie)

De vader van de heer Pots voor zijn winkel in 
de Potgieterstraat

Als jochie in de Potgieterstraat
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Fysiotherapie Teding van Berkhout

COVID-19
Vanaf half maart stond Nederland 
op zijn kop na het uitbreken van het 
Coronavirus. Fysiotherapeuten moesten 
hun deuren sluiten en mochten alleen 
open voor medische noodzakelijke zorg 
of moesten hun klanten op afstand 
gaan begeleiden.

Het team van FTVB is daar gelijk op 
ingesprongen. Binnen enkele dagen 
na de coronamaatregelen was het 
online-programma MijnFTVB actief. 
Middels videobellen en online-oefen-
programma’s waren de fysiotherapeu-
ten toch in staat om hun patiënten te 
begeleiden en te adviseren. Ook de trai-
ners van het medisch �tnessteam zaten 
niet stil en zetten 2 keer in de week een 
work-out op YouTube.

WEER OPEN
Terwijl het grootste deel van de pati-
enten online begeleid werd, werd de 
praktijk ondertussen voorzien van een 
nieuwe ver�aag en uitgerust met alle 
mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen 
het Coronavirus. 

Op de balie en tussen de cardio-appara-
ten zijn plexiglas schermen geplaatst, er 
is een looproute in de praktijk, diverse 
plekken waar iedereen zijn handen kan 
desinfecteren, de wachtkamer is anders 
ingericht waardoor mensen minimaal 
op 1,5 meter van elkaar kunnen blijven 
en de therapeuten beschikken indien 
noodzakelijk over persoonlijke bescher-
mingsmiddelen zoals mondkapjes en 
handschoenen. Ook het ko�ezet-
apparaat en de tijdschriften werden op 
voorschrift van het RIVM verwijderd.  

Begin mei kwam het verlossende 
bericht van de overheid dat de fysio-
therapeuten hun werkzaamheden in de 
praktijk weer geleidelijk mochten op-
schalen. Heeft u last van uw knie, rug, 
nek of een ander lichamelijke klacht 
van het bewegingsapparaat, dan kunt 
u dus weer een afspraak maken in de 
praktijk. Behoort u tot een risicogroep 
of vindt u het toch nog niet prettig om 
naar de praktijk, dan kan er altijd een af-
spraak gemaakt worden om op afstand 
begeleid te worden en advies te krijgen 
via MijnFTVB.

Ook heeft de praktijk een protocol 
opgezet voor mensen die Covid-19 
hebben gehad en ook hierbij worden 
de patiënten begeleid door speci�ek 
opgeleide fysiotherapeuten.
Kortom, op alle vlakken blijven wij u 
voorzien van kwalitatief hoogstaande 
zorg en hopen u indien noodzakelijk 
weer te zien aan de Nagtzaamstraat 1.

Fysiotherapie Teding van Berkhout (FTVB) is al bijna 45 jaar een vertrouwd gezicht in 
de Amsterdamse Buurt. Tientallen jaren was de praktijk gevestigd aan de Teding van 
Berkhoutstraat, maar 8 jaar geleden zijn de fysiotherapeuten werkzaam op de prachtige 
locatie aan de Nagtzaamstraat 1. Wij staan voor specialistische fysiotherapeutische 
zorg met veel individuele aandacht voor de hulpvraag van de patiënt. FTVB is heel 
erg trots dat bij het recente klanttevredenheidsonderzoek onze patiënten ons een 9 
geven. Wij blijven ons inzetten om dit mooie rapportcijfer te blijven vasthouden.

Vertrouwde zorg in een corona-proof jasje

Bel voor een afspraak 023 - 53 52 592
                    of bezoek onze website www.ftvb.nl

Fysiotherapie • Manuele therapie • Sportfysiotherapie • Oncologiefysiotherapie
NVFB ZwangerFit® • Dry Needling • Medische �tness • Beweegprogramma • Fysio�theidscan

FTVB - Wijkkrant Amsterdamse Buurten.indd   1 19-05-2020   00:36
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BUURTGENOTEN 
In de Amsterdamse buurten wonen veel verschillende mensen met elk hun eigen bijzondere verhalen. 
In deze editie van de wijkkrant vertelt één van hen, Paula van Netten, een deel van haar verhaal. Ik 
interview haar telefonisch, want tijdens de coronacrisis zoeken we elkaar natuurlijk zo min mogelijk op. 

Paula woont al ruim 20 jaar met plezier 
in de Amsterdamse buurt. Ze is ge-
trouwd met Sudjak en zij hebben 4 
kinderen, de oudste is 18 en de jongste 
9 jaar. Ze vertelt: “Ik vind dit een �jne, 
leuke buurt, ik voel me hier thuis, zou 
er niet weg willen. Komt ook omdat ons 
huis ons heel goed bevalt. En een paar 
jaar geleden hadden we een straatfeest, 
sindsdien is er meer contact onder 
buren.”

Na een zware burn-out is Paula in 2014 
volledig afgekeurd voor betaald werk. 
Tijd dus om het roer om te gooien. 
Sinds een jaar of vijf begeleidt zij als 
vrijwilligster aula-activiteiten tijdens 
de overblijf op de lagere school waar 
haar jongste kind nog op zit. Dat geeft 
haar veel plezier en voldoening. Maar er 
bleef iets kriebelen, ze wilde graag weer 
iets leren.
“Een vriend zei tegen mij: waarom ga 
je niet iets met voeding doen, daarin 
ben je altijd al geïnteresseerd”, zegt zij, 
“en dat sloeg aan bij mij. Ik ben gestart 
toen met de opleiding tot gewichts-
consulente. Dat beviel mij zo goed dat 
ik gelijk de opleiding kind&voeding 
heb gevolgd. Vervolgens heb ik de 
studie emotie-eten en gezin&voeding 
afgerond.” Ze vertelt verder: “Ik werk 
tegenwoordig met de methode ‘Ik mag 
alles eten’. Dat is een traject van negen 
weken, waarin je werkt met een werk-
boek en intensief wordt begeleid zodat 
je in staat bent nieuwe gewoontes vast 
te houden.”

Ik vraag haar naar het verschil tussen 
een diëtiste en een gewichtsconsulente.  
Zij antwoordt: “Naar een diëtiste ga je 
op verwijzing van de huisarts of een 
specialist, mensen hebben dan ook me-
dische klachten naast hun over- of on-
dergewicht. Het kan dan bijvoorbeeld 
gaan om diabetes. Een gewichtsconsu-
lente begeleidt alleen gezonde mensen, 

zij hebben geen verwijsbrief nodig. Zo 
kunnen mensen op een laagdrempe-
lige manier contact leggen met iemand 
die hen kan helpen om op een gezonde 
manier met voeding om te gaan.”

Paula heeft door haar ervaringen in 
haar eigen gezin en haar vrijwilligers-
werk veel a�niteit met het omgaan 
met kinderen en jongvolwassenen 
en werkt ook als gewichtsconsulente 
graag met deze leeftijdsgroepen. Daar-
naast heeft zij zelf jarenlange ervaring 
met “jojo-en”, waardoor ze haar cliënten 
heel goed begrijpt. Zij vertelt: “Mijn 
ervaringen met het begeleiden van 
mensen zijn tot nog toe zeer posi-
tief. Ieder draagt in dit proces zijn of 
haar eigen verantwoordelijkheid en 
samen zoeken we oplossingen voor 
problemen waar ze tegenaan lopen. Ik 
herken hun worsteling maar ook hun 
wilskracht. Ik moedig aan en stimuleer 
en ben gewend om oplossingsgericht 
te werken. De resultaten zijn daardoor 
over het algemeen goed.”

Tot nog toe heeft Paula vooral indivi-
dueel mensen begeleid, maar vlak voor 
de coronacrisis uitbrak was ze bezig 
met het aanvragen van subsidie bij 
de gemeente voor een speciale groep 
cliënten: “Ik streef ernaar een groep op 
te zetten voor mensen in Haarlem Oost 
die graag willen afvallen maar er geen 
geld voor hebben. Via de GGD heb ik 
gehoord dat er daarvan best veel zijn in 
deze buurten. Ik wil hen dan ook leren 
om goedkoop boodschappen te doen 
waarbij wel gezond wordt ingekocht.” 
Dit mooie plan ligt nu even in de ijskast, 
maar het zou natuurlijk heel �jn zijn 
wanneer dit initiatief in de toekomst 
gerealiseerd kan worden!

Voor Paula zelf was het een hele stap 
om mensen te begeleiden waar ze veel 
van heeft geleerd. Net als bij haar cliën-
ten is ook bij haar haar zelfvertrouwen 
en zelfverzekerdheid gegroeid tijdens 
dit proces. 
“Regelmatig komen er persoonlijke ver-
halen los en krijg je een inkijkje in het 
persoonlijke leven van je cliënt. Daarom 
is het belangrijk om goed te luisteren, 
niet meteen te interpreteren, maar 
mensen uit te laten praten.” vult zij aan.

Tot slot van het gesprek bedank ik Paula 
voor het inkijkje in haar persoonlijke 
leven en het aangename gesprek.
Wanneer u geïnteresseerd bent in Pau-
la’s werk als gewichtsconsulente kunt u 
contact met haar opnemen via tele-
foonnummer 06 24130399. U kunt ook 
eerst een kijkje nemen op haar website: 
www.gewichtsconsulentepaula.nl

Wilt u in de volgende wijkkrant uw ver-
haal vertellen neem dan contact op met  
verburgyolanda@gmail.com of iemand 
anders van de redactie.

Bijdrage van Yolanda Verburg

Paula van Netten
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De coronacrisis 
heeft de wereld in 
korte tijd ingrij-
pend veranderd. 
Of het nu gaat om 

het handen schudden of het uitdelen 
van een knu�el of een kus, het amicale 
gesprek op straat, in de supermarkt,
de sigarenboer of de slijterij. We 
worden �ink op de proef gesteld, want 
afstand houden is de norm.
We mogen elkaar wel zien, maar we 
kunnen elkaar niet meer al te diep in 
de ogen kijken. Je weet maar nooit.
Het coronavirus heeft veel ellende 
gebracht. In de eerste plaats voor de 
mensen die erdoor getro�en
zijn, de slachto�ers, de nabestaanden. 
Voor de bloeiende economie die tot 
stilstand is gebracht.
Voor de medewerkers in de zorg die 
zijn uitgeput en overbelast. We heb-
ben keuzes moeten maken:
wel of niet met de buurman in de auto 
mee naar de bouwmarkt? Leggen we 
nog geld opzij voor die wereldreis of 
investeren we het geld in die boot 

niet op kon. Sinds mijn dochter er 
woont met haar partner en mijn
kleinzoon heb ik me langzaamaan te-
ruggetrokken uit de Haarlem. Provincie 
Noord-Holland heeft een prachtige 
hoofdstad, maar er is verderop, iets 
noordelijker, nog veel meer moois waar 
ik me uitstekend thuis kan voelen. En 
zo denken mijn dochter en haar naas-
ten er inmiddels ook over.
We gaan dus verhuizen. Mijn dochter 
naar een nieuwe plek en ik naar een 
stek waar ik afgelopen half jaar al kind 
aan huis was. Onze woning in Haarlem-
oost staat te koop en misschien is het 
bij het verschijnen van dit blad inmid-
dels verkocht.
Ik hoop van harte dat de dagen van 
het virus inmiddels zijn geteld, maar ik 
vrees dat dat niet het geval is. Hoe dan 
ook, ik gun u, ondanks alle tegenslagen 
die deze crisis met zich mee heeft ge-
bracht, een onbekommerde toekomst. 
Het zou leuk zijn als we elkaar weer 
eens zien.

waarmee we onbekommerd over rivie-
ren en kanalen door ons bekoorlijke 
Hollandse landschap kunnen varen? 
Verkopen we het huis nu of blijven
we liever langer op die �jne plek wonen 
en lijden we straks verlies als de huizen-
markt is ingestort?
Die laatste vraag stelde ik mezelf en 

mijn oudste dochter onlangs en we 
kozen voor de verhuizing.
Ik heb jaren met veel plezier in Haar-
lem-Oost gewoond. Ik heb u er graag 
over verteld in mijn columns. De stad, 
of beter: de buurt heeft me opgevan-
gen als ik er �ink doorheen zat en heeft 
me op handen gedragen als het geluk 

Column Robin ArendsDAG

Alles wordt keurig thuisbezorgd, maar 
dan komen de problemen om de hoek 
kijken. Al dat verpakkingsmateriaal 
moeten we ook weer kwijt. Helaas wordt 
het vaak in zijn geheel in de papierbak 
gepropt of er simpelweg naast neerge-
gooid. Dit geeft een rommelig aanzicht 
dat niemand voor zijn deur wil hebben. 
     We willen allemaal wonen in een 
gezellige, schone buurt. Laten we daar 
dan allemaal aan meewerken en ons 
verpakkingsmateriaal klein maken en in 
de papierbak gooien in plaats van het 
ernaast te dumpen. We hebben als voor-
beeld wat foto’s van papierbakken met 
zogenaamde bijplaatsingen, spul dat 
daar niet thuis hoort. Het zijn maar een 

paar voorbeelden, want bij 
iedere papierbak in de buurt is 
het regelmatig een rommeltje. 
     Laten we er samen voor 
zorgen dat de papierrom-
mel niet meer naast de bak 
belandt, maar er in. Maak het 
karton klein en als de bak vol 
is, neem dan uw verpakkings-
materiaal weer mee naar huis, 
neem contact op met Spaarn-
elanden en wacht even tot de 
bak geleegd is. U voorkomt zo 
een hoop irritatie en de buurt 
blijft netjes. Bovendien is het verboden 
om afval (ook papier) naast de daarvoor 
bestemde bakken achter te laten. Het 

kan u een �kse boete opleveren.
Spaarnelanden is te bereiken op 023 751 
7200. Zet het nummer in uw telefoon!

De coronacrisis heeft zijn sporen achtergelaten en de gevolgen zijn ook in onze wijk goed te merken. 
Eén van de gevolgen is dat er veel meer wordt gekocht via het internet.

Afvalbakken 
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De straat heeft zijn naam gekregen in 
het begin van de twintigste eeuw, bij 
de eerste aanleg van het Amsterdams 
Kwartier, toen ook de Zuidpolderstraat, 
de Vooruitgangstraat en het begin van 
de Amsterdamstraat zijn aangelegd. 
De herkomst van de naam van deze 
straat is niet moeilijk te raden, het is 
vernoemd naar een rode molen. Deze 
molen heeft gestaan aan de overkant 
van de Zomervaart (die vóór 1800 
nog de Rustenburgervaart heette), 
ter hoogte van waar nu de Oosterkerk 
staat. Op die plek begon de “Gouwwe-
tering”, een afwateringsstroompje dat 
in verbinding stond met de Ringvaart. 
Hier staat nu een wit �atgebouw, aan 
de Gouwweteringkade. 

     De molen was al bekend in de tijd 
van het beleg door de Spanjaarden in 
de 80-jarige oorlog, in 1572. Het is ook 
terug te vinden op de “Kaart 
van Rijnland” uit 1610, van de 
hand van Floris Balthasar, een 
vooraanstaande cartograaf en 
landmeter die in dienst stond 
van prins Maurits.  In het archief 
van het Burgerweeshuis te 
Haarlem komt een rekening 
voor van de Rode Watermolen-
polder buiten de Schalkwijker-
poort bij Rustenburg, van 1589. 
Deze molen is in 1775 “door een 
schrikkelijk onweer gerenu-
weert” (geruïneerd), zoals staat 
onder een aquarel van de hand 
van Hendrik Tavanier, gemaakt 
na het ongeval, en terug te vin-

De Romolenstraat is een straat die loopt tussen de Herensingel 
en de Zomervaart, of om precies te zijn de A.L. Dyserinckstraat, 
die daar op de Zomervaart uitkomt. 

den in de Historisch-topogra�sche atlas 
van het gemeentearchief.
     Het ging om een wipwatermolen. Een 
wipmolen is eigenlijk vrij gemakkelijk te 
herkennen aan zijn speci�eke vorm. De 
basis wordt gevormd door een (afgetop-
te) piramide, meestal het woongedeelte 
voor de molenaar, met daarbovenop een 
kubusvorm, en een dak in de vorm van 
een halve cilinder. Het bovenste gedeel-
te kan 360 graden draaien om optimaal 
gebruik te maken van de windrichting. 
De term “wipmolen” vindt zijn oorsprong 
in het feit dat het scheprad het water 
als het ware uit de polder in de hoger 
gelegen boezem “wipt”. 
     De polder waarbij het hier om ging 
is vernoemd naar deze molen: de Ro(o)
molenpolder. Deze polder lag, net 
als de molen, aan de overkant van de 
Zomervaart, en werd begrensd door het 
Spaarne aan de westkant, de Zomer-
vaart aan de noordkant en de Zomer-
weg in het oosten. De Zomerweg (of 
Zomerdijk) liep van noord naar zuid en 
boog af van de Zomervaart (nu de Fuik-
vaart) ongeveer ter hoogte van waar nu 
de Selimiye moskee staat. Het liep in een 
rechte lijn door naar de Ringvaart, waar 
nu de Molenplas is. Daarmee bestreek 
de polder zo’n beetje het gebied van de 
huidige Slachthuisbuurt en Europawijk.

     In 1875 is de molen geheel vernieuwd 
en van een vijzel voorzien. Uiteindelijk 
is de molen rond 1925 afgebroken. Het 
seniorencomplex aan de Hasebroekstraat, 
op de hoek met de Prins Bernhardlaan, 
dat eind jaren ’80 van de vorige eeuw is 
gebouwd, houdt de naam van de molen 
en de polder nog in ere. 

Bijdrage van Gerard Tensen. Gebruikte 
bronnen: “De straat waarin wij wonen”, 
“Historische atlas van Haarlem”, de Fiets en 
wandelkaart “Het Zomervaartpad”van de 
Historische Vereniging Haerlem en Wikipedia. 

STRAATNAMEN

“De waater molen van de Roo Molen Polder buyten 
Haarlem. Zo als dezelve door ‘t onweer beschadigd is

 op den 12 febr 1775 door Warn Horstink.”

Op deze plek aan de Gouwwetering 
stond de Roomolen

Detail van een kaart uit 1904. De Romolenstraat 
is al te zien, de plek waar het slachthuisterrein 

moet komen is al ingetekend. Rechts zien we de 
loop van de Gouwwetering., hierlangs zal later de 

Gouwweteringkade worden aangelegd.
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MEE & de Wering biedt in Haar-
lem en omstreken onafhanke-
lijke cliëntondersteuning aan.

Ook mensen met een beperking willen 
meedoen in de samenleving. Ze zijn 
immers méér dan hun beperking. Maar 
naar school gaan, werken, zelfstandig 
wonen, gezondheid, sporten en het
omgaan met regels en geld kosten wel 
vaak meer energie en doorzettingsver-
mogen. Ook van hun omgeving. Dan 
kan een steuntje in de rug meer dan 
welkom zijn.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner 
van MEE & de Wering geeft informatie, 
advies en kortdurende ondersteuning 
op het gebied van zorg, onderwijs, 
welzijn, wonen, schulddienstverlening 
of werk en inkomen. Zij staan naast u, 
altijd. En kijken samen met u naar wat 
voor u het beste is. Zodat u uiteindelijk 
zelf uw keuze kunt maken. Deze onder-
steuning is kosteloos.

WAT DOET DE ONAFHANKELIJ-
KE CLIËNTONDERSTEUNER?

•    Beantwoordt en verheldert uw vra-
gen rondom zorg, onderwijs, welzijn, 
wonen, schulddienstverlening of 
werk en inkomen (Wmo, jeugdwet en 
participatiewet).

•     Geeft advies over de zorg en onder-
steuning die u nodig heeft.

•     Bemiddelt en overlegt met instanties 
in uw belang.

•     Helpt bij klachten, bezwaar of be-
roep.

CONTACT
Wilt u graag meer informatie of contact 
met één van onze cliëntondersteuners? 
Neem dan gerust contact met ons op. 
Onze kantoren zijn geopend van 
08.30 tot 17.00 uur.
Tussen 09.00 - 12.00 uur zijn wij telefo-
nisch bereikbaar voor het maken van 
een afspraak of om vragen te stellen, 
via 088-00 75 000 

MOEILIJK LEREND, NOU EN!
Onafhankelijk cliëntondersteuner Thea 
Jansen wordt gebeld door Sam*. Deze
jongeman wil werken, maar alles 
mislukt en hij voelt zich door niemand 
begrepen. Sam heeft verschillende 
baantjes gehad. Dat gaat in het begin 
goed, maar op den duur wordt het hem 
te veel en overziet hij het niet meer. 
Sam krijgt lichamelijke klachten en 
geeft het op. Thea stelt voor om een 
onderzoek te doen waarmee Sam een 
beeld van zichzelf krijgt en beter snapt 
waar hij tegen aanloopt.
      Uit het onderzoek komt naar voren 
dat Sam een IQ heeft van 75. Thea legt 
hem uit wat dit betekent, en wat voor 
steun hij moet krijgen vanuit zijn om-
geving en op de werkplek. Sam ziet nu 
de valkuilen als zijn baas niet weet dat 
hij moeilijk lerend is. Dat er dan steeds 
meer van hem verwacht wordt en de 
eisen steeds hoger worden. Ook
werkt Thea aan ondersteuning voor 
Sams privéleven: hij heeft inmiddels 
een begeleider die hem wekelijks ziet. 
Die begeleidt hem bij zaken die voor 
Sam te moeilijk zijn.

* De naam van de cliënt is uit privacy-
overwegingen veranderd.

Groot onderhoud Prins Bernhardlaan
De commissie beheer heeft 27 mei jl. de opinienota 
groot onderhoud Prins Bernhardlaan behandeld. 
Er zijn 3 varianten, ieder met een eigen prijskaartje, 
waaruit gekozen kan worden:

1.   Groot onderhoud van alle rijbanen om de weg nog 10 jaar 
in stand te houden met als doel een herinrichting rond 
2030; 

2.    Herinrichting op basis van het HIOR* Oost - Waarderpol-
der van het deel ten noorden van de Zomervaart, waar de 
bestaande asfaltconstructie de slechtste kwaliteit heeft. 
Groot onderhoud van het deel ten zuiden van de Zomer-
vaart om een resterende levensduur van 10 jaar voor dat 
deel te bereiken met als doel een herinrichting rond 2030;  

3.    Herinrichting van de complete Prins Bernhardlaan op 
basis van het vastgestelde HIOR Oost – Waarderpolder.  

Het college heeft de voorkeur voor variant 2 omdat die het 
meeste recht doet aan de resterende levensduur van de 
verschillende delen van de weg.

Welke variant gekozen wordt is nu nog niet bekend.

Advies: houd de site van de gemeente in de gaten om de 
voortgang van het proces te volgen of meld u aan bij de 
wijkraad om op de hoogte gehouden te worden.

* (HIOR staat voor Handboek Inrichting Openbare Ruimte)
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Speelgoedbank Haarlem

Om verdere besmetting van het virus 
te voorkomen hebben wij moeten 
besluiten om de winkel van de Speel-
goedbank in ieder geval tot eind mei te 
sluiten. (Voor de huidige situatie zie de 
website). Dit doen wij om de kinderen, 
ouders, klanten, speelgoed donateurs 
en zeker ook onze, soms kwetsbare, 
vrijwilligers te beschermen. 
    Maar ook in deze tijd, waarbij kinde-
ren veel thuis zijn is de Speelgoedbank 
hen niet vergeten. Want juist nu moe-
ten kinderen kunnen blijven spelen! Op 
afspraak opent de Speelgoedbank haar 
deuren daarom voor de gezinnen die 
lid zijn. 
    Het sluiten van de winkel voor 
overige klanten heeft helaas een grote 
consequentie: geen winkelend publiek 
betekent ook geen inkomsten. Normaal 
gesproken komt tweederde van onze 
inkomsten door opbrengst uit onze 
winkel. Deze opbrengst is nu volledig 
stilgevallen. 

Zonder �nanciële steun 
zal de Speelgoedbank 
over een paar maanden 
de rekeningen niet 
meer kunnen betalen. 
En we weten nu al dat 
er straks veel nieuwe 
gezinnen naar ons 
toekomen, die ons niet 
eerder nodig hebben 
gehad, maar door deze 
crisis een beroep op ons 
zullen doen. Voor hen 
en voor al die gezinnen 
die we nu al helpen wil-
len we blijven bestaan!

We hopen dan ook dat jij de Speel-
goedbank wilt steunen en ons door 
deze zware periode heen wilt helpen. 
Alle beetjes helpen, want we willen 
heel graag nog jarenlang de kinderen 
uit Haarlemse minima gezinnen steu-
nen en hun leven verrijken.

HELP ONS HAARLEMSE MINIMA GEZINNEN HELPEN!

SPEELGOEDBANK HAARLEM HEEFT HET MOEILIJK EN WE VRAGEN DAAROM JOUW STEUN! 

Telefoon speelgoedbank: 023-5333483
Websiteadres: 
www.speelgoedbankhaarlem.nl
Emailadres: 
info@speelgoedbankhaarlem.nl
Bankrekeningnummer:   
NL87INGB0008285746

HULP BIJ GELDZORGEN?
Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u 
minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen.

HEEFT U ZORGEN OVER GELD? 
De gemeente kan u op verschillende 
manieren helpen. Wilt u eerst met 
iemand praten over wat het beste 
bij u past. Dan kunt u bij het Sociaal 
Wijkteam in uw buurt of wijk een ge-
sprek aanvragen met een consulent. U 
kunt ook een afspraak maken bij team 
schulddienstverlening van de 
gemeente. 

Voor mensen met een laag inkomen 
heeft de gemeente de HaarlemPas. 
Deze HaarlemPas biedt verschillende 
voordelen, zoals bijvoorbeeld een gra-
tis abonnement op de bibliotheken en 
toegang tot de Haarlemse musea.  Ook 

kunt u met de HaarlemPas eenvoudig 
minimaregelingen aanvragen. 
Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor deze regelingen. Kijk dan op 
www.haarlem.nl/laaginkomen

Ondernemers die door de maatrege-
len tegen het coronavirus �nancieel 
ondersteuning nodig hebben kun-
nen een beroep doen op de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo) voor levensonder-
houd en/of bedrijfskrediet. 
Deze regeling biedt voor maximaal 
drie maanden aanvullende inko-
mensondersteuning tot het sociaal 
minimum. Het bedrijfskrediet biedt u 

de mogelijkheid om uw liquiditeitspro-
bleem, tot een bedrag van maximaal 
€ 10.157, op te lossen. 
U kunt de Tozo aanvragen via
www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteu-
ning-voor-zelfstandig-ondernemers-
tozo/

Aarzel niet als u geldzorgen heeft. 
Als u tijdig aan de bel trekt voorkomt 
u schulden.

LINKS:
www.haarlem.nl/laaginkomen
www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteu-
ning-voor-zelfstandig-ondernemers-
tozo/



w i j k r a a d  a m s t e r d a m s e  b u u r t e n  •  v o o r j a a r  2 0 2 020

Alarmnummers
Als elke seconde telt 112
Buurtgebonden politieagent Marco Cornet 0900 - 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000
Huisartsenpost  023 - 2242526
Spoedeisende hulp   023 - 2244880

Bereikbaarheid handhaving
Maandag t/m zaterdag 08.30 t/m 24.00 uur
Zondag 09.00 t/m 17.00 uur
Meldkamer  023 - 5114950

Gemeente
Gemeente Haarlem (algemeen)  14023
Stadhuis  14023
Meldpunt Oost  14023
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)  023 - 7517200

Overige
Stichting Dock Haarlem  023 - 543 6000
MEE & de Wering Haarlem 088 - 0075 000
Steunpunt Ouderen 023 - 532 4261
Thuiszorgwinkel  023 - 891 8918
Sensoor  023 - 547 1471
Informatie Steunpunt (hulp)  023 - 5278131
Blijfgroep 088 - 2342450
Woonservice Kennemerland 0900 - 040800
Tafeltje Dekje  023 - 526 3026
Blijfgroep  023 - 2342450
Advies en meldpunt huiselijk geweld  0800-2000
Anti discriminatiebureau  023 - 531 5842
Kindertelefoon (gratis)  0800 - 0432
Woonservice Kennemerland  023 - 517 5600
Sociaal Wijkteam  023 - 543 0993

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 14023, of ga naar www.haarlem.nl/melding
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DE LUISTERLIJN, voor een luisterend oor. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die 
behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. 0900-0767 
Lokaal Haarlem: 023 - 547 14 71




