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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

W
at is er zoal gebeurd in de afgelopen maan-

den? De plannen voor de renovatie rondom 

het Drilsmanplein door Elan Wonen, dat 

gaat niet in je kouwe kleren zitten. Het duurt nog wel 

een tijdje, maar voor veel bewoners geeft het veel 

onrust en onzekerheid. Maar we moeten door de zure 

appel heen bijten...

Dan hadden we de Flank en de Spits. De wonin-

gen van de Flank worden inmiddels allemaal be-

woond, maar vlak voor de oplevering van de Spits 

ging de aannemer failliet, waardoor alle werkzaamhe-

den per direct zijn stopgezet. De mensen van de Spits 

moesten nog langer op hun appartement wachten, 

maar als ik dit schrijf hopen we dat de eerste ap-

partementen verhuurd zijn. Want er is inmiddels een 

doorstart geweest met de aannemer. 

Dan hebben we de Dr. Schaepmanstraat. Daar 

was 28 mei een groot feest, opgezet door de buurt 

en ge! nanceerd door Pré Wonen, de gemeente en de 

wijkraad. Het was alleen zeer slecht weer dat was heel 

jammer.

Ook zijn in de Krusemann-, de Oltman- en Craan-

ijksraat de eerder geplaatste hanging baskests weer 

voorzien van nieuwe plantjes.

De stoplichten bij de T-kruising Nagtzaamstraat/ 

Amsterdamsevaart zijn na 2 jaar aandringen van 

de wijkraad dan eindelijk veranderd. Nu zijn beide 

banen te gebruiken om af te slaan richting het cen-

trum, en gaan de stoplichten pas weer op rood als 

er geen aanbod van verkeer meer is vanaf de Teding 

van Berkhoutstraat. Dit komt de doorstroming vanuit 

onze wijk ten goede en scheelt een hoop ergernis en 

overlast. 

Teding van Berkhoutstraat 42-46 worden weer 

herbouwd en de kleine triagel komt ook aan de 

beurt. 

Op 30 april was er weer een groot feest in de 

Speeltuin Oost aan de Kalebachstraat.  Alle vrijwilli-

gers nogmaals bedankt en in 2012 gaan we weer een 

feestje bouwen !

De beloofde ! lm over onze is haast klaar en zal 

dan ook vertoond worden.

Lees ook de laatste informatie in het informatie bord 

bij het D.S.K. kantine gebouw in 

de Jac van Looijstraat 29a. Tot de 

volgende krant in november.

Samenstelling wijkraad

Siem de Groot voorzitter 023 - 535 2153

  06 2276 6378

Jacques Amand secretaris 023 - 5352649

Jan Scholten secretaris

Ron Bax penningmeester  023 - 5763331

Gerard Tensen lid 023 - 536 2144

Gerrit van Slooten lid 023 - 533 0554

Redactie wijkkrant Gerrit van Slooten, 

 Gerard Tensen,  

 Yolanda Verburg

Secretariaat:

Jacques Amand, telefoon 023 5352649

Jan Scholten,e- mail-adres scholtja@xs4all.nl

Postadres: Jac van Looijstraat 29A, 2032 ZC Haarlem

Vormgeving wijkkrant:  Kees Reniers - info@keesreniers.nl

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

Overige gegevens

Wijkraadkantoor

Adres wijkraad Jac. van Looystraat 29 A, 

 2032 ZC Haarlem, tel. : 023-5334022

E-mail adres Info.nab@wijkradenhaarlem.nl

Website www.wijkraadnab.nl

Buurtgebonden  Danielle In den Berken / Marijke Bergsma

politieagenten tel. 0900 8844

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

buurt  afspeelt? 

Zit u iets niet lekker over bijvoorbeeld het 

gemeentelijke doen en laten? 

Andere vragen?

Uw wijkraad heeft elke 3e maandag van de maand 

een openbare vergadering. Kom eens langs en wij 

gaan er wat mee doen. 

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en er is voor 

de pauze ruimte voor buurtbewoners om eigen onder-

werpen in te brengen. De vergadering sluit om 21.30 uur.

Komt u eens langs!

De volgende vergaderingen zijn op

20 september, 17 oktober en 21 november

Siem de Gr� t
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NIEUWE SUPERMARKT

Eenmaal binnen valt onmiddellijk 

op dat het assortiment heel breed 

is, zoals dat bij een supermarkt 

hoort: vlees, brood, peulvruchten, 

granen, noten, zoetwaren, schoon-

maakmiddelen etc. Dit is allemaal 

uitgestald op een overzichtelijke 

manier zodat u snel kunt vinden 

wat u zoekt in deze lichte, schone 

winkel. En wat  blijkt: ook de prij-

zen zijn zeer klantvriendelijk!

Eigenaar Hüseyin Avan vertelt me 

dan ook dat hij al meer dan 10 

jaar ervaring heeft in de super-

marktwereld en dat is absoluut te 

merken. Al  met al is deze winkel 

een aanwinst voor onze buurt!

Openingstijden: maandag t/m 

zaterdag van 8.00 uur tot 19.00 uur.

Wie tegenwoordig door de Dr. Schaepmanstraat gaat wordt ter hoogte van nummer 54 aangenaam getro�en 

door een prachtige uitstalling van heerlijke groenten en fruit. Het is meteen duidelijk dat deze producten de 

specialiteit zijn van supermarkt Anatolia. Ze worden elke dag vers aangevoerd en het ziet er dan ook allemaal 

zeer smakelijk en verleidelijk uit.

Vrijdagmarkt 
verhuist !
Per 1 juli is er een start gemaakt met een 

nieuwe vrijdagmarkt op het Beatrixplein, 

tegenover de Dekamarkt, aan de overkant 

van de Prins Bernhardlaan. 

De markt, die tot nu elke vrijdag stond opge-

steld langs de Zomerkade, is de laatste jaren 

zienderogen minder geworden. Nu hebben de 

marktlieden die daar in het verleden hun kraam 

hadden de mogelijkheid gekregen om hun 

spullen op deze nieuwe markt aan te bieden. De 

markt op het Beatrixplein zal bestaan uit zo’n 

20 kramen en 4 verkoopwagens, en is daarmee 

meteen een stukje groter dan de oude markt. 

Overigens hebben de marktkooplieden wel 

de keuze: als zij willen kunnen zij op vrijdag 

nog steeds terecht op de Zomerkade met hun 

kraam, en een klein aantal heeft ook aangege-

ven daar voorlopig te willen blijven. Vooralsnog 

gaat het om een proef van een jaar, maar gezien 

de vele positieve reacties hebben wij er veel ver-

trouwen in dat het op deze nieuwe stek wel gaat 

lukken. Wij wensen in ieder geval de nieuwe 

markt heel veel succes toe !

Gerard Tensen

Met ingang van dit nummer 

heb ik mij bij de redactie van 

de wijkkrant NAB gevoegd. 

Mijn naam is 

Yolanda Verburg 

en rond de tijd dat 

u deze krant in de 

bus krijgt word ik 

52 jaar en woon ik 

4 jaar in Haarlem 

Oost. Van oor-

sprong kom ik uit 

Harderwijk, daar 

ben ik geboren en 

grotendeels getogen. Via een 

paar jaar Amsterdam, waar ik 

mijn man heb leren kennen 

en waar onze kinderen zijn 

geboren, zijn wij beland in 

Almere. Daar hebben we 19 

jaar met plezier gewoond, 

maar mijn man is een echte 

mug en Haarlem bleef trek-

ken. Dus zijn we hier in 2007  

met onze 2 hondjes neerge-

streken.

Begin dit jaar besloot ik dat 

het tijd werd om weer eens 

wat  vrijwilligerswerk op te 

pakken en zie: hier 

ben ik. Ik heb altijd 

graag geschreven 

en daarom lag 

de keuze voor dit 

werk bij de wijk-

krant voor de 

hand, temeer daar 

er in het vorige 

nummer een op-

roep stond voor 

een nieuw redactielid. En 

ook omdat ik graag wat meer 

mensen wil leren kennen in 

de buurt.

Ik hoop dat u van tijd tot 

tijd zult genieten van mijn 

bijdragen!

Hartelijke groeten,

Yolanda Verburg

NIEUW REDACTIELID 
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Waarvoor dient een bewonerscommissie?

“De bewonerscommissie is tussenper-

soon tussen Elan Wonen en de bewo-

ners. Inzake komende plannen als rug-

gensteun voor bewoners naar Elan.”

Wordt u al benaderd door de bewoners?

“Ikzelf niet, maar wel andere com-

missieleden. De bewoners weten zelf 

nog weinig. Het levert  spanning op. 

Dat hebben wij gezien met de sloop 

en nieuwbouw in deze buurt, de 

Oude Amsterdamsebuurt.” 

Elan gaat straks de bewoners 

benaderen door o.a. wijkcoach José 

de Cock. Is het dan mogelijk dat er 

iemand van de bewonerscommissie 

bij die gesprekken aanwezig is? 

“Als bewoners dat willen dan probe-

ren wij daar zo veel mogelijk aanwe-

zig te zijn. Wij gaan dan iemand van 

de commissie benaderen die dat dan 

gaat doen. Wij hebben ervaring om 

mensen te helpen. Die ervaring heb-

ben wij opgebouwd met de sloop 

en nieuwbouw in de Van Beresteyn-

straat en omgeving. 

Een vraag die hier toen veel aan 

de orde kwam was dat de mensen 

weer terug wilden naar hun oude en 

U weet het wellicht, er gaat in de toekomst nogal wat veranderen voor de bewoners van de huizen van Elan in 

onze wijk. Je huis wordt onderworpen aan groot onderhoud, wordt gesloopt of je kan je huis kopen nadat de 

fundering is vernieuwd.  Dat is voor de bewoners nogal indringend. Elan belooft de bewoners alle steun die 

nodig is. Maar de bewoners kunnen ook steun krijgen van de bewonerscommissie van Elan Wonen. 

Een interview met de voorzitter van die commissie, Lex van Velthuijzen. 

Bewonerscommissie Elan Wonen Door Gerrit van Slooten

vertrouwde plekje. Dat is toen voor 

90 % van de bewoners gelukt. En 

dat is mede gelukt door de inzet van 

commissie. “

Kunt u mensen die hun woning 

moeten verlaten vanwege het fun-

deringsherstel en daarna hun huis 

terug kunnen kopen nu al adviseren?

“Nee, daar is het nu veel te vroeg 

voor, het is nog geheel onduidelijk 

omdat wij daar ook nog niets over 

weten. Wij hebben die ervaring niet 

omdat er bij ons complex geen hui-

zen gekocht konden worden.

Wat betreft het groot onderhoud en 

in je huis blijven wonen zijn wij wel 

met Elan in gesprek.” 

Hoe open is Elan naar jullie toe?

“Behoorlijk open, en ze zijn natuur-

lijk nog hun plannen verder aan het 

uitwerken. Maar ik kan u beloven 

dat er nog vele vergaderingen zullen 

volgen waar Elan en wij om de tafel 

gaan zitten. Wij worden daar zeer 

zeker bij betrokken. 

Wij hebben met de nieuwbouw 

hier ook vergaderingen gehad waar 

wij het niet met elkaar eens waren, 

maar na overleg komt het meestal 

tot een overeenkomst, waarin 

iedereen zich kan vinden. Het gaat 

tenslotte ook om het belang van de 

bewoners. Maar ik denk, ik weet het 

wel zeker dat Elan de huurders in 

welke situatie dan ook goed gaan 

begeleiden. Of het nu gaat om groot 

onderhoud, sloop of het kopen van 

het huis. Elan zal zeker hun bewo-

ners goed ondersteunen. Daar ben ik 

echt van overtuigd.”

Lex van Velthuijsen

Dag lieve mensen, 

! jn dat u dit leest!

Wij, Yolanda en ik, zijn bezig 

een breiclub op te zetten met 

als doel: truien, sjaals en mut-

sen breien voor straatkinde-

ren en daklozen in Roemenië. 

We hebben zelf al wol 

gekocht en zijn aan de slag 

gegaan, maar..... we hebben 

veel meer wol/garen no-

dig  omdat een paar truien 

natuurlijk niet 

toereikend is. 

Heeft u, b.v. op 

zolder, nog wol 

staan wat u toch 

niet gebruikt en 

wilt u ons goede 

doel steunen, mail 

ons dan, dan halen wij het 

op (mits niet te ver rijden) en 

maken wij deze mensen in 

Roemenië gelukkig met uw 

hulp. Ook zijn we op 

zoek naar mensen 

die willen helpen 

met breien....

Alle hulp is nodig om 

deze straatkinderen 

en daklozen warm 

de winter door te 

helpen !!

Voor meer info kunt u ons 

ook mailen. 

We hopen dat we veel reac-

ties krijgen en houden u 

op de hoogte !!!

Bel of mail ons op: 06 

43230978 (b.g.g. graag 

boodschap inspreken) of 

connie-schouten@hotmail.

com of 023 75195429 (niet 

tussen 13.00 en 16.00 uur 

s.v.p.) of y.verburg@zonnet.nl

Breiproject Roemenië

Groeten van ons, 

Yolanda en Connie
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Vanaf 1 juli 2011 zijn deze Wijkpun-

ten van start gegaan. Het is nu mo-

gelijk dat u de wijkcoach op dit Wijk-

punt ontmoet tijdens een spreekuur 

of dat u bijvoorbeeld een praatje 

maakt als u ze toevallig tegenkomt 

op hun ronde door de wijk. 

De wijkcoach voor Haarlem-Oost 

is José de Cock. Zij werkt samen 

met wijkbeheerder Mustafa Kibar 

in de Slachthuisbuurt en met Theo 

Zandstra in de Amsterdamsebuurt. 

Hieronder een overzicht van de 

Wijkpunten en wanneer er bezet-

ting is.

HAARLEM OOST

  Wijkpunt  De Hamelink,  

Noormannenstraat 

Spreekuur: iedere even week op 

dinsdag van 14.00 uur – 16.00 uur

  Wijkpunt  Broederhuis,  

Nagtzaamplein  

Spreekuur: iedere oneven week op 

dinsdag van 14.00 uur – 16.00 uur

Wijkcoach: José de Cock

Wijkbeheerder:  

Mustafa Kibar Slachthuisbuurt

Wijkbeheerder:   

Theo Zandstra 

Amsterdamsebuurt

Elan Wonen gaat werken aan de wijk… 
en in de wijk!

O
m een goed beeld te krijgen van wat leeft in onze buurten en wijken, 

is het goed om geregeld in de wijken aanwezig te zijn. Onderdeel van 

het wijkgericht werken van Elan Wonen is daarom dat de wijkcoaches 

van Elan Wonen een ‘Wijkpunt’ krijgen in hun wijken.

Buuv is een soort van “buurtmarktplaats” voor en door inwoners van 

Haarlem.Bij Buuv kunt u vragen of iemand een dag op uw hondje wil pas-

sen, of komt ko!edrinken. 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.

KENT U BUUV?

KLEINE ADVERTENTIES

Vraag en aanbod komen bij 

elkaar door middel van kleine 

advertenties. Deze advertenties 

worden op prikborden, die door 

de stad verspreid staan, gezet, 

maar ze staan ook op internet.

U kunt zelf een adver-

tentie plaatsen, wan-

neer u reageert op een 

advertentie gaat dat via 

een Buuv-medewerkster, 

tenzij uw e-mailadres 

bij Buuv bekend is, dan 

krijgt u rechtstreeks 

bericht per mail.

KOST HET IETS?
Bij Buuv gaat alles in principe 

zonder dat er geld aan te pas 

komt. Uitzondering is als degene 

die u hulp aanbiedt daarvoor 

kosten maakt, zoals bijv. parkeer-

geld bij het ziekenhuis. In dat 

geval is het de bedoeling dat u de 

gemaakte onkosten vergoed.

WAAR VINDT U BUUV?
Buuv wordt o.a. door de gemeente 

Haarlem en diverse (welzijns)

organisaties ondersteund en richt 

zich in beginsel voornamelijk op 

de Slachthuisbuurt, Parkwijk/ 

Zuiderpolder en het Centrum. 

Deze wijken hebben vaste locaties 

met prikborden en ook allemaal 

een eigen bemiddelaar.

BUUV concentreert zich voorlopig 

op deze zogenaamde pilotwijken.  

Voor onze wijk zijn de prikborden 

die staan in Buurthuis de Hamelink 

en in het Reinaldahuis het meest 

dichtbij. Want Buuv staat ook open 

voor inwoners uit andere buurten. 

De website van Buuv is: www.

buuv.nu, het e-mailadres is 

info@buuv.nu.  Uiteraard kunt 

u ook bellen met Buuv: 023 

5517845

FOLDER
Een folder met alle informatie 

over Buuv kunt u afhalen vlak voor 

de openbare wijkraadsvergaderin-

gen in het DSK-gebouwtje.

Of  mail even uw adres naar 

y.verburg@zonnet.nl, 

dan wordt er één bij u bezorgd.
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ZELF VERBOUWEN VAN 
FRUIT, GROENTEN EN 
KRUIDEN

Wanneer je zelf groente, fruit en/

of kruiden teelt, scheelt dat voor 

het milieu: het voedsel hoeft dan 

niet van her en der aangevoerd te 

worden, wat o.a. de hoeveelheid 

uitlaatgassen vermindert. Boven-

dien is het hartstikke leuk en lekker! 

Misschien denkt je nu: ik heb maar 

een klein tuintje of alleen maar een 

balkon, maar zelfs dan is het moge-

lijk om iets te doen op dit gebied. 

Op internet en in boeken is veel 

informatie te vinden over het zelf 

kweken van groenten, fruit en 

kruiden en ook van de ervaringen 

van anderen kun je veel leren. Ik zal 

hier nu ook een paar mogelijkhe-

den en tips aanreiken.

H
et is soms heel erg simpel 

én leuk om iets te doen 

waarmee je het milieu 

ontziet. In deze wijkkrant vertel-

len we je over een manier waarop 

iedereen eenvoudig rekening kan 

houden met een vermindering van 

de belasting van de aarde en haar 

grondsto� en.

GROENTEN:  het is belangrijk te 

letten op de variëteit van de soort 

groente, er zijn bijvoorbeeld cour-

getteplanten die geen lange ranken 

vormen en daardoor in een pot op 

het balkon of in de tuin gehouden 

kunnen worden. Dit geldt ook voor 

vele andere soorten groenten, niet 

alle variëteiten zijn geschikt, maar 

sommige wel.

FRUIT: aardbeiplanten passen zelfs 

wel op een balkon, maar natuurlijk 

ook in de tuin. Bessen- en frambo-

zenstruiken kunnen het ook in een 

kleine tuin prima doen. Daarnaast 

zijn er speciale laagstam-fruitbo-

men (patio-fruit) te koop, die je in 

potten kunt houden en die nauwe-

lijks groeien in de hoogte.

KRUIDEN: veel kruiden zijn decora-

tief en ook nog eens winterhard, die 

komen dus elk voorjaar weer terug. 

Voorbeelden daarvan zijn: salie, 

munt, bieslook, tijm en rozemarijn. 

Je kunt ze makkelijk zelf drogen 

of invriezen, zo heb je er ook in de 

winter nog plezier van!

KIEMEN: ook in huis kun je groente 

kweken, o.a. door te kiemen. Zelf 

heb ik meestal wel bakjes staan 

waarin alfalfa, tuinkers, broccolizaad 

en taugé kiemen. Heel gezond en 

lekker en nog snel ook: binnen een 

week kun je al oogsten!      

                                                                      

Ben je verder geïnteresseerd in het 

onderwerp voedsel laten groeien in 

de stad? De groep Eetbaar Haarlem 

heeft als doel Haarlem duurzaam 

eetbaar te vergroenen en de voed-

selketen van Haarlem meer zicht-

baar en genietbaar te maken. 

Voor informatie bel: 

Erika Meershoek, 06 4186 6778 of zie 

www.gidz.net/projects/analysisand-

concepts/eetbaarhaarlem.

Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. 

dit artikel bel of mail dan Yolanda 

Verburg, tel.023 7519429 (niet tussen 

13.00 uur en 16.00 uur), 

email: y.verburg@zonnet.nl

GROEN EN LEUK!

sla,  preizaailingen en koolrabi op de tuintafel

frambozen voor het keukenraam

Als je geen ster 

aan de hemel 

kunt zijn wees 

dan een lampje 

in je huis 

(Chinees spreekwoord)
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Jullie zijn weer terug in jullie 

oude buurt, waarom?

“De reden waarom wij terug 

zijn gekomen is niet zozeer 

deze oude buurt als wel dit 

geweldige appartement. Had 

dit ergens anders gestaan dan 

hadden wij het ook gedaan. 

Deze woning, dat is vooral de 

beweegreden geweest om 

terug te komen” 

Hennie vervolgt.“ Wij wilden 

weg uit Haarlem Noord omdat 

wij het daar alle twee niet 

leuk vonden. Bram is daar wat 

makkelijker in dan ik want hij 

zegt ik ben toch vaak weg. Toen wij in 

Noord woonden was daar een bakker, 

een slager, noem het maar op en dat 

verdween allemaal. En met het ouder 

worden is het toch wel prettig dat je 

dat soort voorzieningen in de buurt 

hebt. Nu hebben wij dat allemaal 

weer terug. 

Bram, jij bent hier in de buurt 

geboren?

“Ja, in de Oude Amsterdamse Buurt. 

Ik ben geboren in de Tweede Vooruit-

gangstraat op nummer 3 naast bak-

ker Vink. Na ons trouwen hebben wij 

drie jaar in Haarlem Noord gewoond. 

Toen zijn wij weer teruggekomen in 

de Tweede Vooruitgangstraat in een 

huurhuis.”  

Hennie vult aan. “Mijn schoonou-

ders woonden op nummer 3 en 

mijn schoonmoeder heeft toen een 

goed woordje gedaan voor ons. Die 

woning moest ontruimd worden en 

ik weet nog heel goed dat ik die wo-

ning binnenkwam dat ik toen zei, die 

woning wil ik niet hebben. Wat was 

dat huis vervuild, het leek wel een 

paardenstal.”

Hoe bevalt het u, bewoners, in de Nieuwe Amsterdamsebuurt? Wat is er zo prettig aan onze wijk of wat is juist 

minder prettig?  Wat zou u graag anders willen zien of wat zal er juist niet veranderd mogen worden?  Om dat 

te weten te komen nodigen wij bewoners uit om daar over te praten. Dit keer ga ik op bezoek bij Bram(74) en 

Henny(68) van Ling. En dat is een genoegen, niet alleen omdat ik heel prettig ontvangen word maar ook om-

dat ik op hun balkon een geweldig uitzicht heb over Haarlem.  Zij hebben een woning in de Flank aan de Prins 

Bernhardlaan. Goed dat ik mijn kijkertje altijd bij mij heb.

Door Gerrit van Slooten.Buurtgenoten

Nadat Bram en Hennie met hulp van 

anderen het huis hadden leegge-

ruimd en opgeknapt, hebben zij daar 

23 jaar gewoond en hun kinderen 

zijn daar allemaal groot geworden. 

De kinderen hebben op de dr. Martin 

Luther Kingschool gezeten. Zij heb-

ben ook nog 11 jaar in de dr. Schaep-

manstraat gewoond. Daarna dus 

werd het Haarlem Noord.

Jullie wonen pal op jullie voetbal-

stadion en kijken zo op het veld. 

Voor DSK hebben jullie alle twee 

veel vrijwilligerswerk gedaan. 

“Wij deden al vrijwilligerswerk toen 

wij in de Vooruitgangstraat woonden. 

Ik was secretaris van het Wijkcomité 

Haarlem-Oost, dat is eigenlijk de 

voorloper van de wijkraden. Dat heb 

ik een jaar of tien gedaan. De betrok-

kenheid met deze buurt hebben wij 

alle twee altijd gehad. 

Hennie heeft in de oudercommissie 

gezeten van de Martin Luther King-

school. Van DSK ben ik nu 64 jaar lid.

Op 23 jarige leeftijd ben ik pen-

ningmeester geworden en drie jaar 

daarna overleed de voorzitter. Toen 

heb ik gezegd, als jullie een 

andere penningmeester vin-

den dan word ik voorzitter. Dat 

ben ik toen zeven jaar geweest 

en daarna weer een tijd niet 

en toen weer een aantal jaren.

Toen ben ik gestopt want ik 

had een drukke baan en na-

tuurlijk de kinderen waaraan ik 

ook aandacht moest besteden 

en bovendien  studeerde ik 

ook nog. 

Vier jaar geleden werd er weer 

beroep op mij gedaan, men 

vroeg mij of ik coördinator van 

het bouwplan wilde worden. 

Als je daar mee bezig bent heeft dat 

alles te maken met bestuurlijke zaken 

en ! nanciën. Toen ben ik weer voor-

zitter geworden, maar wel hebben 

wij afgesproken dat het was voor het 

termijn waarin het nieuwe clubhuis 

zou gebouwd zou worden.”

Hennie, jij deed ook vrijwilligers-

werk en ook voor DSK.

“Ik heb achter de bar gestaan en het 

contributieboek bijgehouden. Want 

dat gebeurde toen allemaal nog zon-

der computer. Ik ben vrijwilligster ge-

weest bij het UVV. Ik was gastvrouw in 

de Maria-stichting. En bovendien ben 

ik al 15 jaar betrokken als vrijwilligster 

in het Reinaldahuis.”

Bram: “Je moet wat om handen heb-

ben want anders stomp je af en raak 

je minder betrokken met de buurt 

waar je in woont.”  

Hennie bevestigt dat en vertelt: “Ja, je 

hebt mensen die alleen maar com-

mentaar leveren en die niets doen. Wij 

leveren ook nog wel eens commen-

taar maar wij willen ook graag onze 

bijdrage leveren aan de samenleving.”

Bram en Henny van Ling in hun “skybox”

>>>>>> Lees verder op pagina 8 
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Wat belangrijk is voor hen beide 

dat zij veel dingen doen onafhan-

kelijk van elkaar.

Bram wil toch nog een keer bena-

drukken wat belangrijk voor hen 

is in de nabije omgeving.

“Wat heel erg prettig is dat je hier 

je huisarts in de buurt hebt, maar 

ook je apotheek, de fysiothera-

peut, de bibliotheek, het is alle-

maal op loopafstand.” 

Hennie vult aan: “Er is in het 

Reinaldahuis een !tnessruimte en 

je kan als je geen zin of geen tijd 

hebt om te koken een daghap 

halen. En ik hoop en ik denk dat 

de winkels op zowel het Beatrix-

plein als op het van Zeggelen-

plein zullen blijven omdat er in de 

Zuiderpolder geen winkels zijn. 

Al met al denken wij dat wij hier 

weer met plezier gaan wonen, net 

zoals vroeger.”

Wilt u ook graag vertellen wat u van 

onze buurt vindt, waar u zich over 

opwindt, ergert of vermaakt laat het 

mij weten. Ik maak dan graag een 

afspraak met u. 

E-mailadres: gslooten@planet.nl

Vervolg BUURTGENOTEN van pag. 7 

Alle genodigden, waaronder nieuwe 

bewoners, medewerkers van Ymere, 

leden van de wijkraad en andere be-

trokkenen, verzamelen zich op deze 

winderige middag in de nu nog kale 

benedenruimte van de Spits om te 

worden verwelkomd met een bubbel, 

een sapje of een frisje. 

Tegen de klok van tweeën steekt 

Gerard van Noort, di-

recteur projectontwik-

keling van Ymere, van 

wal met een toespraak 

waarin hij in het kort 

de geschiedenis 

van het hele project 

schetst. Daarna is het 

de beurt aan wethou-

der Ewout Cassee, 

die vertelt dat hij 

deze week al voor de 

derde keer voor een 

o;ciëel gebeuren in 

Haarlem Oost met zijn 

aanwezigheid vereert, 

waarmee hij maar wil aangeven dat 

deze kant van de stad niet vergeten 

Vliegende start voor de Flank en de Spits 
wordt. Tenslotte is het 

woord aan Jan Bauer, 

voorzitter van de Raad 

van Bestuur van de Har-

tekampgroep. De on-

derste drie etages van 

de Spits zullen worden 

bewoond door clienten 

van de Hartekamp-

groep, en hij steekt 

niet onder stoelen of 

banken dat zij heel blij 

zijn met deze nieuwe 

woningen, die speciaal 

geschikt zijn gemaakt voor deze vorm 

van begeleid wonen.

Na deze woorden wordt het tijd 

voor daden: iedereen wordt verzocht 

om naar buiten te gaan 

voor de o;ciële ope-

ning van het complex. 

Daartoe is een groot 

scherm opgesteld in de 

onderdoorgang tussen 

de Flank en de Spits, 

waarvan het de bedoe-

ling is dat er foto’s op 

worden geprojecteerd 

van de bouw. Maar de 

harde wind heeft daar 

een ander idee over: die 

neemt het grote scherm 

mee om het een aantal 

meters verderop ver-

fromfraaid in de hoek te laten <ap-

peren. Daarom wordt meteen overge-

gaan op het indrukken van de grote 

knop, waarmee fraaie linten worden 

gelanceerd, die door de wind in 

vliegende vaart  over de stellage, over 

de Prins Bernhardlaan en richting het 

Beatrixplein worden geblazen. Wat je 

noemt een vliegende start ! Vervol-

gens klinkt er muziek uit de boxen, en 

verschijnt daar de zanger Carlo om de 

opening muzikaal te omlijsten. 

Daarmee is het o;ciële gedeelte 

afgelopen en wordt het hoog tijd 

om weer naar binnen te gaan en het 

geheel af te ronden met een hapje en 

een drankje, onder de warme klanken 

van de D.J. Een waardige afronding 

van het project met de naam D.S.K. 

Fase I.  Laten we hopen dat de fasen 

II en III net zo’n goede a<oop mogen 

beleven. Maar daarover later onge-

twijfeld meer... 

Bijdrage en foto’s Gerard Tensen

Na jaren van plannen maken, 

informatie-avonden, inspraakron-

des, overleg tussen alle betrokken 

partijen, plannen bijstellen, en 

uiteindelijk van bouwen, was het op 

18 juni eindelijk zo ver: de o!ciële 

oplevering van de Flank en de Spits. 

Vind u ook niet dat de fietsen 

in onze wijk opeens erg 

op elkaar lijken ?
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Jacobus (Jacob) Geel  

is geboren in Amster-

dam op 12 november 

1789 en overleed op 

11 november 1862 in 

Den Haag. Hij was een 

Nederlandse literator, 

! loloog (iemand die 

zich bezighoudt met de 

bestudering van dode 

talen) en bibliothecaris.

Geel is vooral bekend 

geworden door zijn boek 

“Gesprek op den Drachen-

fels” uit 1835, waarin hij 

in een tweegesprek de 

standpunten van het clas-

sicisme en de opkomende 

romantiek uiteenzette. Als 

! loloog publiceerde hij 

over Euripides, Xenophon 

en Aristophanes. In 1837 

vertaalde hij “A Senti-

mental Journey Through 

France and Italy” van 

Laurence Sterne. 

Van 1833 tot 1858 was 

Geel bibliothecaris van de 

Universiteit Leiden. Over 

het bezit van de biblio-

theek publiceerde Geel 

twee catalogi: één van de 

boeken (1848) en één van 

de handschriften (1852).

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

Jacob Geelstraat, de straat die loopt tussen het Teylersplein 

en het Drilsmaplein. 

STRAATNAMEN

Jacobus (Jacob) Geel  

Weet u dat de verkeerssituatie bij 

de verkeerslichten op de T-kruising 

Nagtzaamstraat/Amsterdamse-

vaart is veranderd?

Ik denk het niet. 

Weet u dat als u richting de 

Amsterdamsepoort wilt afslaan 

gebruik kan maken van beide 

verkeersstroken?

Ik denk het niet.

Verkeerssituatie Nagtzaamstraat

 Dit is wat we willen zien!

Weet dat het aangegeven staat dat 

u gebruik kan maken van beide 

stroken, zowel op de weg 

als met een verkeersbord?

Ik denk het niet.

Mede op verzoek van de wijkraad 

is de situatie daar veranderd, 

omdat er nogal wat opstoppingen 

plaatsvonden richting Amsterdam-

sevaart komende uit de 

Nagtzaamstraat of Teding van 

Berkhoutstraat. 

Waarom denk ik dat u als wegge-

bruiker het niet in de gaten heeft dat 

er op de kruising wat veranderd is? 

Het antwoord is heel simpel: u 

maakt nog steeds geen gebruik van 

de rechter baan om links af te slaan.

De verkeerssituatie is nog steeds 

het zelfde. Maar nu ligt het aan u…

De pijlen staan op het wegdek.  Het bord staat langs de weg Deze situatie is dus niet meer nodig.

Gerrit van Slooten

Bijdrage van Gerard 

Tensen. Bron: Wikipedia. 



Meldpunt leefomgeving en openbare ruimte. Ziet u een kapotte lantaarn, vernielingen, losse 

stoeptegels, volle afvalbakken, verstopte kolken, zwerfvuil of andere oorzaken van overlast? Neemt u dan con-

tact op met het meldpunt op 023 - 511 5115, of ga naar www.haarlem.nl/melding

De redactie van de wijkkrant vindt 

het leuk om voortaan in elk num-

mer aandacht te geven aan een 

aantal voor u wellicht interessante 

websites. We beginnen daar met-

een maar mee!

WWW.ECOPLAATS.NL
Deze website geeft een overzicht 

van online winkels waar je eco, bio 

en fairtrade spulletjes kunt kopen. 

Winkelen dus zonder slecht geweten 

omdat u de beste keuze maakt voor 

mens, dier en milieu. Naast adressen 

van winkels worden er ook bedrijven 

vermeld die diensten aanbieden die 

te maken hebben met duurzaamheid, 

milieubewustzijn en eerlijke handel.

WWW.50PLUSNET.NL
Op deze website kunnen 50-plus-

sers met elkaar in contact komen. De 

inschrijving is gratis. Men kan er met 

elkaar chatten, mailen, oproepen 

doen, activiteiten organiseren, clubs 

oprichten en nog veel meer. Het is 

een levendige site, ook vanuit deze 

regio zijn er veel actieve deelnemers, 

die o.a. Een aantal clubs hebben 

opgericht.

WWW.BUUV.NU
Zie artikel elders in deze krant.

WWW.INFORMATIESTEUNPUNT.NL
Het InformatieSteunPunt is een 

zelfhulp organisatie die klaar staat 

voor iedereen die vragen heeft of 

steun behoeft op het terrein van 

psychosociale en maatschappelijke 

problemen. Het kantoor bevindt zich 

in het Basishuis, Volhardingstraat 2, 

Haarlem. Het telefoonnummer staat 

in onze rubriek “Belangrijke Telefoon-

nummers”.

WWW.DEGROENEMUG.NL
Site van de gemeente Haarlem, waar 

informatie is te vinden over groene 

initiatieven in onze stad. Er zijn tips, 

hulp en links waarmee u snel en 

eenvoudig energie én geld bespaart. 

Helpt u mee om van Haarlem een 

klimaatneutrale stad te maken?

WWW.VRIENDSTAP.NL
Op deze site kunnen mensen met 

een psychisch probleem elkaar 

ontmoeten, met elkaar chatten 

en mailen. Je kunt aangeven of je 

een partner zoekt of een ‘gewone’ 

vriend(in). Het is mogelijk eerst 2 

weken gratis rond te kijken op de 

website, mocht je je in laten schrijven 

dan betaal je contributie.

Interessante websites

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummers
Als elke seconde telt 112
Politie (geen spoed)  0900- 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 -7000

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

Diensten (na 17.30 u. en weekeinde, spoedeisend)
Dokterscentrale  0900- 1515
Apotheek weekenddienst  023- 5319148
Tandartsen weekenddienst 023 - 5453004

Gemeente
Gemeente Haarlem (algemeen)  023 - 511 5115
Stadhuis  023- 511 3000
Meldpunt Oost  023- 511 5080

na kantoortijd (lokaal tarief )  0900- 8844
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)  0900-8477

Overige
Stichting Dock Haarlem  023 -543 6000
Stichting MEE Kennemerland  088 - 652 2522
Steunpunt Ouderen  023- 532 4261
Vrijwillige Hulpdienst voor Ouderen  023 - 535 3700
Zorgcentrale Thuiszorg  023- 891 8918
Thuiszorgwinkel  023- 891 8918
Steunpunt Mantelzorg  023 -891 8462
Sensoor  023 – 5471471
Informatie Steunpunt (hulp)  023 - 534 2206
Informatie Steunpunt (informatie)  023 - 540 2030
Loket Haarlem  023- 543 0990
Tafeltje Dekje  023 -526 3026
Blijf van m’n lijf  023- 532 7825
Advies en meldpunt huiselijk geweld  023 -547 2999
Anti discriminatiebureau  023- 531 5842
Kindertelefoon (gratis)  0800- 0432
Woonservice Kennemerland  023- 517 5600
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Waar de wijkraad opkomt de voor de 

belangen van de menselijke inwoners 

van de Nieuwe Amsterdamse Buurt 

wil ik graag in dit krantje elke keer 

even aandacht vragen voor het wel-

zijn van de dierlijke bewoners, zodat 

ook zij het naar hun zin hebben. 

Dit uiteraard met zo min mogelijk of 

liever nog geen (over)last voor dege-

nen die er niet voor hebben gekozen 

om dieren te houden.

Het is bekend dat het houden van 

en zorgen voor een huisdier een posi-

tieve invloed heeft op het welzijn van 

mensen, van jong tot oud. Daarbij 

is het natuurlijk ook belangrijk dat 

het dier zich goed voelt. Wat heeft 

I
n de huizen in onze buurt wonen behalve mensen ook heel veel dieren. 

Achter onze voordeuren bevinden zich heel wat konijntjes, cavia’s,  

hamsters, goudvissen, kanaries, parkieten enzovoorts. Daarnaast  

struikel je hier in de wijk soms zelfs letterlijk over de honden en katten.

Dieren wonen ook (1)

het huisdier daarvoor nodig? Liefde 

en aandacht uiteraard, maar wat nog 

meer?

Daar kunnen we onder andere 

achter komen door te kijken naar 

hoe het dier ‘in het wild’ leeft. Een 

konijn bijvoorbeeld maakt een hol 

in de grond, daar voelt hij zich veilig. 

Het ligt dus voor de hand dat hij zich 

beter voelt in een hok waarin hij zich 

ergens onder kan verstoppen dan in 

een geheel open kooi.

In de natuur leeft het ene dier altijd 

in een groep, het ander juist alleen. 

Groepsdieren voelen zich dus pretti-

ger met een soortgenootje bij zich.

Om erachter te komen wat uw dier 

nodig heeft zijn er verschillende mo-

gelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld heel 

veel boekjes -onder andere te leen 

bij de bibliotheek- waarin staat wat 

voor uw dier van belang is. Ook is er 

hierover op internet veel informatie 

te vinden.

Ik wens u en uw huisdier veel plezier 

van en met elkaar!

In ons volgende nummer zal ik hier nog 

meer over schrijven. 

Heeft u tips, vragen of opmerkingen 

n.a.v. deze rubriek, mail dan met onze 

redactie of met y.verburg@zonnet.nl

Openingsfeest Dr Schaepmanstraat
Op zaterdag 27 mei heeft dan ein-

delijk openingsfeest van de nieuw 

opgeleverde Dr Schaepmanstraat 

plaatsgevonden. Het feest zat al 

een poosje in de pen, maar door 

omstandigheden is het een paar 

keer uitgesteld.

Inmiddels zijn alle nieuwe woningen 

lang en breed bewoond, en het werd 

dan ook hoog tijd dat de nieuwe 

bewoners elkaar wat beter leren 

kennen. En wat is daar meer geschikt 

voor dan een gezamenlijk feestje 

voor alle bewoners ?

De o;ciële openingsactie werd ge-

daan door wethouder Rob van Doorn 

en Sandra Roozen van Pré Wonen, die 

samen door het lint !etsten die over 

de nieuwe !etsstraat was gespannen. 

Doordat het weer het deze middag 

liet afweten en het behoorlijk regen-

achtig en winderig was, zijn de mu-

ziek, de hapjes en de drankjes  

én alle feestgangers verhuist 

naar de parkeergarage onder 

de nieuwe appartementen. 

Een goeie zet, want daar 

ontstond al snel een gezel-

lige sfeer, met spelletjes voor 

de kinderen en muziek voor 

iedereen: een mooie gelegen-

heid om je nieuwe buren wat 

beter te leren kennen. En het 

ook nog eens te hebben op de 

kinderziektes die nog op een oplos-

sing wachten, zoals de moeilijke 

bereikbaarheid van de !etsenstalling, 

waardoor !etsen op ongewenste 

plekken worden achtergelaten, en 

het nog steeds ontbreken van een 

ondergrondse afvalcontainer. 

Maar de Bewonerscommissie, die 

ook dit openingsfeest heeft georga-

niseerd, houdt de vinger aan de pols 

en blijft zich ook inzetten van deze 

aanloopproblemen.

In ieder geval mag deze eerste actie 

geslaagd worden genoemd, en is dit 

feest hopelijk een aanzet geweest 

voor een nieuwe saamhorigheid in 

deze nieuwe straat. 

Door Gerard Tensen,

Foto’s van Lucas Ledmia.

> In zo’n kooi voelt een konijn zich niet erg happy
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AGENDA SPEELTUIN HAARLEM OOST

Maandag 25 juli om 14.00 uur SPORTDAG 
Touwtrekken, zaklopen, skilopen, 
verspringen, water dragen, spons 
gooien en veel meer.

Leden € 1,00 , niet leden € 1,50 

 

Dinsdag 26 juli  om 14.00 uur 

INDIANENDAG
Tenten bouwen, schminken, 
totompaal maken en nog veel meer.
Leden € 1,50, niet leden € 2,50 

 

Woensdagochtend 27 juli om 9.00 uur
Vandaag gaan we naar JULIANA TOREN 
Geef je snel op bij Mariska, anders is de bus vol. 
Eten en drinken mag je zelf meenemen.
Kinderen !€17,50, volwassenen !€22,50

Niet leden !€30,00

DE SPEELTUIN IS VANDAAG OOK OPEN 
vanaf 13.00 tot 17.00 uur voor de thuis blijvers.
 

Donderdag  28 juli om 14.00 uur 

JE ZELF NATEKENEN 
en dan verven op een groot vel.
Leden !€ 1,00 niet leden € 1,50 

 

Vrijdag 29 juli om 14.00 uur
We gaan KIENEN
om 14.00 uur met 2 rondes en er is een 
zit/sta-kien, dus allemaal 2 prijzen en 
voor de gelukkigste een extra prijsje.
Leden €!3,50   niet leden €!4,50 

Maandag 1 augustus om 14.00 uur 

SPELLETJESMIDDAG
Sjoelen, dammen, twist, mens erger je niet, 
en nog veel meer spellen. Eind van de middag 
krijgen jullie allemaal een ijsje
!€ 1,00 en niet leden !€1,50 

Dinsdag  2 augustus om 14.00 uur
We gaan een PORTEMONNEE 
MAKEN van een pak fris 
Leden €!0,50 niet leden €!1,00

 
Woensdagochtend 3 augustus om 9 uur 
Vandaag gaan we naar de 

HOLLE BOLLE BOOM
Geef je snel op bij Mariska, anders is de bus vol.  
Eten en drinken mag je zelf  meenemen.
Kinderen €!7,50 en volwassenen €!10,00

Niet leden €!15,00 

Donderdag 4 augustus om 14.00 uur 
Vandaag is er 
EEN ZWEMBAD IN DE SPEELTUIN
Water ballonen gooien, we gaan waterspelletjes 
doen. Bij slecht weer gaan we fi lm draaien.
Gratis voor de leden , Niet leden €!1,00

DISCO VOOR GROOT EN KLEIN 
Vrijdagmiddag om 15.30uur tot 16.30 uur
Kom verkleed allemaal als indiaan prinses,
spookje,  clown, of doe je mooiste jurk of pak aan.
GRATIS - GRATIS – GRATIS 

 


