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[ Van de voorzitter ]

[ Wijkraad ]

H

ier is weer het voorwoord van de
voorzitter. De jaarvergadering was
goed bezet met ongeveer 65 personen. Het wijkcontract kwam goed uit de
verf, dat is ook weer klaar voor een jaar.
De wijkraad heeft een paar keer een gesprek met
Otto van de Berg over het van Zeggelenplein. Nu
krijgen we in de maand juli ook weer een toelichting
over de school en het plein, wij zijn zeer benieuwd
hoe dat verder gaat lopen.
Er is ook nog een barbecue georganiseerd door
bewoners van de Oltman-, de Kraandijk- en de
Krusemansraat. De animo had iets beter gekund
maar misschien volgend jaar.
Voor de plantjes een week later was wat meer
enthousiasme. Bedankt Pré Wonen en gemeente,
volgend jaar weer graag. Ook de dames die het
georganiseerd hebben vriendelijk bedankt, zou leuk
zijn voor andere straten.
Het onkruid word dit jaar niet met gif gespoten,
dus als de bewoners van de wijk dit zelf weg zouden
halen ontzettend veel dank. De Ter Haarstraat is in
een nieuw jasje gestoken, dat ziet er zeer goed uit.
Het speelterreintje achter de kleine flat in de
Dr. Schaepmansstraat wordt ook aangepakt, maar
eerst moet de riolering klaar zijn.
Zoals u ziet is ons krantje deze keer in kleur. Niet
alleen omdat het er leuk uitziet, maar het is voortaan
in kleur “in het kader van de bezuinigingen”, zoals dat
heet. Aangezien ook de wijkraad op de centjes moet
letten, zijn we op zoek gegaan naar een goedkopere
manier om ons krantje te drukken. Het is gebleken
dat deze drukvorm minder geld kost dan bij de lokale
drukker waar we tot nu ons drukwerk lieten doen.
Een mooier krantje dus, voor minder geld, wat willen
we nog meer ?
De maand juli zijn wij van de wijkraad niet aanwezig dus vanaf augustus gaan we er weer vol tegen
aan. Dus voor iedereen: op de derde maandag van
augustus gaan we verder bij DSK boven in de
bestuurskamer.
Namens het hele bestuur van de wijkraad NAB
wens ik iedereen een fijne vakantie toe.

Siem de Groot

Uw voorzitter
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[ mededelingen ]
Openbare vergaderingen van uw wijkraad
• Wilt u iets bespreken over iets wat zich in buurt
afspeelt?
• Z it u iets niet lekker over bijvoorbeeld het gemeentelijke doen en laten?
• Andere vragen?
Uw wijkraad heeft elke 3e maandag van de maand een
openbare vergadering. Kom eens langs! Uw mening is
belangrijk! De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en
er is voor de pauze ruimte voor buurtbewoners om eigen
onderwerpen in te brengen. De vergadering sluit om
21.30 uur. Komt u eens langs!
De data voor de volgende vergaderingen zijn

20 aug, 17 sept, 15 okt, 19 nov, 17 dec.
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Enquête Cremerplein

Door Jan en Jacques

We hebben er enkele jaren geleden al over geschreven, over de loze ruimte
bij het Cremerplein, dat voorheen door de gemeente werd gebruikt als
opslagruimte. Plannen om er huizen te bouwen konden geen doorgang
vinden, en ook het idee om het stuk grond bij de achtertuinen van de aanpalende bewoners te betrekken kon niet worden gerealiseerd. De wijkraad
heeft het onderwerp daarna laten rusten, en er is vervolgens met het terreintje niets meer gebeurd.
Omdat dit toch een onvoldaan
gevoel bleef geven, hebben de
secretarissen van de wijkraad,
Jan Scholten en Jacques Amand,
het probleem dit voorjaar weer
opgepakt. Zij zijn, gewapend met
een vragenlijst, alle deuren van de
omwonenden langsgegaan om bij
iedereen persoonlijk te informeren
wat hun visie is op de invulling
van het terreintje. Deze bezoeken
hebben hun veel avonden gekost,
maar ondanks de soms heftige regenbuien hebben ze doorgezet tot
iedereen was gehoord.
Iedereen bleek zijn eigen verhaal te hebben. Veel mensen zijn
er voorstander van om er een
afsluitbare fietsenstalling te plaatsen, aangezien nu veel fietsen in
de voortuin of de straat worden
geparkeerd. Een ander idee was
om er een groentetuin te maken, of
een speeltuintje voor de kinderen.
De bewoners waren positief over

dit initiatief en vonden het leuk, ze
konden hun eigen verhaal kwijt. Dat
is toch wat anders dan vergaderen.
De bezoeken bleken heel leerzaam

Oproep Groenschouw

voor de “vliegende reporters”. De
resultaten van hun inspanningen
zijn doorgegeven aan de gemeente,
die nu aan zet is.

Op maandag 17 september zal een
groenschouw worden gehouden in de
Nieuwe Amsterdamse Buurt.
Iedereen die het weinige groen in onze wijk een warm
hart toedraagt, en graag wat meer groen zou willen
zien, is van harte uitgenodigd om met ons mee te fietsen en zijn of haar ideeën met ons te delen.
De schouw gaat van start om 19.30 uur vanaf
het DSK-gebouw aan de Jac van Looijstraat.
U bent van harte welkom. En vergeet
niet uw fiets mee te nemen !

nIJK
e
ro W

GIN DE

Jan en Jacques.
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Zomers breien voor winterse warmte in Roemenië
Roemenië heeft weerkundig gezien een landklimaat. In het kort houdt dit in dat het er
zomers een stuk warmer en ‘s winters veel kouder is dan bij ons. In de nacht kunnen de
temperaturen in de winter dalen tot wel -40 graden Celsius!
Daarom breien we
truien, maar ook
dekens voor de kinderen in en om Arad. In de kindertehuizen die worden ondersteund
door de stichting WCL kan men het

maar moeizaam op een redelijke
temperatuur houden. Er is geen geld
voor extra dekens, de budgetten zijn
laag. Vandaar dat ons breiwerk als
een uitkomst wordt ervaren.
Dus als u lekker in de tuin zit of straks
voor de televisie bij de Olympische
spelen..... breit u mee? Of heeft u nog
breigaren over waarmee anderen
aan de slag kunnen gaan? De Werkgroep Haarlem breit voor Roemenië
kan uw bijdrage goed gebruiken!

U kunt contact opnemen met Yolanda
Verburg, tel. 023- 751 94 29 (niet tussen 13.00 en 16.00 uur) of per e-mail:
y.verburg@zonnet.nl.

BUUV in de NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT
Steeds meer mensen in Haarlem weten de weg naar BUUV te
vinden, dat geldt uiteraard ook voor de bewoners van onze wijk.
Via het prikbord in het Reinaldahuis kwam Paula van Netten
een klein jaar geleden BUUV
op het spoor.
Sindsdien hebben zij en
haar man Sudjak al diverse keren hulp geboden en ontvangen via deze ‘dienstenmarktplaats’. Het echtpaar heeft vier
kinderen en om die reden ook

een vrij grote auto. Daarmee heeft
Sudjak al een paar maal mensen
kunnen helpen met het vervoeren
van een bankstel of bed.
Paula wordt momenteel geplaagd door een slijmbeursontsteking, maar zou ook graag iets voor
anderen willen betekenen, bijvoorbeeld mensen ondersteunen die tijdelijk hun huishouden niet kunnen
doen, want ze houdt
ervan een ander een
plezier te doen.
Zelf is de familie al
enkele keren uit de
brand geholpen door
een technische Buuv,
die o.a. de computer
aangesloten heeft en
lampen heeft opgehangen.
Het is dan ook
vanzelfsprekend dat
beiden enthousiast

zijn over het BUUV-concept
mede doordat de BUUV-medewerksters betrokken zijn en
blijven nadat er contact is gelegd
tussen Buven.
Wilt u ook uw mogelijkheden en
talenten inzetten voor anderen of
kunt u zelf voor het een of ander
hulp gebruiken meldt u zich dan
aan bij BUUV.
Dat kan
• per telefoon: 023 5517845
• per email: info@buuv.nu
• de website: www.buuv.nu
• of door een advertentie te plaatsen op één van de prikborden

• Paula en Sudjak van Netten met hun jongste dochter.
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Kunst in mijn buurt

Door Gerrit van Slooten

Mijn overbuurman is kunstschilder en af en toe speelt hij ook nog in een band. Een dame bij mij in de straat heeft een boek
geschreven. Dat zijn al twee mensen in de toch niet zo grote straat waarvan ik weet dat die zich met kunst bezig houden.
Het maakt mij wel nieuwsgierig, dus daarom deze nieuwe rubriek. Ik wil met mensen gaan praten die zich op een of andere
manier met kunst bezig houden. De eerste met wie ik ben gaan praten is een schrijfster, Wanda Zehouani Nauta.
U heeft uw debuutroman geschreven,
voelt u zich dan ook meteen schrijfster?
“Eigenlijk ben ik het wel maar het is wel
vreemd om je dan meteen schrijfster te
noemen.”
Heeft u altijd al schrijfster willen
worden?
“Nee, niet meteen maar ik heb schrijven
altijd heel leuk gevonden. Ik heb vroeger
op de lagere school al stukjes geschreven voor de schoolkrant. Daar maakte ik
ook nog tekeningetjes voor. Maar drie
jaar terug kreeg ik echt het gevoel en de
drang om dit boek te gaan schrijven.”
Dan heb je eindelijk besloten om te
gaan schrijven, wat gebeurt er dan?
“Dan ga je zitten denken, waar moet
het over gaan, wat voor onderwerpen
kan ik gaan gebruiken, welke personen
moeten er in verschijnen. Dus ik ben
allereerst maar personen gaan verzinnen. In dit geval waren het een man, een
vrouw en twee kleine jongetjes.
Het is nu ongeveer drie jaar geleden dat
ik begonnen ben en nu weet ik soms
eigenlijk niet meer hoe ik aan de onderwerpen ben gekomen. Soms lees je iets
dat je kan gebruiken of soms zie je iets
dat wel in je boek kan passen.
Het onderwerp ging dus uiteindelijk
over een vrouw die weduwe werd, haar
man is na een ongeluk overleden. Zij
blijft achter met haar twee kleine kinderen en hoe zal zij dat gaan verwerken.
Zij voelde zich heel erg schuldig want
zij denkt dat het ongeluk heeft plaats
gevonden omdat zij iets gezegd heeft.
Dat is de rode draad in het verhaal.”
Dan heeft u het nog niet op papier.
“Ik ben begonnen met een klein notitieboekje, daar schreef ik de namen op,
steekwoorden en situaties. Toen ik mij
zo een beeld gevormd had ben ik gaan
schrijven maar nog steeds niet achter
de computer. Want ik schrijf dan liever
5
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Maar lees je dan niet over je eigen
fouten heen?
“Ja, dat zeggen ze wel, maar ik heb het zo
veel keren nagekeken dat ik uiteindelijk
dacht het is wel goed zo. Nogmaals, de
drukker wil het ook voor je doen maar
dan moet je daar extra voor betalen.
Maar tot nu toe ben ik niet aangesproken
door kopers van het boek over taalfouten
die er eventueel in zouden zitten.”
Is er een last van u afgevallen nu u
het boek geschreven heeft?
“Ja, de druk is er af. Maar toen ik nog aan
het boek bezig was heb ik aan diverse
mensen gezegd dat ik bezig was aan een
boek, dit om mij zelf druk op te leggen”

• Schrijfster, Wanda Zehouani
Nauta met haar debuutroman

hier op de bank met een muziekje op
de achtergrond of als het mooi weer is
in de tuin. Daarna zette ik het pas op de
computer en ga ik de fouten er uit halen
en of kleine stukjes herschrijven.”

Dan komen de dozen met boeken en
dan moet je ze slijten, hoe ging dat?
“Ik heb zelf een brief gemaakt voor vrienden en bekenden en daarin geschreven
dat mijn boek eindelijk uit was gekomen,
dat hij nu te koop was en wat de prijs
was. Die brief heb ik dus verstuurd en
algauw kreeg ik veel reacties. Op de
school mocht ik een stukje plaatsen op
de schoolinfo die de kinderen iedere
twee weken mee naar huis kregen. Al
met al heb ik hele leuke reacties gehad
en de verkoop ging ook goed.”

En dan is het geschreven en wat dan?
“Dan heb je het geschreven maar dan
moet het nog een boek worden want
je wilt het ook in je kast zetten. Ik ben
op internet gaan speuren hoe ik het kan
laten uitgeven. Vroeger toen alles nog
op de ouderwetse manier gedrukt werd
moest je een heleboel boeken afnemen.
Nu, door de digitale mogelijkheden kan
je zelfs als je dat wilt maar één boek
afnemen. Maar wil je er duizend dan
kan het ook.
Dan vind je een uitgever, dan komen
de vragen bij je op zoals hoeveel moet
ik er laten maken en wat gaat dat dan
kosten? Je denkt wie zouden mijn boek
willen kopen en ik kwam toen uit op
vijftig stuks. Daar kan ik mij dus geen
buil aan vallen. Ik heb er vijftig laten
maken in eigen beheer, dat houdt dan
in dat je zelf alle kosten draagt. Maar
dan moet je ook alle fouten er zelf
uithalen, dat kan je wel eventueel laten
doen door een corrector maar dat kost
je dan ook weer extra geld. Dus ik heb
het voor het naar de drukker ging keer
op keer gelezen en dan maar hopen
dat het foutvrij is”
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Heeft u al weer nieuwe plannen?
“Ik was met mijn man Fouad en mijn
kinderen Yasmina(8) en Yassin(7) bij
mijn schoonouders in Marokko en daar
ontstond het idee om samen met mijn
kinderen een kleuterboekje te maken.
De een tekent, de ander kleurt het in.
Ik maak er foto’s van en die plaats ik bij
de tekst. En dan maar kijken of we dat
boekje ook uit gaan geven.”
Zou u ook iets willen vertellen met welke
kunstvorm u zich zoal bezig houdt. Ik kom
graag bij u langs.
U kunt mij per e-mail bereiken via
gjvs40@gmail.com of tel:5330554
•
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Zelfverdediging voor ouderen

Door Gerrit van Slooten

Steeds meer mensen, vooral ouderen, schijnen bang te zijn om ’s avonds nog de deur uit te gaan. Erger nog, zij durven
helemaal de deur niet meer uit. Of de deur te openen als er gebeld wordt. Is er aan die angst wat te doen? En op welke
manier kan je daar wat aan doen? Ed Sabelis, onze vorige wijkagent en tegenwoordig wijkagent van de Slachthuisbuurt
heeft misschien wel een oplossing.
Wanneer is bij u het idee ontstaan
om wat aan die angst de doen?
“Ik gaf zelfverdediging op de Xaveriusschool, toen kwam er een opmerking
van uit de seniorenflat op het Teylerplein,
dat de mensen daar zich niet helemaal
veilig voelden. De maatschappij gaat
tegenwoordig heel snel en vele ouderen
kunnen dat vaak niet meer bijbenen. Ook
het geld opnemen bij een pinapparaat
geeft nogal eens een onprettig gevoel.
Ook kwam er de vraag of ik eventueel
• Fred
Spaansen
een
cursus
zou willen opzetten zodat
ouderen zich wat veiliger gaan voelen. Ze
wat trucjes leren, ze wat informatie geven
hoe zij zich op straat moeten gedragen.”

Maar als je bezoek krijgt van familie
of vrienden dan kunnen zij je toch
beter even bellen als zij voor je deur
staan? Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje.
“Ja, dat is zeker belangrijk, bewoners
laten tegenwoordig ook vaak een oogje
in hun deur plaatsen. Dus nooit je deur
helemaal opendoen, vragen wie daar is is
ook belangrijk.
Komen er mensen met collectebussen
aan de deur, laten zij zich legitimeren,
dat zegt op zich nog niet alles want die
legitimaties kunnen ook vervalst worden.
Meestal heeft een gerenommeerde
instelling zich al gemeld dat zij een dezer
dagen komen collecteren.
Heel erg belangrijk is het volgende, geef
nooit je pincode aan een vreemde, ik
herhaal, doe dat nooit.”

• Wijkagent Ed Sabelis

Wat kunt u de ouderen zoal leren?
“Wat heel belangrijk in de weerbaarheidtraining is, is V.K.C. Dat staat voor
verdediging, kracht en conditietraining.
Want als je je wilt verdedigen moet je wat
kracht hebben, dus ook conditie.
Je krijgt tips hoe je moet handelen als er
iemand aan de deur staat, als iemand je
vastpakt hoe je je dan los kan maken.
Er wordt tijdens de lessen verteld over de
alarmsystemen voor in huis die tegenwoordig op de markt zijn. En zij krijgen
ook conditietraining, dat is sowieso heel
belangrijk.”

Spanning is wie je
denkt te moeten
zijn, ontspanning
is wie je echt bent.
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Hoe kan ik mijn houding
verbeteren?
“Het begint eigenlijk in je hoofd, daar
moet het gebeuren. Als je de kranten
leest en dan ziet dat er berovingen zijn
en dat mensen overvallen worden, dan
denk je wellicht dat je kwetsbaar bent,
maar dat is niet zo, de schakelaar moet
om. Je moet als je je op straat begeeft
zeker overkomen. En dat leer je op onze
cursus.”
“Als je nooit wat overkomen is dan zal die
houding natuurlijk eerder aanwezig zijn
dan bij mensen die wel wat meegemaakt
hebben, hetzij in hun huis of op straat.”

Nog even over de cursus, het is de
bedoeling dat u de mensen vooral
zelfvertrouwen geeft?
“Verdediging, kracht en conditie zijn de
basiswoorden van onze cursus, dingen
blijven doen, zonder angst de deur uit.
Ook ’s avonds naar een verjaardag gaan,
blijf niet thuis. Blijf gewoon de dingen
doen die je graag wil blijven doen.
Behalve dat de cursus je weerbaarder
maakt heeft het ook een sociaal aspect,
je ontmoet andere mensen, je drinkt een
kop koffie met elkaar. Je bent weer onder
de mensen.

Wat moet je doen als het avond is
en er wordt bij je aangebeld, lekker
laten bellen?
“Je moet nooit van het slechtste uitgaan,
maar je moet er wel altijd rekening mee
houden. Er zijn een aantal middelen om
je deur te beveiligen. Niet gelijk je deur
wagenwijd opendoen. Houdt hem op
een kier, houd je voet achter de deur, of
doe hem op een haak. Als je buitenverlichting hebt, doe die dan aan.”
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amsterdamse

buurt

Informatie over de cursus gegeven door
Edwin Sabelis: Na de zomer wordt weer de
cursus weer gestart.
De kosten bedragen 15 euro voor zes lessen. Dat is inclusief een kop koffie of thee.
De cursus wordt mede gesponsord door
de woningcorporaties Elan Wonen, Pré
Wonen en Ymere.
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Zorg voor het milieu (4)

Bijdrage van Yolanda Verburg

Deze keer borduren we in deze rubriek voort op schoonmaken op een
natuurlijke manier en besteden we aandacht aan een aantal schoonmaakmiddelen op natuurlijke basis. Veel minder verontreinigend dus
voor het milieu en minstens even effectief!
Olijfolie
Beschouw olijfolie als een echt wondermiddel. Het kan worden gebruikt
voor het polijsten van hout en het loskrijgen van een rits die vastzit. Je kunt
het inzetten bij het voorkomen van
haarballen bij katten (voeg een eetle-

pel toe in het voedsel van je kat) en je
kunt het gebruiken voor het glanzend
maken van roestvrij staal en messing.
Heb je je schoenen er al eens mee
gepoetst? Het werkt! En het maakt
dat je leren bankstel er weer als nieuw
uitziet. Je kunt er zelfs de scharnieren
van de deuren in huis mee smeren.
Met recht een wondermiddel!
Azijn
Azijn is zuur, wat betekent dat je er
schimmel en meeldauw direct mee
kunt doden en verwijderen… handig
dus voor in de tuin. Wist je bijvoorbeeld dat azijn de beste manier is om
groene aanslag op je tegels en klinkers te verwijderen? Daarnaast is het
ook zeer geschikt voor het verwijderen van vlekken en het terugdringen
van roest. Het zorgt voor een mooie
glans en je kunt het gebruiken op

Tandpasta
Omdat tandpasta bestaat uit een mild
schuurmiddel, een vorm van zeep en

ramen en spiegels. Gebruik het ook
om je koffiezetter en waterkoker te
ontkalken. Ontkalken willen we ook
in ons toilet en ook daar werkt het
prima. Wel even een nachtje laten
inweken!
Kranten
Meng wat warm water met een
paar druppels azijn en gebruik oude
kranten om je ramen te lappen.
Zeem je ramen droog met een flinke
prop krantenpapier om je ramen te
laten schitteren. Daarna kan de krant

een antibacterieel middel, is tandpasta een geboren vlek-verwijderaar. Blijf
uit de buurt van soorten tandpasta
die extra werkingen hebben, zoals
speciale versies tegen tandsteen en
pasta’s die een blekende werking
hebben. Deze kunnen schade geven
aan tegels, maar ook aan bijvoorbeeld zilver. De basistandpasta is echter prima om je zilver mee te poetsen
en je wastafel mee onder handen

gewoon bij het oud papier en heb je
geen vieze sponzen meer in huis waar
bacteriën in kunnen nestelen.

te nemen. Wist je trouwens ook dat
de fluoride in tandpasta uitstekend
werkt tegen de jeuk van muggenbulten? Beetje tandpasta op de beet en
de jeuk vermindert snel.

Zout
Los zout op in witte azijn om een subtiel schuurmiddel te maken. Uitstekend te gebruiken voor het reinigen
van tegels, glas en wastafels. Nog

Citroensap
Citroensap is een natuurlijk ontsmettingsmiddel en het sap van citroenen
biedt een prima alternatief voor het
gebruik van bleekmiddel. De citroensap vernietigt bacteriën en ziektekiemen en zorgt ook nog eens voor
een heerlijke frisse geur in huis. Niet
voor niets wordt aan veel schoonmaakmiddelen de geur van citroen
toegevoegd!

een tip: als je een ei laat vallen kun je
dit het best schoonmaken met een
handvol zout.
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Buurtgenoten

DoorGerrit
Gerritvan
vanSlooten.
Slooten
Door

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. Onze wijkbewoonster Sandra Veenhof (28) wil het wel vertellen wat zij er van vindt.
Ik liep vorig jaar op het Drilsmaplein
toen ik werd aangesproken door
een jonge dame, met de vraag of ik
bewoner was van de Amsterdamsebuurt en hoe ik de buurt ervaarde.
Mijn eerste gedachte was dat ik
werd aangesproken door een journaliste. Maar dat was niet zo. Waarschijnlijk kon zij een huis krijgen in
de van Alphenstraat. En daar woon
ik ook toevallig al 44 jaar. En nu een
jaar later woont Sandra ook in die
straat.
Hoelang woont u nu hier en heeft u
nog wat aan mijn informatie gehad?
“Ik heb de sleutel sinds juli en ik ben
hier in september gaan wonen. Ik
heb het toen geschilderd en daar de
tijd voorgenomen. Iedereen zegt dat
je het nog steeds kan ruiken maar ik
ruik het niet meer.”
Heeft u lang gezocht naar een
woning?
“Ik heb lang ingeschreven gestaan.
Ik woonde samen met mijn broer in
het huis van mijn opa en oma. Ik boven, hij beneden. Allebei een eigen
keuken en badkamer. Dat was voor
toen als starters een prima oplossing, maar de buurt waar ik woonde
vond ik niet zo leuk meer als voorheen. Er was flink wat geluidsoverlast en er werd nogal geroddeld en
getreiterd. Toen heb ik besloten om
te gaan zoeken naar een andere
woning.”
Dan komt u in de van Alphenstraat,
was dat uw eerste keuze?
“Nee, ik heb eerst gekeken op de site
van de woningbouw. Gekeken in
wat voor soort huis ik wilde wonen,
dat moest liever geen flatwoning
zijn. Ik houd van oude huisjes. Het
type volkswoningen en daar voldoet
deze woning aan.
8
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warm is alles dicht moet doen. Wat
daarbij wel weer leuk is, is dat er dan
over de schutting regelmatig iets te
proeven overgegeven wordt.”
Wat vindt u nu leuk aan onze buurt?
“Je hebt hier nog kleine winkeltjes
en dat er, hoewel klein, nog weekmarkten zijn. En hier kan je dat
nog allemaal te voet doen. Ik vind
het wel leuk dat de viskraam op
de Zomerkade wel weer open is.
Ik eet dan wel geen vis maar vind
het wel leuk. Je hoeft hier niet naar
de supermarkt er zijn nog steeds
winkeltjes.”

Sandra Veenhof

Ik was hier nog nooit in de wijk
geweest behalve één keer in de
Amsterdamstraat. Ik was de eerste
kandidaat die mocht kiezen. Ik vond
vooral de keuken prettig want die is
heel ruim en zonnig, ook in de winter. De tuin is wel niet helemaal op
het zuiden, maar biedt voldoende
mogelijkheden om lekker buiten te
zijn en eigen groenten als bloemkool te laten groeien. Kortom ik heb
toen gekozen dat ik wel bewoner
wilde worden.”

De meeste bewoners vinden juist
dat het aantal winkels juist terug
loopt.
“Als je het vergelijkt met de Leidsebuurt dan is het hier wel aanzienlijk
beter, want daar is er helemaal niets
meer te vinden behalve dan de
Dekamarkt en een slager. Wat ook
prettig is dat je hier in de straat nog
kan parkeren.”
U bent in een woning getrokken
waar de plannen waarschijnlijk
voor u niet zo leuk zijn.
“Nee, maar dat zal ik moeten ervaren in de toekomst. In principe wil ik
in de toekomst wel een huis kopen.
Maar deze woning wordt dat dan
waarschijnlijk niet omdat het zo
gehorig is. Wanneer mijn buren hun
huizen niet zullen kopen, dan zit het
er in dat er starters het huis kopen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen
die dan kinderen krijgen en dat
brengt dan heel wat meer geluid
met zich mee. Ik wil geen herhaling
van mijn vorige huis.
Het is afwachten wat er met deze
woningen gaat gebeuren en wanneer, zoveel geld heb ik niet in deze
lees hiernaast verder >>>>

U sprak mij aan over de wijk
voordat u de woning aanvaarde.
Klopte mijn informatie?
“Ik weet niet meer precies wat u
gezegd hebt, maar u vertelde niet
dat ik het niet moest doen en u had
ook geen negatief verhaal te vertellen. Niet over tramme-lant, ruziemakende of lawaaimakende types. En
dat ervaar ik ook zo.
De huizen zijn wel gehorig maar de
mensen om mij heen zijn bepaald
niet lawaaimakend. Heel af en toe
hoor ik muziek of vertrekkende
auto´s, maar dat zullen zij van mij
ook wel eens horen. Ze houden om
mij heen wel van barbecueën en dan
vind ik het jammer dat ik dan als het
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Dieren wonen ook (4)

Bijdrage van Yolanda Verburg

In de vorige wijkkranten heb ik vooral aandacht besteed aan wat wij als mensen voor de dieren kunnen doen.
Deze keer ga ik in op wat de dieren voor ons kunnen betekenen. We kennen allemaal de blindegeleidehond,
de hulphond voor mensen met bijvoorbeeld epilepsie, de hasjhonden en dergelijke.
Daar wil ik het echter niet over hebben, de meesten van ons komen
daarmee niet dagelijks in aanraking.
Het gaat mij nu om onze “gewone”
huisdieren: uw kat, kanarie, konijntjes of hond.
Wij mensen hebben vaak de neiging om maar door te gaan zonder
op onze grenzen te letten. Dieren
echter zijn van nature geneigd om
hun beperkingen in acht te nemen. Dit gedrag is helaas deels wel
verdwenen, doordat we ze uit hun
natuurlijke leefomgeving hebben
gehaald, maar toch kunnen we ook
van onze huisdieren leren. Bestudeer
bijvoorbeeld eens het gedrag van je
kat en leer zo iets over “energie- en
tijdmanagement”. En over persoonlijke verzorging.

>>>>>> vervolg interview Sandra
woning gestoken. Ik ga er vanuit dat
ik hier nog wel een paar jaar woon,
dan heb ik het toch een beetje
eigen kunnen maken en er van kunnen genieten.”
Als u er dan toch uit moet zou uw
voorkeur er dan uitgaan om in deze
buurt te blijven wonen?
“In deze omgeving staan wel het
type woningen waar ik van houd
en die ik leuk vind, maar dat hangt
helemaal van mijn budget af. Met
mijn huidige baan lukt het niet om
een huis te kopen. Je weet niet wat
de woningmarkt dan doet.
9
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Onze huisdieren staan in nauwe
relatie tot hun omgeving en soortgenoten en tot ons als hun vrienden en
verzorgers. Zonder de ander kan een
dier niet bestaan, het zijn sociale wezens. Daarom kan het ook leuk en interessant zijn om groepen van dieren
te observeren. Dat kan soms gewoon
in de eigen omgeving. Wat gebeurt er
in het park als er een groepje honden
bij elkaar komt? Hoe reageren de
katten in de buurt op
elkaar? In welk dier
van de groep herken
je je eigen gedrag?
Voor andere groepen
moet je je toevlucht
nemen tot bijvoorbeeld een dierentuin
of – beter nog – een
natuurdocumentaire.
Of door een boek over
het sociale gedrag van
dieren te lezen. Kan heel leerzaam
zijn! De positieve effecten van de relatie tussen mens en dier staan inmiddels buiten kijf. Hopelijk leidt dit alles
tot meer (zelf)kennis en respect voor
mens en dier, ieder naar diens eigen
aard!

Dieren leven in het moment, maken
zich niet druk over de toekomst en
toch redden ze zich
prima. Ook voor mensen
is het een goed idee om
meer in het nu te leven
en zich niet aldoor druk
te maken over het verleden of de toekomst. De
stress van alledag kunnen we leren van ons af
te zetten door aandacht
te geven aan onze huisdieren en te ontdekken
wat zij ons te bieden hebben.
Zij kunnen ons gedrag en onze
emoties weerspiegelen en laten ons
zien wanneer we uit balans zijn. Door
dit te herkennen, te benoemen en
te uiten kan er opnieuw harmonie
ontstaan.
Ik wil nog wel kwijt dat je als je aan
deze kant van Haarlem woont zo
op de snelweg zit. Maar in Haarlem
west zit je zo in de duinen of op het
strand. Ik houd van skeeleren en dat
is vanuit het westen van de stad een
stukje makkelijker.

poosje want ik ben
er veel te blij mee.
Wat ik ook jammer
vind is dat er overal
kattenstront ligt. Als
ik de rolemmer door
de poort naar voren
rijd dan is er een hele grote kans dat
ik daar in trap. Ik doe dat dan ook
liever niet in het donker. Ondanks
dat voel ik mij wel thuis in mijn woning en in deze buurt.”

U rijdt motor, vindt u het niet
jammer dat u hem niet achter
in uw tuin kan zetten?
“Nee, dat is jammer maar je kunt
niet alles hebben. Ik kan de poort
niet door. Misschien als ik een ander
type motor zou hebben met een
smaller stuur dat het wel zou lukken. Maar ik houd deze nog wel een
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Ondergrondse afvalinzameling NAB
Spaarnelanden is in opdracht van de
gemeente begonnen met het zoeken naar
plaatsen waar de ondergrondse afvalbakken geplaatst kunnen worden.
Er worden proefsleuven gegraven om te kijken wat
er aan kabels en leidingen in de grond zit. Als de
zoekactie is afgerond brengt Spaarnelanden de
bewoners op de hoogte over de resultaten van de
zoekactie door middel van
infoavonden en tekeningen.
De bewoners kunnen dan een
reactie geven op de beoogde
locaties. Ook wordt er informatie over het vervolg van de
procedure gegeven.
De wijkraad ontvangt dan ook
een overzicht van de beoogde
locaties en kan reageren.

De infoavond zal na de zomervakantie plaatsvinden.
Over de exacte data zal de wijkraad worden ingelicht.

Meldpunt leefomgeving en openbare ruimte. Ziet u een kapotte lantaarn, vernielingen,
losse stoeptegels, volle afvalbakken, verstopte kolken, zwerfvuil of andere oorzaken van overlast? Neemt u
dan contact op met het meldpunt op 023 - 511 5115, of ga naar www.haarlem.nl/melding

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummers
Als elke seconde telt
Politie (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem

112
0900 - 8844
0800 - 7000

Bereikbaarheid handhaving
Maandag t/m zaterdag 08.30 t/m 24.00 uur
Zondag 09.00 t/m 17.00 uur
Meldkamer 023 - 5114950
Diensten (na 17.30 u. en weekeinde, spoedeisend)
Dokterscentrale
0900 - 1515
Apotheek weekenddienst
023 - 531 9148
Tandartsen weekenddienst
023 - 545 3004
Gemeente
Gemeente Haarlem (algemeen)
Stadhuis
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023 - 511 5115
023 - 511 3000

nieuwe

Meldpunt Oost
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)

023 - 511 5080
0900 - 8477

Overige
Stichting Dock Haarlem
Stichting MEE Kennemerland
Steunpunt Ouderen
Vrijwillige Hulpdienst voor Ouderen
Zorgcentrale Thuiszorg
Thuiszorgwinkel
Steunpunt Mantelzorg
Sensoor
Informatie Steunpunt (hulp)
Informatie Steunpunt (informatie)
Loket Haarlem
Tafeltje Dekje
Blijf van m’n lijf
Advies en meldpunt huiselijk geweld
Anti discriminatiebureau
Kindertelefoon (gratis)
Woonservice Kennemerland

023 - 543 6000
088 - 652 2522
023 - 532 4261
023 - 535 3700
023- 891 8918
023 - 891 8918
023 - 891 8462
023 - 547 1471
023 - 534 2206
023 - 540 2030
023 - 543 0990
023 - 526 3026
023 - 532 7825
023 - 547 2999
023 - 531 5842
0800 - 0432
023 - 517 5600

amsterdamse

buurt

•

z o m e r

2 0 1 2

STRAATNAMEN
Deze keer de beurt aan de

Zomervaart

De Zomervaart vormt de scheiding tussen de Amsterdamse buurten aan de noordkant en de Slachthuisbuurt
ten zuiden van de vaart. Maar de vaart liep daar al ver voordat deze buurten zijn gebouwd. Het is al te zien op de
oudste kaarten die er van Haarlem zijn. Maar hoe komt die vaart aan zo’n naam? Zouden de zomers soms beter
zijn in Haarlem Oost dan in andere gedeeltes van de stad ? Of is er toch een andere verklaring? Het boekje “De
straat waarin wij wonen” geeft het volgende antwoord.

De Zomervaart zoals N. Tavernier (1734-1807) hem in waterverf penseelde.

Voor de drooglegging
van de Haarlemmermeer
vormden de Zomervaart en
de Fuikvaart de verbinding
tussen het Zuider Buiten
Spaarne en de Haarlemmermeer. De Zomervaart
liep van het Zuider Buiten
Spaarne tot de Zomerweg,
en de Fuikvaart van de
Zomerweg tot de Haarlemmermeer. Al in 1514
en 1527 is sprake van een
nieuwe vaart buiten de
Schalkwijkerpoort. De
“Somervaert” komt voor
in Verponding 1734, maar
wordt op kaart 1646 nog
genoemd Rustenburgervaart, naar de daar gelegen
schans Rustenburg. Deze
heeft tijdens het beleg door
de Spanjaarden (1572 –
1573) een belangrijke rol
vervuld. Nu draagt de weg
ten zuiden van de Zomervaart de naam Zomervaart.
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De naam Zomerweg
staat in verband met een
zomerdijk: een dijk die het
water alleen in de zomer
keert, en zomerland: het
land dat door een zomerdijk beschermt wordt.
Ook binnenlands gelegen
dijken die dienden om
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De Zomervaart nú.

binnenwateren te keren
werden soms zomerdijken
genoemd. De Zomerweg is
dus vermoedelijk een dergelijke zomerdijk geweest.
De “Somerwech”komt al
voor in een akte van het
Zijlklooster van 1641. Een
groot deel van de Zomer-

weg ten zuiden de Schipholbrug is verdwenen door
de bouw van de Boerhaavewijk in Schalkwijk.
De Zomerkade is de kade
ten noorden van de Zomervaart, dus aan de kant van
de Amsterdamse buurten.
Er is ook nog het Zomerpad, dit pad in het Reinaldepark is genoemd naar de
nabije Zomervaart. En in de
Slachthuisbuurt vinden we
ook nog de Zomerstraat.
Deze loopt evenwijdig aan
de Zomervaart aan het begin van de Slachthuisbuurt,
vlak bij het Spaarne.
Bron:
“De straat waarin wij wonen,
Alle Haarlemse straatnamen
verklaard”, door G.H. Kurtz en
J.J. Temminck.

Plattegrond van Haarlem door Jacob van Deventer uit omstreeks
1560. Op deze kaart is al duidelijk de Zomervaart te onderscheiden.
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juli/augustus

Programma
Maandagmiddag 23 juli om 14.00 uur

Maandagmiddag 30 juli om 14.00 uur

Leden € 1,00
Niet leden € 1,50

Neem je waterpistool mee dan houden we een wedstrijd.
Na de wedstrijd krijgen jullie drinken en eten van mij
(knakworsten)
Leden € 0,50
Niet leden € 1,50

We gaan vandaag een button maken

Vandaag gaan we waterspellen doen

Dinsdagmiddag 24 juli om 14.00 uur

We gaan een kussenovertrek
beschilderen
Leden € 2,00
Niet leden € 3,50

Dinsdagmiddag 31 juli
om 14.00 uur

Opbergruimte maken voor
boven je eigen kamer
Leden € 1,50
Niet leden € 2,50

Woensdagochtend 25 juli om 8.45 uur

Vandaag gaan we naar Drievliet
Geef je snel op bij Mariska, anders is de bus vol.
Eten en drinken mag je zelf meenemen.
Kinderen € 15,00 en volwassenen € 15,00
Kinderen onder 3 jaar € 5,00
Niet leden € 22,50

Woensdagochtend 1 augustus om 9.30 uur

Vandaag gaan we naar KidzCity
geef je snel op want vol is vol
Eten en drinken mag je meenemen
Leden € 11,50
Niet leden € 15,00.
Onder de 3 jaar € 5,00

Donderdagmiddag 26 juli om 14.00 uur

Sportdag met leuke spellen, bal gooien,
stokvangen, spons gooien, ring gooien,
verspringen en klompen lopen en nog veel meer.

Donderdag 2 augustus
om 14.00 uur

Sleutelrekje maken

Leden € 1,00
Niet leden € 2,00

Leden € 1,50
Niet leden € 2,50

Vrijdagmiddag 3 augustus om 14.00 uur
Vrijdagmiddag 27 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
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Disco in de zomer kom in je mooiste bikini
en zwembroek dan gaan we dansen onder
de waterspuit
De tijd is 14.30 tot 16.00 uur
Daarna krijgen jullie
heerlijke hamburger
met patat
Leden € 1,00
Niet leden € 2,00
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