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Wijkraad Meerwijk

Van de voorzitter

Leonardo da Vinciplein 73 • 2037 RR Haarlem • 06 4948 6999

Het zijn interessante tijden voor Schalkwijk. De gemeente Haarlem is onder de noemer
‘Haarlem 2040’ een lange termijnvisie aan het maken. Zowel het college van B&W
als de gemeenteraad vinden dat de wijken ten oosten van het Spaarne, waaronder
Schalkwijk, prioriteit moeten krijgen. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, ik ben benieuwd hoe de politieke partijen dit gaan verwoorden in hun verkiezingsprogramma’s.

wijkraadmeerwijk@hotmail.com • www.wijkraad-meerwijk.nl

Schetsen jaarvergadering

Frank Hilterman
voorzitter

Liesbeth Groenewegen

Kacem Achahboun
vice-voorzitter

Martin van Delden

Marian Matthijsse
secretaris

Riet Spanjaart

Tonco Tijdeman

Jan Bos
penningmeester

Paula Willems

Jerney GroeneveldVooys

Marcel van der Lans

Marianne van Kleef

Werkgroepen
Communicatie:
Liesbeth Groenewegen, Paula Willems, Frank Hilterman

Inhoud

Jongeren en spelen:
Jerney Groeneveld-Vooys

3

Van de voorzitter

4

‘Ik wilde iets voor Nederland doen’

5

Witte tornado door Meerwijk

Liesbeth Groenewegen, Marian Matthijsse

6

Wijkdorp 3.0 - Samen leuke dingen doen

Vertegenwoordiger De Brug:

8

‘Voor verdieping ga je naar de bieb’

Rachid El Aater

9

De poelen van Meerwijk

Vertegenwoordiger Jongeren in Beweging:

9

Keuken zoekt eetclub

9

60e Nationale Boomfeestdag

Verkeer en vervoer:
Tonco Tijdeman

Schoon, heel en veilig:

Mohamed Mounji

Vertegenwoordiger VMGH:
Mohamed Boujnan

Vergaderingen
De wijkraad vergadert elke laatste dinsdag van de maand, aanvang 19:30 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats
in De Kas, Bernadottelaan 199a. U bent van harte welkom.
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Onze jaarvergadering op 28 maart was
geheel gewijd aan de toekomst van
Schalkwijk. Dat het onderwerp leeft
was te merken, de zaal in Heliomare
was gevuld met vele wijkbewoners die
we nog niet eerder op een vergadering
zagen. Arnoud Kuiper, gebiedsmanager
van Schalkwijk, vertelde over de verbeteringsplannen voor het stadsdeel. Van de
gelegenheid hem vragen te stellen werd
ruimschoots gebruik gemaakt. Opmerke-

lijk was een vrouw aan de zijkant van de
zaal, die voortdurend zat te schetsen. Het
bleek wijkbewoner Yvonne Krabbendam
te zijn, die dit semiprofessioneel doet.
Op deze pagina ziet u enkele van haar
getekende impressies.

Afval is grondstof
Hoe meer afval bewoners scheiden, hoe
meer er gerecycled kan worden. De laagbouw in Meerwijk krijgt naast de groenbak een extra container (duobak) voor
papier en plastic. Ook in de containers
voor flatbewoners verandert er het een en
ander. Het goed invoeren van gescheiden
inzamelen zal voor Meerwijk een lang
proces vragen, goede voorlichting en
veel geduld. Op 16 mei was er een grote
schoonmaakactie door kinderen van de
drie basisscholen in de wijk. Hun goede
voorbeeld doet vast goed volgen.
De werkgroep Verkeer en Vervoer van
Schalkwijk ijvert al geruime tijd voor
heldere regels omtrent snelheid: 30 kilometer in woonstraten en 50 kilometer op

de doorgaande routes. Men heeft daarover ingesproken bij de gemeenteraad en
iedereen was het met ons eens. Ook een
extern adviesbureau heeft onze conclusies onderschreven. Er staat dus weinig
meer in de weg om dit in Schalkwijk aan
te pakken.
Graag wens ik u een goede zomer,
wellicht komen we elkaar tegen bij de
verschillende activiteiten. Ik verheug me
al op Schalkwijk aan Zee, 3 september.
Frank Hilterman

Cultuur in Schalkwijk
Om Schalkwijk op te fleuren met gratis concerten en andere
culturele evenementen is eind 2015 de Stichting Culturele
Activiteiten Schalkwijk opgericht. De wijkraden hebben de
handen ineengeslagen met de Wereldmuziekschool, bibliotheek, werkgroep muziek Ontmoetingskerk en het Winkelcentrum Schalkwijk.

dit festival verdwijnt. Op 3 september wordt het park bij de
Molenplas weer een gezellig feestterrein.

Wellicht was u er vorig jaar bij: twee aanstekelijke concerten
van het Ricciotti Ensemble, een paar tango avonden in Vinci
73 en jamsessies in Belcanto. De reacties waren zo positief
dat we enthousiast verder gaan. In Winkelcentrum Schalkwijk
is een serie gratis klassieke concerten gepland. Het eerste
was op 29 april, de volgende zijn op 17 juni, 21 oktober en 16
december, van 12.30 tot 13.15 uur op het plein bij de Subway
en de Blokker. In de tweede helft van het jaar zijn er concerten
in de Ontmoetingskerk. Van de zomer zijn er weer allerlei activiteiten op het DAK (van de garage) in het winkelcentrum.

Frank Hilterman

Actuele informatie vindt u op www.scashaarlem.nl, de website
van de wijkraad en www.winkelcentrumschalkwijk.nl. Het
wordt een gezellige zomer, tot ziens!
Ricciotti ensemble 2016

Als klap op de vuurpijl hebben wij de organisatie van
Schalkwijk aan Zee overgenomen. Het bureau dat het orgawethouder
Jeroen
van meer
Spijk doen en het zou jammer zijn als
niseerde kan
dat niet
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‘Ik wilde iets voor Nederland doen’
Zeven jaar geleden was ik voor het laatst in politiebureau Schalkwijk, om toenmalig
wijkagent Dennis Burgstra te interviewen. Nu kom ik er voor zijn opvolger, Ceylan Karaburun. Deze wijkpost is inmiddels voor publiek gesloten, je kunt er alleen nog aangifte
doen.

3D-aangifte
Aangifte op afspraak welteverstaan, via
een videoverbinding. Dat klinkt me wat
vreemd in de oren en daarom krijg ik van
Ceylan (spreek uit: Djeelen) een demonstratie. Als ik aanbel voor mijn ‘afspraak’
noem ik mijn naam via de intercom. De
deur klikt open en ik kom in een hal, waar
een van de deuren automatisch openzwaait. Vanaf een enorm scherm word ik
door een agente vriendelijk begroet. Zij
zit niet in dit gebouw maar we hebben
wel een live verbinding en kunnen dus
gewoon met elkaar praten. Ik ga aan tafel
zitten en leg mijn identiteitsbewijs op de
scanner. Als zij het gecontroleerd heeft
doe ik bij haar aangifte. Eigenlijk is zo’n
3D-aangifte niet anders dan een gewone,
alleen zie je niemand van vlees en bloed.
Wilt u aangifte doen in Schalkwijk bel dan
0900-8844 voor een afspraak. ‘Gewoon’
aangifte doen kan op het bureau aan de
Koudenhorn.

Gedreven wijkagent
Ceylan Karaburun is een levendige,
gedreven man, die al twintig jaar bij de
politie zit. Hij houdt van zijn werk, tijdens

Zijn Nederlands was niet goed genoeg
meer om een vervolgopleiding te doen,
dus deed hij een inburgeringscursus. De
docenten zagen dat hij goed kon leren en
moedigden hem aan een beroepsopleiding te doen.

‘Maatschappij is er voor iedereen.’

het gesprek zie ik telkens zijn ogen schitteren. De vier wijkagenten van Schalkwijk
hebben intensief contact en kennen hun
stadsdeel dus door en door.
Ceylans ouders kwamen in de jaren ’70
uit Turkije naar Nederland. Hij ging hier
naar de lagere school, maar aangezien
het gezin van plan was terug te gaan
volgde hij de middelbare school in Turkije. ‘Ik was een soort vooruitgeschoven
post,’ zegt hij. Zijn vader zag hem graag
arts worden, maar Ceylan voelde er niets
voor altijd tussen zieke mensen te zitten. Ondertussen woonde het gezin nog
altijd hier en ook Ceylan keerde terug.

Dat werd de politie. ‘Ik wilde de zekerheid van een goede baan en daarnaast
wilde ik graag iets nuttigs voor Nederland
doen, helpen Nederland veilig te maken,’
zegt Ceylan vol vuur. ‘Daarbij, in die tijd
(jaren ’90) leek het onmogelijk dat een
Turkse jongen bij de politie kwam. Voor
mijn ouders, eerste generatie allochtonen, was werken bij de politie niet
weggelegd. Hun Nederlands was niet
goed genoeg en ze hadden niet de juiste
diploma’s. Ook de tweede generatie zag
het als een te moeilijke opleiding. Voor
mij was het een enorme uitdaging, ik
wilde laten zien dat het wél kon. Ook voor
mijn kinderen. Immers, als ikzelf goed
opgeleid was kon ik hen in de opvoeding
meer meegeven, zodat zij later nog een
stapje hoger kunnen.
(Vervolg op pagina 5)

(Vervolg pagina 4)
En dan hebben we over veertig jaar een
Nederland waar iedereen zijn steentje
bijdraagt. Waar je vandaan komt telt dan
niet meer mee, we zijn met z’n allen hier
en maken er samen het beste van. Tegen
jongeren die ik via mijn werk tegenkom
zeg ik ook altijd: “haal het beste uit jezelf, zorg dat je je plaats pakt in de maatschappij, want die is er voor iedereen.”

Door bij de politie te werken laat ik zien
dat Nederland niet meer alleen wit is.
Iedereen die zijn best doet kan meedoen. Deze boodschap wil ik heel graag
uitdragen. Weet je, de krant schrijft over
overlastgevers, slecht nieuws verkoopt
nu eenmaal. Daardoor krijgen mensen
een verkeerd beeld. Als je in Schalkwijk
‘s morgens langs de bushaltes rijdt
staan die vol met allochtone jongens en

meisjes. Die gaan allemaal naar school,
velen van hen naar de universiteit. Veel
jongeren die ik uit Schalkwijk ken zijn ingenieur, jurist, werken bij de gemeente.’
Paula Willems

Witte tornado door Meerwijk
Basisschool De Meer heeft een actieve
leerlingenraad. In de vorige wijkkrant
kon u lezen dat ze de wijkraad hadden
uitgenodigd voor een gesprek. Daarin
ging het ook over zwerfafval. Iedereen
ergert zich aan die troep en zo kwamen
de leerlingen op het volgende plan:
samen met de andere basisscholen een
schoonmaakactie houden! Dan heb je
twee vliegen in een klap. De kinderen
worden bewust van hun leefomgeving
en gedrag, en de wijk wordt eens goed
opgeruimd.

voor balkonbakken, tuin of de boomspiegels voor de flat. Het zal de opgeruimde
wijk een fleurig aanzien geven. Een goed
initiatief van de leerlingenraad! De wijk is
jullie dankbaar en zoals het spreekwoord
zegt: goed voorbeeld doet goed volgen.
Liesbeth Groenewegen
Voor elke deelnemer een traytje plantjes.

Spijkers met koppen
Er werd contact opgenomen met de
Erasmus en Al Ikhlaas en zij waren ook
meteen enthousiast. Toen kwam er het
nodige regelwerk. Wijkraadslid Kacem
Achahboun organiseerde met Stichting
De Brug al vaker schoonmaakacties in
de wijk, dus hij was geknipt om dit op
poten te zetten. Dock en Spaarnelanden
beloofden voor begeleiding en materiaal
te zorgen. Het opruimen zou immers
onder schooltijd plaatsvinden, dus dan
moet de veiligheid van de leerlingen goed
geregeld zijn

200 leerlingen
Wanneer u dit bericht leest is deze grote
schoonmaak al geweest. Op dinsdag 16
mei zijn bijna tweehonderd leerlingen
met begeleiders en leerkrachten de wijk
ingetrokken. Wijkraad , Dock, Spaarnelanden en de wijkbeheerders van de
wooncorporaties hielpen mee. Gewapend
met knijpstokken en vuilniszakken hebben ze alle blikjes, papiertjes en plastic
flesjes opgeraapt. Het heeft ze vast
verbaasd hoe slordig en onverschillig
mensen zijn. Hoe makkelijk die blikjes
of tissues gewoon uit hun handen laten
vallen op de plek waar ze staan.

Via videoverbinding een zogenoemde 3D-aangifte doen.
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Het is vast een heel festijn geweest. Als
beloning kregen alle deelnemers van de
gemeente een traytje met zomerbloeiers

Geen Midzomermarkt
Helaas is er dit jaar geen Midzomermarkt. In de organisatie is één van de drijvende
krachten door privé omstandigheden weggevallen.
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Samen dingen
doen

Wat is er nodig om in Meerwijk fijn oud te worden, ook als je niet meer alles zelf
kunt? Zouden we denkbeeldige ‘mini-dorpjes’ kunnen maken waar je gelijkgestemden kunt vinden om dingen mee te ondernemen, of hulp aan te vragen? In het
project Wijkdorp 3.0 denken vier organisaties hierover na, mét bewoners. Want het
mag geen plan worden dat alleen op de tekentafel werkt.
In februari interviewden vrijwilligers tal
van wijkbewoners over dit onderwerp:
jong en oud, zelfredzaam en hulpbehoevend. Dit leverde veel informatie op. Ook
kinderen werd gevraagd wat ze konden bedenken. Hun reactie: ‘We willen
best iets voor oudere mensen doen. Ze
moeten gewoon even een appje sturen.’
De resultaten werden gepresenteerd op
25 april. De avond was drukbezocht. Betrokken bewoners hoorden bij koffie en
gebak wat er uit de interviews gekomen
was. Vervolgens werd in zeven groepen
intensief nagedacht over verschillende
onderwerpen. Wethouder Jur Botter was
aanwezig en deed actief mee.

Klikken als puzzelstukje
Voorafgaand werd een getekende samenvatting getoond van de interviews. We
zien een oudere buurtbewoner die, zoals
velen, zegt nog niet na te denken over
later. Naast hem staat een jonge vrouw

die volop in het leven staat. Ze heeft een
kind, stuurt verjaardagskaarten, enz. Zij
klikt als een puzzelstukje met de oudere
man (zie de puzzelstukjes boven hun
hoofd): zij zou een deel van zijn nieuwe
netwerk kunnen zijn!

Nieuwe mensen vinden
Een goed netwerk is belangrijk voor een
fijne oude dag. Veel mensen realiseren
zich niet hoe moeilijk het kan worden om
zelfredzaam te blijven als een partner
wegvalt of ziek wordt. Vaak is er geen of
nauwelijks contact met de buren. Soms
komt dat door taalproblemen, maar
sowieso blijkt de drempel om hulp te
vragen hoog. Maar wie haalt er boodschappen voor je, wie houdt in de gaten
of je nog buiten komt, hoe kom je aan
informatie over leuke activiteiten als je
geen computer hebt, wie brengt je naar
een dokter of ziekenhuis?

Presentatie resultaten interviews.
Foto José de Jong
Natuurlijk is er thuiszorg en zijn er vrijwilligers die dit soort hand- en spandiensten
verlenen, maar weet je die te vinden?
Vereenzaam je niet als vele dierbaren om
je heen wegvallen? Is er een plek in de
wijk waar je een kop koffie kunt drinken
en samen eten, waar je kunt ontspannen
bij een biljartpartijtje of gymles?

In kleine groepjes werd enthousiast verder nagedacht. Foto José de Jong

Wat nu ontbreekt
Uit de interviews bleek opnieuw dat er
veel onbekendheid is met alle activiteiten
in onze en omliggende wijken. Hoe kom
je te weten waar er iets leuks te doen is?
Ouderen bewegen zich nauwelijks op
internet. Bovendien wil men informatie
graag van een menselijk persoon horen.
Een informatieloket zou een oplossing
zijn.
Een grote wens is een wijkcentrum op
loopafstand, midden in de wijk dus, waar
activiteiten georganiseerd worden. Enerzijds bieden die ontspanning, anderzijds
doet men er nieuwe contacten op. Ook is
er behoefte aan kleinschalig vervoer voor
ouderen, zodat activiteiten in Schalkweide en wijkcentra De Wereld (Europawijk)
en De Ringvaart makkelijker te bereiken
zijn. Los van die centra kun je natuurlijk
ook zelf saamhorigheid kweken. Hou een
straatbarbecue, een opruimactie, vorm

Op de bijeenkomst ontstond het
besef dat je samen tot oplossingen
komt. Niet Dock in zijn eentje, niet
de bewoners in hun eentje. Door de
handen ineen te slaan kunnen we tot
iets moois komen. Veel mensen blijken behoefte te hebben aan leuke
activiteiten in de wijk. Ik kan helpen
die op te zetten. Echter, ik kan geen
gedachten lezen. Daarom de vraag:
wat zou u graag samen met anderen
doen? Handwerken, eten, wandelen, een kaartje leggen? Ik hoor het
graag. Susanne van Leeuwen, 06148 68 196 of mail naar svleeuwen@
dock.nl.

een leesclub, of nodig gewoon de buren
eens uit.

Concrete aanpak
De resultaten van de interviews en de
brainstormsessies van 25 april worden
gebundeld in een zogenaamd ‘Ideeënboek’. Pré Wonen, Zorgbalans en Dock
gaan kijken wat ze daarmee kunnen
doen. Zij gaan ook met de gemeente
bespreken wat die kan doen. Op korte
termijn wordt een wijkschouw gehouden
om slecht begaanbare stoepen en weggedeeltes in kaart te brengen. Dockmedewerker Susanne van Leeuwen gaat
aan de slag met buurtbewoners die graag
iets met anderen willen doen (zie elders
op deze pagina).
Wilt u het Ideeënboek lezen? Of wilt u
rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond Wijkdorp

3.0? Kijk dan op de speciale pagina op
onze website, www.wijkraadmeerwijk.nl/
wijkdorp 3.0. Een papieren versie van het
Ideeënboek is op te vragen bij de secretaris van het project Wijkdorp 3.0: Mascha
Egberts, 06 445 106 62.
Liesbeth Groenewegen

Oproep aan boekenwurmen
Tijdens de bijeenkomst van Wijkdorp 3.0 ontstond het idee een leesclub in Meerwijk op te zetten. Lijkt het u leuk om samen na te praten
over een goed boek onder het genot van een kopje koffie? Neem
dan contact op! Bij genoeg animo (mimimaal vijf mensen) gaan
we om tafel zitten. Samen kiezen we een geschikte tijd, frequentie
en locatie, en kijken naar een interessante vorm. Om de leesclub
dynamischer te maken, kunnen de bijeenkomsten afgewisseld
worden met activiteiten als een literaire wandeling, een boekverfilming of een interessante lezing. Graag reageren voor 21
juli, zodat we weten of er genoeg interesse is. Aanmelden kan bij
Susanne van Leeuwen: 06 148 68 196, of mail naar svleeuwen@
dock.nl.

Getekende samenvatting interviews. Tekening Anabella Meijer.
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‘Voor verdieping ga je naar de bieb’

Tussen Vlinderpad en Meerwijkplas bevindt zich een aantal prachtige poelen. Het is
soms even zoeken, omdat ze verscholen liggen tussen bosschages en rietland, maar
het zijn kleine pareltjes in het landschap.

In de bibliotheek sprak ik de veelzijdige en bevlogen Winston Brandon. Hij doet
daar onder andere de publiciteit. ‘Al mijn interesses komen samen in deze baan,’
vertelde hij. Vanaf het volgende nummer gaat hij een column schrijven voor alle
wijkkranten in Schalkwijk. Een gast van 29, helemaal thuis op internet, die zijn
plek heeft gevonden in de bieb? Het leek mij een tegenstrijdigheid. Tijd voor een
gesprek.

Winston is een rasechte Schalkwijker.
Ging naar basisschool De Molenwiek en
leerde verder op het Coornhertlyceum in
Heemstede. Naast school deed hij aan
sport. Eerst judo, later kickboksen. Ruig
type dus? Nee hoor. Van jongs af aan
had hij vioolles, later werd dat piano.
Maar ook in de rapwereld voelde hij zich
thuis. ‘Door mijn verschillende interesses
had ik vrienden in allerlei groepjes, met
allerlei culturele achtergronden. Overal
in Schalkwijk ken ik mensen, ik kan met
iedereen omgaan. Dat is heel nuttig in
deze baan.’

Rasorganisator
Zijn sportiviteit bracht hem op de ALO, de
opleiding tot sportleraar. Hij had plezier
in het lesgeven aan kinderen, maar ondertussen organiseerde hij ook muziekoptredens en culturele activiteiten. Dat lag hem

goed, volwassenen als doelgroep paste
meer bij hem, en hij stapte over naar de
hbo-opleiding Media en Entertainment
Management. Daar leer je de fijne kneepjes van evenementen op poten zetten.

Hapsnap weetjes internet
‘Met mijn vrienden discussieerde ik over
van alles. Van complottheorieën tot religie. Maar ja, we kwamen niet verder dan
de hapsnap weetjes die we van internet
haalden. Dat vond ik onbevredigend, je
wilt toch weleens weten hoe iets nou echt
zit. Van thuis had ik meegekregen dat
je via boeken pas tot echte verdieping
komt. Dus ging ik lezingen organiseren
voor mijn vrienden. Een deskundige kan
je meer vertellen dan de internetencyclopedie Wikipedia. We hadden sprekers van
naam zoals Coen Vermeeren, hoogleraar
aan de TU Delft, over zijn boek UFO’s

De poelen van Meerwijk

bestaan gewoon. Daar kwam men wel op
af! En mensen als Boris van der Ham en
Raoul Heertje. Die avonden hielden we in
de Doelenzaal van de bibliotheek in de
stad, die vonden dit een goed initiatief.
Zo leerde ik de bieb beter kennen en ik
voelde me daar als een vis in het water.
Tot mijn geluk kwam er een vacature, en
nu heb ik een baan waarin al mijn interesses van pas komen. Ik ben leergierig,
ontwikkel me graag en mijn passie is om
anderen ook die mogelijkheid te bieden.
In de bieb ben ik daarvoor op de perfecte
plek.’

Bieb blijft nodig
Met verbazing hoor ik hem aan. Wie
krijgt in ’s hemelsnaam jonge mensen
achter hun computer vandaan om naar
een lezing te gaan? Winston ziet die twee
in elkaars verlengde. ‘Via internet doen
mensen allerlei kennis op. Wie zijn kennis
wil verdiepen gaat naar een lezing of pakt
een boek over het onderwerp. Het is een
misvatting dat we zonder bibliotheek
zouden kunnen. Kennis op internet is niet
altijd betrouwbaar en blijft ook aan de oppervlakte. Om je echt in een onderwerp te
verdiepen heb je boeken nodig, betrouwbare bronnen, auteurs die gespecialiseerd
zijn. In september word ik vader. Ik googel
informatie over zwangerschap en opvoeden en dan haal ik er in de bieb boeken
over. Mijn vriendin en ik weten er nu al
vrij veel van, zoveel wisten mijn ouders
echt niet. Als de verloskundige ons dingen
uitlegt zeggen we steeds, ja, dat hebben
we gelezen.’
Vanaf het volgende nummer zal Winston
columns schrijven over wat er in de bieb
nog meer gebeurt dan romans uitlenen.
En over de enorme mogelijkheden tot
verdieping die de combinatie van internet
en bibliotheek biedt.

De poelen zijn indertijd speciaal voor de
rugstreeppad aangelegd, een bijzondere pad in een uniek gebied. Deze
rugstreeppad heeft behoefte aan laag
water, de poelen moeten dan ook niet te
diep worden. Ook voor libellen is dit een
mooie leefomgeving, maar die leefomgeving is kwetsbaar. Hij vraagt speciaal
onderhoud, waarbij bepaalde delen in de
schaduw moeten blijven.
De poelen liggen enigszins verscholen,
zodat honden er niet in kunnen. Honden
springen graag enthousiast in het water,
maar daarmee verjagen ze de padden en
maken libelle-eitjes kapot. Uw viervoeter
kan natuurlijk wel heerlijk in de grote plas
poedelen, er zijn speciaal voor honden
toegankelijke zwemplaatsen. En heeft u
de ijsvogel al gezien? Er is veel te genieten in dit uniek stuk Meerwijkplasnatuur.
Vanzelfsprekend kunt u vrijblijvend
komen kennis maken met leden van de
werkgroep. Elke eerste en derde vrijdag
van de maand verzamelen we om 9.30

uur bij het portiek aan de Elsa Brandströmstraat. U bent van harte uitgenodigd om te helpen, elk uurtje is meegenomen. Rond 10.30 uur is er koffie.

Keuken zoekt eetclub

60e Nationale Boomfeestdag

De wijkraad wordt weleens benaderd
door kookliefhebbers die graag voor
gezamenlijke maaltijden in de wijk willen
zorgen. Maar ja, een geschikte keuken
toveren wij niet uit onze mouw. Dat wil
zeggen, tot nu toe. Onlangs hoorden wij
de noodkreet van een prachtige keuken
in de wijk die ’s avonds niet gebruikt
wordt. Hij biedt zich aan.

Douwe van Dalen, natuurwerkgroep
Meerwijkplas

In Heliomare, centrum voor dagbesteding
aan de Florence Nightingalestraat, is
een goed geoutilleerde keuken. Overdag
wordt hij gebruikt door cliënten. Locatiemanager Ellen Meier vindt het zonde dat
de wijk niet van deze prachtige keuken
profiteert. De huur is € 50,- per avond,
maar er valt altijd te praten als er geen
subsidie mogelijk is. Meer informatie:
Ellen Meier, 06 44 19 60 57.

Paula Willems
Dit jaar was het de 60e Nationale Boomfeestdag. Leerlingen van de Al Ikhlaas kregen
eerst een speciale les over bomen. Daarna plantten ze bomen op het Spijkerboorpad,
samen met wethouder Merijn Snoek en de Groene Mug.
Foto: Ethem Öz.
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Activiteiten senioren
In Schalkwijk is zoveel te doen voor senioren dat het niet mogelijk is hier een volledig overzicht te geven. Wijkcentra De Wereld
(Europawijk) en De Ringvaart hebben het grootste aanbod,
maar ook in zorgcentrum Schalkweide kunt u terecht voor een
muziekmiddag, bingo, of een film. Loop er eens binnen om het
aanbod te bekijken.

Informatie op papier
In de Gele Folder, die elk kwartaal verschijnt, vindt u met name
de populaire busreisjes. De nieuwe folder kunt u vanaf de derde
week van maart ophalen in de bibliotheek, huisartsenposten,
wijkcentra en zorgcentra. Daarnaast kan hij u worden toegestuurd, bel daarvoor met Dock: Veerle Sterk, tel. 06 390 223 69

Computerles van ervaren
vrijwilligers
Wilt u meer leren over de computer
en de digitale wereld of gewoon meer
vertrouwen opdoen in het werken met de
computer, tablet of smartphone? In deze
cursus van 6 lessen kan het allemaal. Per
les geeft u zelf aan wat u wilt leren. Onze
vrijwilligers zijn zeer ervaren en de groep
telt maximaal 6 mensen, dus u krijgt veel
persoonlijke begeleiding. Tijd: woensdag, 13.30-15.30 uur, De Kleine Ringvaart
(Floris van Adrichemlaan 102). De cursus
kost € 30,- voor 6 lessen, inclusief koffie/
thee. Meer informatie bij Susanne van
Leeuwen, 06 148 68 196, of mailen naar
svleeuwen@dock.nl.

Activiteiten jeugd

of 023 543 06 53. In huis-aan-huiskrant het Haarlems Weekblad
staat elke laatste woensdag van de maand de pagina Ouderen
Nieuws, ook hier vindt u veel informatie.

Informatie op internet
Uitgebreide overzichten van activiteiten voor senioren vindt u op
deze websites:
- Wijkraad: www.wijkraad-meerwijk.nl/senioren
- Ouderen Haarlem: www.ouderenhaarlem.nl
- Activiteiten van Dock in Schalkwijk: www.dock.nl/buurten/
haarlem/schalkwijk

of op 023 543 6004. De kosten zijn €4,50,
u betaalt vooraf aan de bar. Aanvang
17:15 uur.

Activiteiten Schalkweide
Hier is wekelijks een sjoelclub (maandagmiddag), een koersbalclub (woensdagochtend) en een zangmiddag (donderdag). Wilt u hier lid van worden? Meld u
dan aan bij JacobActief: 023-89 24 925,
e-mail: jacobactief@sintjacob.nl.

Wandelen in de natuur
Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur
wordt er gewandeld met een gids die dingen over de natuur vertelt. Verzamelpunt

is zorgcentrum De Molenburg, Groningenlaan 12. Na afloop kunt u gezamenlijk iets
drinken. Informatie: Eva Nijhoff, 023 531
87 81 of 06 183 319 45.

Streetwise

Huiswerkbegeleiding

Knutselen

Lekker buiten spelen en veel plezier
beleven… Zin in handbal, een speurtocht,
estafette of landje veroveren? Kom naar
Streetwise en doe mee!
Leeftijd: 6 - 12 jaar
Tijd: donderdag, 15.30 - 16.30 uur
Plaats: Spijkerboordpad (tussen Steineren v/d Steurflat)
Info: Suheyla Kasap, 06 489 80 924,
skasap@dock.nl

Onder begeleiding van goed geschoolde
krachten kunnen kinderen rustig hun
huiswerk maken, indien nodig op de
computer.
Leeftijd: 10 - 14 jaar
Tijd: maandag en donderdag 16.00 17.30 uur
Kosten: € 10,- voor 10 lessen
Waar: De Kas, Bernadottelaan 199a
Info: Josse Heijmen, josseheijmen@
yahoo.com.

Leeftijd: 6 - 12 jaar
Tijd: vrijdag 14.15 - 16.00 uur
Kosten: € 1,50 per keer
Waar: Basisschool De Meer

Voor ouders en kinderen samen

Een sport uitproberen?
Met de gratis SportSupport Beweegpas
50+ kunt u 4 keer kennismaken met de
meest uiteenlopende sporten, vanaf €
5,- voor 4 lessen. U bepaalt zelf wanneer
u wilt starten. Er zijn ook kennismakingslessen voor chronisch zieken. Een
gratis brochure of meer informatie kunt
u opvragen bij Lucia Groof. Mail lgrooff@
sportsupport.nl of bel 023 526 03 02. Of
kijk op www.sportsupport.nl/volwassenen/beweegpas-50plus.

Eettafel Wijkcentrum De Wereld
Iedere maandag- en woensdagavond
koken enthousiaste koks voor u de heerlijkste maaltijden (2 gangen). U bent van
harte welkom om samen met uw buurtgenoten van hun kookkunsten te komen
genieten. U kunt zich opgeven aan de bar
van het wijkcentrum, Laan van Berlijn 1,

Speelgroep
Voor ouders en kinderen tot ca. 2,5 jaar.
De speelgroep wordt begeleid door een
leidster en ook is regelmatig een wijkverpleegkundige aanwezig voor vragen. U
hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Tijd: woensdag 9.30 - 11.00 uur
Kosten: € 1,50 per keer of € 12,50 voor
een strippenkaart (10x)
Waar: Basisschool De Meer
Facebook: Speelgroepen Haarlem

Koffie & Opvoeding
Kennismaken met andere moeders,
ervaringen uitwisselen, vragen voor
een deskundige? Kom dan naar Koffie
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Ondersteuning bij opvoeding
& Opvoeding! U hoeft zich niet aan te
melden en het is gratis. Meer informatie:
Gea Apeldoorn, gapeldoorn@dock.nl,
06 570 66 187.
- Wijkcentrum de Ringvaart, maandag
9.30 – 11.30 uur
- Basisschool de Meer, dinsdag van
8.45 - 10.30 uur. Contactpersoon van
alleen deze groep is Ayse Aktas,
aaktas@dock.nl, 06 390 223 59
- De Buurtbox, woensdag 9.00 - 10.30 uur
- Basisschool de Wadden Molenwijk,
vrijdag van 8.30 - 10.00 uur

Informatie over onderstaande cursussen:
Ayse Aktas, tel. 023 543 06 90, of
06 39 022 359.
- Opstapje: voor gezinnen met kinderen
van 2 tot 4. Dit is in het wijkcentrum, in
groepsbijeenkomsten.
- Opstap: voorbereiding op groep 3.
Ouders leren wat ze zelf thuis kunnen
doen om hun kind spelenderwijs voor te
bereiden op school.
- Spel aan Huis: voor ouders met kinderen tot 8 jaar. Wekelijks komt iemand
op huisbezoek om te spelen met het
kind en de ouders te ondersteunen bij
opvoedvragen.
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Wandelliefhebbers gezocht

Ondernemer: 25 jaar logopedie

Elke week kunt u met een getrainde vrijwilliger een uurtje wandelen in de natuur. Er zijn
wandelgroepen in Schalkwijk, Centrum, Noord en de Slachthuisbuurt. Dit initiatief van
de Stichting Gezond Natuur Wandelen, Sportsupport en DOCK is een succes, telkens
loopt een lekker gevarieerde groep met veel plezier mee. Wilt u meewandelen of zou u
zelf een groep willen begeleiden? U bent van harte welkom.

Laatst kwam logopediste Mary de Boer in een garage in Schalkwijk om haar auto te
laten repareren. Een volwassen monteur sprak haar aan. ‘Kent u me nog? Ik heb logopedie van u gehad om mij van het stotteren af te helpen.’ Hij is een van de velen, Logopediepraktijk M.P. de Boer-Groen bestaat inmiddels 25 jaar.

Eva Nijhoff, 06 183 31 945, maileva@
hetnet.nl.
Rollatorwandeling
Sinds april zijn er rollatorwandelingen
vanuit Buurthuis De Wereld (Laan van
Berlijn). We wandelen op woensdag van
14.00 tot ca. 15.00 uur. Informatie en
aanmelden: Veerle Sterk, 06 390 22 369,
vsterk@dock.nl.
Centrum
Op dinsdag van 11.00 tot 12.00, onder
meer door de Hout en langs het Spaarne.
Verzamelen bij buurthuis De Tulp,
Voortingplantsoen (Rozenprieel). Meer
informatie: Eva Nijhoff, 06 183 31 945,
maileva@hetnet.nl.

Goed voor de mens
Gezond Natuur Wandelen biedt mensen
die meer willen of moeten bewegen de
mogelijkheid minstens één keer per
week mee te wandelen. Onderzoek heeft
aangetoond dat voldoende beweging de
gezondheid kan verbeteren en de kans op
(chronische) ziektes sterk doet afnemen.
Wandelen in de natuur of door het groen
in de stad versterkt deze effecten. Maar
het is bovendien heel gezellig en er ontstaan leuke sociale contacten binnen de
wandelgroepen.

Wilt u begeleiden?
Het is leuk, gezellig en geeft voldoening
om een groep wandelaars te begeleiden.
We zoeken nog wat enthousiaste mensen
voor de huidige en nieuw op te zetten
wandelingen, onder meer in het centrum.
U begeleidt op vrijwillige basis minimaal
één keer per maand een wandelgroep.
De route mag variëren en begeleiders die
dat leuk vinden kunnen kort iets vertellen
over de flora of fauna die men onderweg
tegenkomt. Na afloop wordt met degenen
die dat willen koffie of thee gedronken.
Per wandeling lopen in principe twee
begeleiders mee. Begeleiders krijgen een
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Foto Eva Nijhoff
trainingsdag bij de wandelbond KWBN en
een EHBO-cursus. Meer informatie is te
vinden op www.gezondnatuurwandelen.
nl of via info@gezondnatuurwandelen.nl.

Wandellocaties Haarlem
Schalkwijk
Elke zaterdag wandelen rond Molen- of
Meerwijkplas, langs Spaarne of in Poelbroekpolder. Start 10.00 uur vanuit Zorgcentrum De Molenburg. Meer informatie:

Haarlem-Oost
Elke maandag wandelen we door Reinaldapark, Haarlemmerhout of langs het
Spaarne. Start 9.30 uur vanuit Wijkcentrum De Hamelink. Meer informatie: Rien
de Groot, 023-5240124 / 06 47458108,
rien.de.groot@hotmail.com.
Haarlem-Noord
Elke donderdag vertrekken we om 10.30
uur vanuit Wijkcentrum De Horizon,
Ambonstraat 2. Meer informatie: Marcel
Smeenk, 06 388 28 285, msmeenk@
dock.nl.
Eva Nijhoff

Schalkwijk gaat klassiek
Liefhebbers genieten van
prachtige celloklanken in
het winkelcentrum. Op 29
april organiseerde de Stichting Culturele Activiteiten
Schalkwijk hier een eerste
klassiek concert. Volgende
gratis concerten zijn op
17 juni, 21 oktober en 16
december.

In 1992 startte Mary haar praktijk in
Schalkwijk. Ze had al een jaar een eigen
bedrijf in hartje Haarlem, maar deze
locatie sprak haar meer aan. In het
Gezondheidscentrum Schalkwijk kon ze
met andere disciplines samenwerken,
zoals de huisartsen, fysiotherapeuten,
diëtisten en psychologen. Dit bleek een
goede keuze. Mary begon in haar eentje,
nu werken er zes logopedisten die allemaal hun eigen specialiteit hebben, zoals
stotteren, afasie, Parkinson, dyslexie
en hanentherapie. Zowel kinderen als
volwassenen bezoeken de praktijk.

Verschillen in 25 jaar
Wat is er veranderd sinds het begin?
Mary: ‘Vroeger was eigen inzicht belangrijk, er was meer ruimte om de therapie
een eigen invulling te geven. Er was minder professioneel behandel- en onderzoeksmateriaal beschikbaar. Tegenwoordig wordt er volgens richtlijnen gewerkt
en kunnen behandelresultaten worden
gemeten. Deze manier van werken is professioneler, de kwaliteit van de behandeling is toegenomen. Overleg met andere
deskundigen is nu een vanzelfsprekend
onderdeel van de therapie.

Leguaan op nek
In al die jaren heb ik een hoop
bijzondere dingen meegemaakt.
Zo was er een mevrouw met
een verlamde stemband, die na
intensief oefenen toch haar stem
terugkreeg. Uit een filmpje van
de KNO-arts bleek dat de functie
van de stemband niet hersteld
was, maar dat de logopedie gezorgd had voor compensatie door
de andere stemband. Dat vond
ik een compliment. Ook herinner
ik me een jongetje van drie dat
iedere keer heel boos werd als
hij niet werd begrepen door zijn
onduidelijke spraak. Hij begon
dan te schreeuwen. Het is zo
mooi als je ziet dat dankzij oefeningen de communicatie op gang
komt en de boosheid niet meer
optreedt. Het meest bijzondere
was iemand die eens met een
leguaan op zijn nek de behandelkamer binnenkwam. Dat vond ik
pas echt spannend…’

v.l.n.r.: Annewil, Michelle, Karin (administratief medewerkster),
Mary, Yara, Claudia en Loes.

Wat is logopedie?
Logopedie is bekend als therapie bij stotteren, maar het omvat meer. Mary: ‘Een
logopedist helpt wanneer er problemen
zijn op het gebied van taal, spraak, stem,
gehoor en slikken. Bij kinderen die niet
of nauwelijks spreken kan hanentherapie
helpen. Maar ook ouderen bij wie het

spreken of slikken niet goed lukt, kunnen
baat hebben bij logopedie. Waar nodig
werken we samen met andere deskundigen, zoals leerkrachten, jeugdartsen
en neurologen. Het is onze passie om
nieuwe inzichten meteen in de praktijk te
brengen. Dit kunnen wij doen in de fijne
werkomgeving van Gezondheidscentrum
Schalkwijk. Verjaardagen en feesten zoals
ons 25-jarig bestaan worden gevierd met
gebak in de gezellige teamkamer.’

Feestelijk jaar
Natuurlijk kunnen cliënten en collega’s
meegenieten van dit jubileumjaar. Zo
hebben we voor de kinderen rond Pasen
een feestelijke activiteit georganiseerd
en staat er een kleurwedstrijd in de
planning. In het najaar organiseren we
iets voor directe collega’s en collega’s
uit andere disciplines. De logopedistes
houden iedereen van de festiviteiten
op de hoogte. Logopediepraktijk M.P.
de Boer-Groen in Gezondheidscentrum
Schalkwijk gaat met enthousiasme voor
de volgende 25 jaar!
Mary de Boer-Groen

Ondernemen in Meerwijk is een vaste
rubriek in de wijkkrant. Wilt u hier ook
eens verschijnen, neem dan contact op
via wijkraadmeerwijk@hotmail.com.
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Maak een eigen minituin
Wilt u zorgen voor een groene omgeving? Adopteer dan een
groenstrook en maak er een vrolijke minituin van! Op www.
spaarnelanden.nl/inwoners/participatie vindt u meer informatie
over het adopteren van een groenstrook in de buurt van uw huis.
Spaarnelanden kijkt met u mee of de locatie geschikt is voor
adoptie en denkt mee over de invulling. Voor het beheren van de
groenstrook kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen en sluit
u een participatieovereenkomst af met Spaarnelanden.

Boomspiegel
Is een groenstrook iets te veel? Dan kunt u ook een boomspiegel
adopteren. Dat is een klein stukje grond rond de stam van een
boom. Daar kunt u bijvoorbeeld bloemen of bollen planten. Kijk
voor alle informatie en het aanvraagformulier op www.spaarnelanden.nl/inwoners/participatie

Informatiepagina
Openbare ruimte
Losse stoeptegels, dingen die kapot zijn, overvolle afvalbakken,
fietswrakken, laaghangende takken, etc: Meldpunt leefomgeving,
tel. 14 023, of via internet: www.haarlem.nl/melding.

Buurtbedrijf

06 81 33 66 68

BUUV

023 551 78 45

Spaarnelanden: 023 751 7200

Centrum voor Jeugd en Gezin

088 995 84 84

Groenafval

Consultatiebureau

088 995 95 95

Dierenambulance

023 535 50 55

Discriminatie

023 531 58 42

Doktersdienst

0900 1515

Bij overlast, wanneer u iemand een overtreding ziet begaan (diefstal,
vernieling), en andere politiezaken: 0900 8844. Dit is ook het nummer
voor wijkagent Ceylan Karaburun.

Elan Wonen

023 51 59 859

Gemeente Haarlem

14 023

Hangjongeren: Streetcornerwork

Handhaving

023 511 49 50

Bij regelmatige overlast van hangjongeren kunt u behalve de politie
ook Streetcornerwork bellen. Salem el Idrissi: 06 1401 3460

Hoogheemraadschap Rijnland

071 306 3535

Afspraak grof vuil of melden illegaal geplaatst grof vuil

Deponeer dit niet in het plantsoen, maar doe het in de groenbak.
Geen groenbak? Dan gewoon in de container bij het restafval. Als u
veel heeft, bel dan Spaarnelanden voor een afspraak: 0900 8477. Zet
het pas buiten op de afgesproken dag, zo heeft niemand er last van.

Politie algemeen

(bij afval in het water)

Sociaal Wijkteam
Heeft u behoefte aan ondersteuning? Het Sociaal Wijkteam kijkt met u
hoe problemen opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld een financieel
probleem, langdurige werkloosheid of een opvoedingsvraag. Maar ook
problemen met wonen, welzijn of zorg. Bel 023 543 09 90 (ma t/m vr
9.00-12.00 uur), of mail sociaalwijkteam@haarlem.nl.

Spreekuren Wijkcontactvrouwen
Voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering, enz. kunt
u terecht bij de Wijkcontactvrouwen. Zij hebben goede contacten met
diverse organisaties in Haarlem. Alle gesprekken worden vertrouwelijk
behandeld. Spreekuren in de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98:
• Maandag 9.15 - 12.00: Saida el Adouli (Arabisch/Berbers),
06 484 310 03
• Woensdag 9.15 - 12.00: Aysel Demiral (Turks/Frans), 06 289 608 86

Klusjes in huis en tuin, vervoer

Advertentie Divendal

Telefoonnummers

Wanneer u niet meer alles zelf kunt door bv. ziekte, handicap of uw
leeftijd, kunt u hulp krijgen via onderstaande organisaties:

• Vrijwillige hulpdienst Schalkwijk: tel. 023 535 37 00, 9:00 - 10:30
uur (ma t/m vr), of mail vhschalkwijk@hetnet.nl.

•B
 UUV Buurtmarktplaats: tel. 023 551 78 45, of mail info@buuv.nu.
www.buuv.nl
•B
 uurtbedrijf : Het Buurtbedrijf helpt u tegen een betaalbare vergoeding. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur. Tel. 06
81 33 66 68, of mail info@bbhaarlemoost.nl.
www.bbhaarlemoost.nl.

Gezondheidscentrum Schalkwijk

023 54 09 265

Juridisch loket

0900 8020

Kindertelefoon

0800 0432

Loket Haarlem

023 543 09 90

Meld misdaad anoniem

0800 7000

Ouderenloket

023 54 30 990

Ongedierte bestrijding

0900 8477

Pré Wonen

088 770 00 00

Vliegtuiglawaai Schiphol

020 601 55 55

Slachtofferhulp

0900 0101

Sociaal Wijkteam

023 543 09 90

Spaarnelanden (grof vuil)

023 751 7200

Streetcornerwork

06 1401 3460

Ymere

088 000 89 00

Vrijwillige hulpdienst

023 535 37 00

Wijkagent Ceylan Karaburun

0900 8844

Wijkraad Meerwijk
Leonardo da Vinciplein 73 • 2037 RR Haarlem • 06 4948 6999

wijkraadmeerwijk@hotmail.com • www.wijkraad-meerwijk.nl
14 Wijkkrant Meerwijk

Wijkkrant Meerwijk 15

Ode aan de Meerwijkplas
De Meerwijkplas is mijn favoriete struinplek. Struinen, stil zijn. Zien, voelen, ruiken,
ademhalen, foto ’s maken, genieten. Altijd nieuwgierig welke natuurschoonheid mijn
hart of lichaam nodig heeft. Luisteren naar de ritselgeluiden vanuit het hoge riet, naar
vliegende vleugels, prachtig. De vele verschillende (eetbare) planten, struiken, bloemen
en grassen.
Ik mediteer, teken, schrijf er graag. Zeker na mijn werk laad ik helemaal op als ik heerlijk kijkend over de plas geniet van alles, picknickend met mijn avondeten. Ook nieuwe
mensen ontmoet ik er. Elke dag is het anders, altijd even prachtig. Iedere dag is er
opnieuw een plekje te ontdekken. Een feest van blijdschap en rijkdom om er te mogen
zijn. Voor mij geeft dit het grootste geluk, vrede en ontspanning van de hele wereld.
Een topplek, zo dicht bij huis!
Tekst en foto’s Angela Motz
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Agenda
17 juni 	Klassiek concert
winkelcentrum,
12.30 - 13.15 uur
3 sept


Schalkwijk aan Zee

