Wijkkrant Meerwijk
Winter 2017

Open Huis Vinci 73
Hoe moet het zonder hen?
De Zonnebloem
Wijkkrant Meerwijk 1

Column
Column

Wijkraad Meerwijk

Van de voorzitter

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

Het einde van het jaar nadert weer snel. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar naar mijn
gevoel is zo’n jaar zo voorbij. Hoe was 2017 voor Meerwijk? Het meest belangrijke was
toch wel de sluiting van Vinci 73. Een hoogtepunt vond ik de discussie over Wijkdorp
3.0. In de wetenschap dat we allemaal langer thuis moeten blijven wonen is het van
groot belang om ook de voorwaarden te scheppen om dat te kunnen doen. Een dieptepunt vond ik het niet doorgaan van de midzomermarkt. Daar stond gelukkig tegenover
dat we een zeer succesvolle vrijmarkt hebben gehad bij het winkelcentrum.

wijkraadmeerwijk@hotmail.com • www.wijkraad-meerwijk.nl
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Wat brengt 2018 ons? Zoals u wellicht
gezien heeft wordt Vinci 73 verbouwd.
Het krijgt een toegankelijkere entree en
de gang tussen de zalen wordt aantrekkelijker door een daglichtkoepel. Verder
wordt de indeling van de zalen veranderd, zodat die beter past bij de behoeften van de toekomstige gebruikers. Het
gebouw zal beheerd worden door Dock.
Er komt horeca, ruimte voor activiteiten
voor jong en oud en verder zullen enkele
organisaties uit de gezondheidszorg er in
trekken. We hopen dat Vinci 73 een kloppend hart in de wijk wordt.

Open Huis
Bent u net zo benieuwd naar het nieuwe
Vinci 73 als wij? Op 18 december is er
Open Huis van 18.30 tot 20.30 uur. Onder
het genot van een hapje en een drankje
kunt u de plannen voor het nieuwe
gebouw bekijken. Wethouder Botter is
er ook, die geeft een toelichting op de

nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop dat velen
van u de gelegenheid nemen om langs te
komen.
Tevens is de kans groot dat we volgend
jaar weer een midzomermarkt hebben.
Gelukkig hebben een paar actieve wijkbewoners het op zich genomen om daarmee
aan de slag te gaan. Daarnaast hopen
we van harte dat nu eindelijk de flats
aan Braillelaan, Martin Luther Kinglaan
en Erasmuslaan worden gerenoveerd.
Daar zal de uitstraling van de wijk door
verbeteren. In 2018 wordt ook een begin
gemaakt met het groot onderhoud van de
wegen en riolering in Meerwijk-West.

Sociaal Wijkdorp
Belangrijk is natuurlijk ook het vervolg
van Wijkdorp 3.0. We hebben rondgewandeld in de wijk met rolstoel en rollator en
kwamen nogal wat problemen tegen. De
gemeente heeft geld beschikbaar gesteld
om die aan te pakken. Maar van nog gro-

ter belang is de invulling van de sociale
dimensie van het plan. Het nieuwe Vinci
73 wordt een ontmoetingsplek, maar
we moeten met elkaar ook oplossingen
vinden voor medebewoners die eenzaam
zijn en/of wat hulp kunnen gebruiken om
langer zelfstandig te blijven wonen. Wilt
u hierover meedenken? Kom dan naar de
brainstormavond in januari (zie pagina 8).
U ziet, 2018 wordt weer een druk jaar
voor de wijkraad. Voor een fijne wijk is
het ook belangrijk dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig zijn
er Meerwijkers die dat doen. Regelmatig
zie ik mensen zwerfafval oprapen of vuilnis dat naast de container is gezet erin
doen. Mocht u één van deze mensen zijn,
hartelijk dank!
Ik wens u allemaal fijne dagen en een
mooi en betrokken 2018.
Frank Hilterman
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Bezige bij verlaat wijkraad

Wat moeten we zonder hen?

Als vrijgezelle schooljuf vertrok ze in 1969 van Bennekom naar Curaçao, in 1980 keerde
ze met een gezin terug. Ze werkte hier als onderwijzeres. Na haar pensionering kroop
deze bezige bij niet achter de geraniums. Tien jaar was ze een belangrijke pijler onder
de wijkraad, in maart 2018 gaat ze ons verlaten. Wat zullen we haar missen!

Na ruim tien jaar gaat Liesbeth Groenewegen de wijkraad verlaten. Ze neemt afscheid
op de jaarvergadering in maart. Ook Marian Matthijsse zal dan stoppen. Beide dames
doen er alles aan Meerwijk schoon, heel en veilig te houden. Met verzorgd groen. Wie
wil het stokje overnemen?

Liesbeth: ‘Op Curaçao ben ik gaan
leven. Ik bloeide op, veranderde van een
stil meisje in een kletskous. Met een
internationale vriendengroep had ik een
geweldige tijd, een soort studentenleven.
Baaiweekenden, dan huurden we ergens
een huisje. Met elkaar eten, feesten,
dansen. Door de warmte en de zon leef
je meer buiten, hebt makkelijk contacten
met mensen. Ik voelde me daar al snel
thuis en heb later in Nederland altijd
heimwee gehad.

Pen en inkt
Mijn eerste baan daar was op een school
in Willemstad met hoofdzakelijk expatkinderen. Ze schreven er nog met pen en
inkt. Moet je voorstellen, in de tropen! Op
maandag waren de potjes inkt verdroogd.

Nou, het heeft niet lang
geduurd of ze hadden een
balpen hoor,’ zegt ze kordaat.
‘Later kwam ik op een school
voor de lokale bevolking. Dat
was heel spannend. Ik sprak
onvoldoende Papiamento, de
klassen waren groot, vijftig
kinderen, hou ze maar in
bedwang. Maar het lukte, ik
leerde gezag uit te stralen
terwijl ik van binnen harstikke bang was.

den, handhaving, politie en de woningcorporaties. We nemen dan alle knelpunten door en maken afspraken over
wie wat uitvoert. Er zijn weleens dingen
die telkens blijven liggen. Marian en ik
houden dat in de wijk in de gaten: zijn
die verwaarloosde perkjes al aangepakt,
is die afvalbak nog stuk?’ Lachend: ‘ja, je
hebt soms wel een lange adem nodig!’
‘Regelmatig schrijven we verslagen voor
de wijkkrant en tweemaal per jaar organiseren we een schouw in de wijk. Bewoners en professionals lopen dan samen
op. Het werkt vaak heel verhelderend als
Spaarnelanden of een woningcorporatie
door een bewoner letterlijk met de neus
ergens bovenop wordt gezet.’

Toen er kinderen kwamen
ben ik gestopt. In 1980 kwamen we terug naar Nederland
en vonden in Molenwijk een
flat. Mijn kinderen gingen
inmiddels naar school en
bij mij begon het weer te
kriebelen, ik ging terug voor
de klas. Vlak na mijn pensionering verhuisden we naar
het Da Vinciplein. We zochten
een woning die geschikt is
voor de oude dag en dit was
licht, dichtbij winkels en
bushalte, ideaal.’

Wijk opgeknapt

Bloeiende wijkraad
De nieuwsgierige en betrokken Liesbeth zag in haar nieuwe buurt
verwaarloosd groen en zwerfvuil, daar
wilde ze wat aan doen. Vlak na haar
kwam Hans d’Haene bij de wijkraad. Hij
als voorzitter en zij als secretaris bleken
een goed team. ‘En toen is het heel hard
gaan lopen,’ vertelt ze enthousiast. ‘Er
kwamen meer wijkraadsleden. We kregen
steun van wijkbewoners, hadden goede
contacten met de gemeente. Er gebeurde
veel: de waterloop werd aangelegd, het
groen werd aangepakt, we kregen grip op
de situatie. In die tien jaar heb ik de wijk
op zien knappen. Bewoners bliezen de
Midzomermarkt nieuw leven in, er kwam
een kerstmarkt.’

Marian Matthijsse

Onderwijzeres op Curaçao.
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Liesbeth zette zich in op vele gebieden.
Hoewel haar hart lag bij kinderactiviteiten besteedde ze de meeste tijd aan het
schoon, heel en veilig houden van de
wijk. Immers, in een verzorgde wijk voelt
iedereen zich prettiger. Marian Matthijs-

Een dansje tijdens Muziek in de Wijk
in 2011.
se, een spring in het veld met het hart op
de tong, die dagelijks met haar honden
door de wijk struint, vergezelde Liesbeth
vanaf 2014. Ze nam het secretariaat over
en samen meldden ze alles wat los zat en
zaten waar nodig de gemeente achter de
vodden.
Liesbeth: ‘Het zijn leuke jaren geweest bij
de wijkraad, ik heb het met veel plezier
gedaan. Ik ben 72, de tijd is gekomen om
te stoppen. Er zijn ook nog andere dingen
die ik leuk vind! Reizen, boetseren. Misschien best nog vrijwilligerswerk, maar
dan wat minder intensief. Het liefst de
wintermaanden op een warme plek doorbrengen, ik haat de kou, wat dat betreft
ben ik een tropenmens gebleven.’

In opdracht van de gemeente houdt
Spaarnelanden onze straten schoon en
heel. U speelt daar ook een belangrijke
rol in, door te melden wat er op straat
kapot is of waar er continu vuilnis naast
de container gezet wordt. Ook de wijkraad steekt hier een hoop tijd in. Liesbeth
Groenewegen en Marian Matthijsse
houden zich bezig met dagelijks beheer,
zoals het in gemeentetermen heet.

‘Ik zie de wijk opknappen. Er ligt minder zwerfafval, verwaarloosd groen is
opgeknapt. Er wordt gebouwd, binnen
afzienbare tijd worden de verzakte straten in Meerwijk-West aangepakt. Vinci 73
gaat weer open, het plein wordt gezelliger. Als dan ook nog de verwaarloosde
gele flats aan de Erasmus- en Braillelaan aangepakt worden, dan krijg je een
nieuwe wijk. Moet je Meerwijk over vijf
jaar eens zien!’

Opvolgers gezocht
Aan alle goede dingen komt een eind,
Liesbeth en Marian verlaten de wijkraad
na de jaarvergadering van 27 maart. Met
hun tomeloze enthousiasme en inzet
zijn beide dames jarenlang belangrijke
pijlers onder de wijkraad geweest. In de
vergaderingen waren ze met hun humor
en gedegen kennis niet over het hoofd te
zien, we kunnen ons nog niet voorstellen
hoe het zal zijn zonder hen.
Wie pakt de handschoen op? Heeft u hart
voor een schoon, heel en veilig Meerwijk,
wilt u best de handen uit de mouwen
steken om Meerwijk een fijne wijk te houden? Dan horen we heel graag van u.

Melding doen
Meldpunt leefomgeving: tel. 14 023.
Melden kan ook via www.haarlem.nl.
Klik op Gemeente Haarlem en vervolgen
in het rode vak op ‘Melding doen’. U
krijgt bericht als er iets met uw klacht is
gedaan en kunt via internet ook zelf de
afhandeling ervan volgen.
Paula Willems

Ogen en oren open
Liesbeth: ‘Kijken in de wijk, daar begint
het mee. Rondlopen, rondfietsen, mensen aanspreken, benieuwd zijn naar hoe
zij het (groen)onderhoud ervaren. Zorgen
dat je weet wat er leeft en speelt in de
wijk. Zelf word ik blij als ik een straat zie
die netjes, opgeruimd en gezellig is, daar
doe ik het voor. En je merkt dat anderen
dat ook hebben: het is belangrijk om je
fijn te voelen in je leefomgeving. Waar
dingen misgaan sporen we bewoners aan
dat bij de gemeente te melden. Immers,
zonder melding weet de gemeente er niet
van en kan er dus ook niets aan gedaan
worden.’

In goed overleg
‘Eens in het half jaar hebben we overleg
met de partijen die bij dagelijks beheer
betrokken zijn: gemeente, Spaarnelan-

Wijkschouw 2016
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22 december Wereldmuziek Ringvaart

Nieuwe start Zonnebloem Schalkwijk

We presenteren met trots het Qasyoun Trio, Nederlands jongste vluchtelingenensemble. Het Trio is inmiddels aardig bekend door optredens met het
Nederlands Blazers Ensemble en het televisieprogramma Vrije Geluiden. De
Syrische zusjes Shaza (13) en Jawa (21) vluchtten in 2015 naar Nederland en
werden ontdekt in AZC Alkmaar. Jawa is een groot muzikaal talent. Op jonge
leeftijd toerde ze al als professioneel muzikant door Egypte, Libanon, Oman
en Turkije. Ze trad op met gerenommeerde orkesten en vervolgt haar studie
nu aan het conservatorium in Rotterdam. Samen met een percussionist spelen de zussen klassieke en moderne Arabische muziek.

De Zonnebloem Schalkwijk heeft een jaar stilgelegen. Een nieuwe start met veel leuke
activiteiten, uitjes en nog meer vrijwilligers, dat is niet alleen de wens van het nieuwe
bestuur van de afdeling Schalkwijk, maar ook van hun 160 gasten. De Zonnebloem
organiseert activiteiten voor mensen met een beperking, die daardoor in een isolement
terecht dreigen te komen.

Toegang gratis
Verder treden Turkse dansgroepen en een Marokkaanse muziekgroep voor
u op, deze avond is echt een muzikale aanrader. De organisatie is een
samenwerking van Dock, Stichting Samen Haarlem, Stichting Turks Sociaal
Culturele Samenwerking en de Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk. De
toegang is gratis. Inloop vanaf 19.00, de optredens beginnen om 19.30 uur.

Qasyoun Trio

Jong en oud, dan heb je goud
Onder het motto ‘Jong en oud, dan heb je goud’ gaat de stichting Jongeren in Beweging
al jaren naar verpleeghuizen. Jongeren verzorgen een gezellige middag of doen klusjes
als de rollator schoonmaken. Senioren die alleen wonen kunnen ook een jongere als
maatje krijgen. Zo’n jong mens over de vloer, dat geeft leven in huis.
In oktober was ik bij een knutselmiddag
in verpleeghuis De Roos in het Rozenprieel. Aan één tafel deed Terry mee met
rummikub. Verderop werden kleurige
spinnenwebben gemaakt van kastanjes,
satéprikkers en wol. Achraf en Farah
lieten zien hoe het moest en hielpen
indien nodig. Het was mooi om te zien
hoe natuurlijk het contact ging. Er werd
gelachen en gewerkt.

Meer handen
Coördinator Najima Abdeli: ‘we komen
nu al bij zeven verpleeghuizen. Ze zijn
erg blij met ons, want wij komen met een
groepje van vijf. Dan kun je meer met
de ouderen doen, ze meer persoonlijke
aandacht geven, simpelweg omdat we
met meer handjes zijn. Laatst waren we
ergens om te knutselen, maar het was
heerlijk weer en de dames en heren

wilden veel liever naar buiten. Normaal
staan er maar twee begeleiders op een
groep en dan kan zoiets niet. Wij schoven
gewoon de materialen opzij en maakten
een heerlijke wandeling.’ Het valt me
op hoe bevlogen Najima is. Ze heeft een
goed oog voor de kwaliteiten van de
jongeren en weet ze zo te begeleiden dat
ze het beste uit zichzelf halen.

De gasten van de Zonnebloem kijken reikhalzend uit naar de nieuwe activiteiten.
‘Afgelopen jaar was er niets, dat heb ik
erg gemist,’ verzucht mevrouw Schelvis,
één van de gasten van de Zonnebloem in
Schalkwijk. ‘Ik kon niet met vakantie en
activiteiten waren er ook niet.’
Mevrouw Schelvis, bijna 92 jaar oud, is
al vanaf haar 18e jaar lid van de Zonnebloem en is ook donateur. Haar moeder
was actief als vrijwilliger. ‘Wij zijn er dus
mee opgegroeid,’ zegt ze.

Pannenkoekenparadijs
Mevrouw Schelvis ging in oktober mee
naar het Pannenkoekenparadijs in het
Reinaldapark. ‘Gelukkig, ze is er nog,’
hoorde ik iemand zeggen. Als kers op
de taart heeft een vrijwilliger haar in de
rolstoel mee naar buiten genomen om
een frisse neus te halen. Mevrouw Schelvis: ‘Dat vond ik geweldig, want ik kom
nauwelijks buiten. En de pannenkoek die
wij kregen was heel erg groot. Het leek
wel een fietswiel.’
Volgens nieuw bestuurslid Marja van
Osch doet het bestuur er alles aan om zo

Maatje voor senioren
Terry is onlangs ook maatje geworden bij
een oudere dame die zich eenzaam voelt.
Terry komt twee uur per week bij haar.
Ze maken een wandelingetje en halen
wat boodschappen die te zwaar zijn voor
mevrouw. Als er dingetjes in huis zijn
waar hulp bij nodig is, vindt Terry dat ook
geen probleem. Terry: ‘Na de dood van
mijn oma zag ik hoe moeilijk mijn opa
zijn draai kon vinden. Dat is een stimulans om als vrijwilliger dit werk te doen.
Bovendien is het gewoon gezellig.’

Haarlem Sjopper
Een organisatie waar de
Zonnebloem mee samenwerkt is de Haarlem
Sjopper, het vervoermiddel voor ouderen
die wat minder te been
zijn maar er toch graag
eens uit gaan. Zo kan men voor boodschappen en tal van leuke uitjes mee met
de BoodschappenPlusbus. Gasten van
de Zonnebloem krijgen korting op het
lidmaatschap en betalen €7,50 per jaar.
Meer informatie over het programma is
te vinden op hun website, www.haarlemsjopper.nl.
De Zonnebloem heeft zelf ook een auto
die gehuurd kan worden voor € 40 euro
per dag. In de wintermaanden is daarop
een korting van € 15,-. Als ze hiervoor
weer een vrijwillige chauffeur hebben,
kunnen mensen daar weer gebruik van
maken. Dus chauffeurs, meldt u aan!

Met meer vrijwilligers meer blije
gasten

Zou u ook graag zo’n maatje willen?
Neem dan contact op met Najima Abdeli,
stichtingjongereninbeweging@gmail.
com, 06 14 999 822.
Paula Willems
Uitje pannenkoekenparadijs
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snel mogelijk weer een
gevarieerd programma
te bieden. Haar agenda
is overvol, zo enthousiast is zij om dit realiseren. ‘We zijn ingeloot
voor de Museum Plus
Bus. Onze gasten mogen
op 19 januari gratis een
dagje mee naar het
Rijksmuseum! Daarnaast stimuleren we de
vrijwilligers om met hun
gasten ergens heen te
gaan: activiteiten van bijvoorbeeld Dock, familie,
museum of winkelen.’

Voor de uitjes en andere activiteiten zijn
veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligerswerk
is leuk, levert nieuwe contacten op en
schept voldoening. Gezocht worden:
vrijwilligers voor bezoekwerk (1 of 2 keer
per week), kleine uitjes, communicatie
en voorlichting, (meehelpen) organiseren uitjes en voor fondsenwerving. Ook
chauffeurs zijn welkom. Tevens zoekt het

Mevrouw Schelvis en Marja van Osch
bestuur een ‘pittige, bekwame’ penningmeester.

Programma uitjes
• 16-12 kerstlunch buurthuis Cruquius
•	19-1 Rijksmuseum (gratis!)

Lidmaatschap gratis
Heeft u een beperking en wilt u bezoek
ontvangen of meedoen met de activiteiten, dan kunt u zich aanmelden. De kosten voor de activiteiten zijn verschillend,
het lidmaatschap van de Zonnebloem is
gratis. De afdelingen van De Zonnebloem
moeten hun eigen broek ophouden,
donaties en legaten zijn dan ook erg
welkom.

Contactgegevens
Informatie of aanmelding: Marja van
Osch: marjavanosch.zonnebloem@gmail.
com, of bel Frank Habraken 023 524 56
16. Website: www.zonnebloem.nl/haarlem-schalkwijk
Ine van Ameijde
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Ingelote Meerwijkers over veiligheid

Ondernemer: de Vomar

Burgemeester Jos Wienen kreeg op 14 oktober de onderwerpen die Meerwijkers belangrijk vinden voor politie en handhaving in 2018. De gemeente wil meer luisteren naar
de burgers en had daarom een onderzoek georganiseerd. Willekeurige wijkbewoners
waren via een loting geselecteerd en per brief uitgenodigd.

Als u dit artikel leest, brandt de kerstverlichting weer op het plein. Er zullen maar
weinig mensen meer weten dat het personeel van de Vomar de grootste geldschieter
hiervoor was. Zij wonnen in 2011 een prijs en wilden daarmee iets leuks doen voor de
wijk.
graag weer een politiepost met balie in
Schalkwijk, Of liever nog: in Vinci 73.
‘De politie zou veel beter weten wat er
speelt in de wijk als we gewoon bij ze
binnen kunnen lopen.’ Ook een plek voor
jongeren in Vinci 73 was een grote wens,
evenals verlichting van donkere plekken.
Maar ja, dit zijn allemaal kwesties waar
politie en handhaving niet over gaan, dus
die konden alleen als aandachtspunten
meegegeven worden.

Hoe komen we tot meer sociaal
gedrag

Wandeling door de wijk om knelpunten te inventariseren.

Wijkwandeling
Eerst maakten gegadigden op 7 oktober
een wijkwandeling met handhavers en
wijkagent om problemen te inventariseren. Op verschillende plekken bleek
overlast van hangjongeren te zijn. Handhavers en politie surveilleren met enige
regelmaat en spreken de jongeren erop
aan. Soms was de overlast daardoor flink
verminderd, maar het Leonardo da Vinciplein en de Rudolf Steinerstraat blijven
aandacht vragen.
Een ander prangend probleem: zwerfafval
en vuil naast de container. Dit kan gemeld worden bij Handhaving, het wordt
dan weggehaald door Spaarnelanden.
Ook hondenpoep blijft een ergernis. Het
pad langs de Meerwijkplas is behoorlijk
onveilig door loslopende honden, fietsers
en scooters. Ook te hard rijden en overlast van auto’s vanwege het brengen en
halen van kinderen bij school worden op
verschillende plekken genoemd.

Zowel handhaving als politie benadrukken meldingen te blijven doen, omdat op
basis van meldingen bepaald wordt wat
prioriteit krijgt. Hoe meer meldingen over
hetzelfde, hoe meer prioriteit. Vreemde
zaken, dealen bij scholen bijvoorbeeld,
moeten uiteraard bij de politie gemeld
worden.

Werksessie in Ringvaart
Een week later gingen de deelnemers
in De Ringvaart in gesprek om tot een
toptien van problemen te komen. Eerst
in kleine groepjes en later met z’n allen
in de grote zaal. Men bleek heel betrokken bij het onderwerp, vol vuur werden
problemen besproken. Er heerste veel
frustratie dat op meldingen niet altijd
gereageerd wordt. ‘Als je vaak belt komen
ze wel, waarom moet ik eerst zeuren,
waarom komen ze niet meteen.’ Maar ook
jegens medebewoners heerst ontevredenheid: ‘Als je mensen aanspreekt op
ongewenst gedrag krijg je vaak zo’n grote
mond dat je het een volgende keer wel
uit je hoofd laat.’ Terwijl elkaar corrigeren juist zo belangrijk is bij het leefbaar
houden van de wijk, er kan natuurlijk niet
op elke hoek een handhaver staan.

Preventie ook belangrijk
Veel ideeën in de groepen betroffen
preventieve maatregelen. Men wilde
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Aan het eind schoof de burgemeester
aan. Hij luisterde geïnteresseerd en
nam de toptien in ontvangst. Deze wordt
meegenomen bij het opstellen van het
plan Integrale Handhaving en Veiligheid 2018. Wat hem opviel was dat afval
op één stond. Wat maakt dat u dat zo
belangrijk vindt, vroeg hij de zaal. Afval
trekt afval aan en ook ander ongewenst
gedrag, werd er geantwoord. Daarop
sneed hij een belangrijk punt aan: afval
op straat, een grote mond als je iemand

De kerstverlichting is ons mede door het personeel van de Vomar geschonken.
De toenmalige manager en de wijkraad
kwamen op het idee om kerstverlichting
voor het Leonardo da Vinciplein aan te
schaffen. Dit bleek een kostbare zaak.
Er werden meer sponsors gezocht en zo
wordt het plein tot op de dag van vandaag
feestelijk verlicht in de donkere dagen
rond kerstmis.
Deze kerstverlichting was voor mij de aanleiding om in de rubriek ‘Ondernemen in
de wijk’ eens bij de Vomar te gaan kijken.
Na de kleine ondernemers die ik eerder
interviewde vind ik het leuk nu eens bij de
grootste ondernemer van onze wijk langs
te gaan. Martin van Dieden, de huidige
manager, neemt mijn uitnodiging voor een
gesprek graag aan. Ik ben benieuwd hoe
hij in deze winkel terecht is gekomen en
wat hij van Meerwijk vindt.

Martin heeft het in deze multiculturele
wijk naar zijn zin. Hij houdt in de gaten dat
het assortiment afgestemd is op de vele
nationaliteiten. Met honderd medewerkers
is het vaak hard werken, en met een brede
grijns op zijn gezicht moet hij bekennen
dat klanten hem regelmatig vakken zien
vullen. Niet echt een managementklus,
maar soms moet het even en daar voelt hij
zich niet te goed voor.

De winkel zelf is natuurlijk ook een
ontmoetingsplek en ik vraag Martin naar
het verdwijnen van de koffiehoek. Hijzelf
vindt dit ook spijtig, maar er werd zoveel
misbruik van gemaakt dat dit noodzakelijk
was. Er wordt wel overwogen om in de
winkel of in de centrale hal weer een bankje of zitgelegenheid te maken. Dat zou de
uitstraling van het kleine winkelcentrum in
Meerwijk natuurlijk ten goede komen.

Jong geleerd…
Burgemeester Wienen krijgt de toptien.
aanspreekt, dat gedrag kun je niet alleen
met meer handhaving oplossen. Hoe
komen we tot meer sociaal gedrag van
medemensen? Deze moeilijke vraag gaf
hij óns mee.
Margareth Weijers en Paula Willems

Op mijn vraag waarom hij in het winkelbedrijf een loopbaan heeft gewild,
vertelt Martin dat hij als vijftienjarige al
begonnen is als hulpje in de slagerij en
als vakkenvuller. Ondanks zijn studie
bouwkunde trok het winkelbedrijf en werd
hij afdelingschef bij de Vomar in onder
andere IJmuiden, Zandvoort en Hoofddorp.
Hij werkt nu al meer dan twee jaar in de
vestiging in Meerwijk.

Velzen woont en nog niet lang werkzaam
in Meerwijk is, heeft hij de kerstmarkt en
Midzomermarkt niet persoonlijk meegemaakt. Ik vertel hem hoe het dan was: de
gezelligheid van reuring op het plein. De
bijdrage die de Vomar dan leverde in de
vorm van gratis drinken of koekjes. Daardoor werd de winkel betrokken bij de wijk
als echte buurtsuper. De Midzomermarkt
komt gelukkig terug en het is te hopen dat
er meer initiatieven komen om in 2018 iets
te organiseren, het plein is er zo geschikt
voor. En wie weet wordt Vinci 73, na de
heropening in het voorjaar van 2108, weer
een levendige plek voor activiteiten en
ontmoeting.

Manager Martin van Dieden.

Rol als buurtsuper

Ik bedank Martin hartelijk voor dit gesprek. Leuk dat onze buurtsuper nu een
persoonlijk gezicht heeft.

Wat hem opvalt is dat het stil is op het
plein. Omdat hij met vrouw en kinderen in

Liesbeth Groenewegen
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Activiteiten senioren

Activiteiten jeugd

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.

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 papier

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

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 december 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 of 023 543
06 53.

Informatie op internet

Streetwise

Huiswerkbegeleiding De Kas

Huiswerkbegeleiding VMGH

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.

Dit wordt verzorgd door een 6 VWO
leerlinge die al veel ervaring heeft met
huiswerkbegeleiding.
Leeftijd: 8 - 15 jaar
Tijd: woensdag 16.30 - 18.00 uur
Kosten: € 1,- per les
Waar: VMGH, Stresemannlaan 60
Info: vmghaarlem@hotmail.com.

Voor ouders en kinderen samen

Eettafels Schalkwijk
Op maandag en woensdag koken vrijwilligers een heerlijke maaltijd in wijkcentra
de Wereld (023 543 6004) en de Ringvaart
(023 543 6001). U kunt zich tot 12.00 uur
op de dag zelf aanmelden bij de bar of telefonisch, de maaltijd kost € 4,50. Vanaf
17.00 bent u welkom en om 17.30 gaat
men aan tafel. Schuif ook gezellig aan!

Hulp bij tablet, smartphone of
e-reader
De Bibliotheek heeft een gratis mediaspreekuur. Elke dinsdag van 13.00 tot
15.00 uur kunt u hulp krijgen bij het
gebruik van tablet, smartphone of ereader. Maar ook uitleg over wat Twitter,
een weblog of Facebook nu is. Of hoe je
zoekt op het internet en hoe je weet of de
gevonden informatie betrouwbaar is. Een
afspraak maken is niet nodig.

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 compu-

ter, tablet of smartphone? In deze cursus
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. Meer informatie bij Susanne
van Leeuwen, 06 148 68 196, of mailen
naar svleeuwen@dock.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.
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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.

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

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
8.30 - 10.30 uur. Contactpersoon van
alleen deze groep is Ayse Aktas,
aaktas@dock.nl, 06 390 223 59
- De Buurtbox, woensdag 9.30 - 11.00 uur
- Vinci 73, dinsdag 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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Wijkdorp 3.0

Column

Meedenkers Wijkdorp 3.0 gezocht!

Gedachtengoed van toen en nu

Ouderen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Om te zorgen dat
dit op een prettige manier kan is het project Wijkdorp 3.0 opgezet. Wijkdorp 3.0 is een
vorm van een stadsdorp. Dat wil zeggen: alle voordelen van een dorp in een stad, of in
dit geval dus in de wijk.

Winston Brandon werkt bij de Bibliotheek Schalkwijk. Voor de wijkkranten van
Schalkwijk schrijft hij over wat hem raakt.

In een stadsdorp houden bewoners elkaar op de hoogte van wat er in de wijk/
straat gebeurt en kunnen ze een beroep
op elkaar doen. Denk bijvoorbeeld aan
het lenen van een heggenschaar, elkaar
attenderen op interessante activiteiten
of samen op de uitkijk naar een vermiste
kat.

tips deelt rondom een bestaand stadsdorp.
Bent u geïnteresseerd in het opzetten
van een stadsdorp en lijkt het u leuk om
mee te denken over de invulling hiervan,

Een van de bijzondere aspecten van mijn
baan is dat ik mijn tijd grotendeels in de
bibliotheek doorbreng. Niet lezend, maar
de kans is wel groot dat je mij aantreft
in gesprek met onze gasten. Ik ben dan
ook erg blij met het feit dat steeds meer
mensen de bibliotheek weten te vinden.

meldt u zich dan uiterlijk eind december
aan bij Susanne van Leeuwen, svleeuwen@dock.nl of 06 148 68 196. Wijkdorp
3.0 is een project van DOCK, Pré Wonen
en Zorgbalans.

In elke stad waar ik ben geweest fungeert
de bibliotheek als middelpunt. Mensen
van verschillende komaf trekken ernaartoe. Ieder met een eigen motivatie,
ieder met een eigen verhaal. Ooit was
de bibliotheek uitsluitend bedoeld voor
studie. Kennis uit alle hoeken van de
wereld lag er opgeslagen, maar was alleen beschikbaar voor een selecte groep.
Het vertellen van verhalen werd vooral
overgelaten aan de poëten en filosofen
van die tijd.

Informatieplatform maken
Belangrijk voor een goed functionerend
‘wijkdorp’ is dat er een helder overzicht is
van activiteiten in de buurt. Ook informatie rond alles wat met ouder worden samenhangt moet eenvoudig te vinden zijn.
Er moet dus een platform komen, digitaal
en/of op papier. Om dit platform goed te
ontwerpen is uw inbreng nodig. Binnenkort wordt daarom een brainstormsessie
met bewoners georganiseerd, waarbij we
gezamenlijk gaan kijken welke vorm het
beste past in Meerwijk en wat daarvoor
nodig is. Ter inspiratie nodigen we een
gastspreker uit, die zijn ervaringen en

Nu, in 2017, staan we aan het begin van
een nieuw digitaal tijdperk, waarin de
Hoe maken we een platform waar ieders vraag en aanbod makkelijk te vinden zijn? En
met een helder overzicht van informatie en activiteiten?

Rollatorwandelgroep en Creaclub
Na de succesvolle start van de leesclub
zijn er inmiddels nog twee activiteiten
begonnen. Allereerst de Rollatorwandelgroep Meerwijk. In Europawijk wordt
de activiteit druk bezocht en zo rees
de vraag of hij ook in de andere wijken
kan worden opgezet. De stagiaires van
DOCK hebben inmiddels een mooie route
uitgestippeld, waarvan een groot deel
in de prachtige natuur die Meerwijk te
bieden heeft. Bij voldoende interesse
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start de groep iedere woensdag om 13.30
uur vanuit De Kas (Bernadottelaan 199a).
Voor meer informatie of aanmelden kunt
u contact opnemen met Veerle Sterk, tel.
06 390 22 369, of vsterk@dock.nl.
En ook aan de crea Bea’s is gedacht. Bewoonster Marian is een Creaclub gestart
op woensdagmiddag, van 14.00 tot 16.00
uur. Vindt u het leuk om te fröbelen, knutselen, of gewoon lekker creatief bezig

te zijn? U bent van harte welkom tijdens
deze gezellige en creatieve middagen.
Kosten 1 euro per keer excl. bijdrage voor
koffie en thee. Locatie: de Kas (Bernadottelaan 199a). Nieuwsgierig geworden of
behoefte aan verdere informatie? Kom
gezellig langs!

Update wijkschouw
De wijkschouw van 13 juli is alweer
een tijdje geleden. Inmiddels zijn de
resultaten overgedragen aan de gemeente, die ermee aan de slag gaat.
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk
aan te pakken, zowel wat al in de
planning stond maar ook daar waar
niks gepland staat en toch maatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij
onder meer om vlakke bestrating,
oversteekplaatsen op doorlopend
stoepniveau, verlichting, voldoende
rustpunten (bankjes) etc. Kortom:
een mooi resultaat van een succesvolle wijkschouw.

individuele verhalen steeds meer een rol
spelen. Alhoewel het uitlenen van boeken
zeker nog ons ding is, legt de bibliotheek
de focus ook steeds meer op ontmoetingen en gesprekken met mensen.
Gaandeweg ben ik erachter gekomen
dat de verhalen van onze gasten zeker
niet onderdoen voor de verhalen die wij
in onze boekenkasten hebben staan.
Voor mij fungeert de bibliotheek als een
mooi middelpunt, omdat hij deze twee
werelden samenbrengt en er een wisselwerking ontstaat. De verteller leest en
de lezer vertelt.
Dagelijks word ik omringd door gedachtengoed. Ideeën en verhalen van mensen
vanuit de oudheid tot aan nu. Ze inspireren mij en motiveren me om zowel hun
als mijn eigen verhaal te vertellen.
Winston Brandon

Halloween
Het was weer griezelen geblazen op zaterdagavond 21 oktober. Bij de Meerwijkplas
verzamelden zich ongeveer vijftig kinderen en tien ouders om samen een griezeltocht
te maken door het park.
Niet iedereen was van dit evenement op de hoogte. Bewoners in de buurt werden ongerust door het gegil van schrik
en angst. Ze belden de politie in de veronderstelling dat er
vreselijke dingen in het struikgewas gebeurden. Het was er
ook heel spannend door de duisternis, de enge geluiden en
spookfiguren. De vele vrijwilligers hadden succes met hun
geschminkte gezichten en geluidseffecten. Griezelen hoort
immers bij Halloween!
De kinderen gingen in groepjes onder begeleiding door het
park en werden belaagd door spinnen, zombies, spoken en
andere engerds. Veilig terug bij de tent was er iets lekkers en
limonade voor de schrik. De acht organisatoren hebben ook
dit jaar met behulp van wel dertig vrijwilligers en sponsors
een heus Halloween-spektakel neergezet. De kinderen zullen
er een fijne herinnering aan hebben en menigeen verzuchtte:
volgend jaar weer!
Liesbeth Groenewegen
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Glossy ‘Ontmoet’ vol informatie
Eind oktober kreeg heel Haarlem de dikke glossy Ontmoet in de brievenbus, in het
kader van het jaar van de ontmoeting. Het blad staat vol verhalen van mensen die zich
lange tijd eenzaam voelden, zowel ouderen als jongeren. Eenzaamheid komt vaker
voor dan wij denken. Deze mensen kwamen uit dit donkere dal door zelf hulp te zoeken.
Maar waar vind je die hulp als de buren
jouw taal niet spreken of in een andere
levensfase zitten. Wie geeft financieel
advies als het even niet mee zit, waar
krijg je een luisterend oor, hoe vind je gezelschap voor iets leuks. In de wijkkrant
staan adressen en activiteiten, maar in
deze glossy van de gemeente vindt u nog
veel meer. Na al die verhalen van opgeluchte mensen staan er bladzijden vol
adressen en telefoonnummers. Bijna alle
hulporganisaties in Haarlem staan erin,
mèt telefoonnummer. Een echt bewaarnummer.

Wijkcontactvrouwen
Om zelf eens te kijken hoe het stellen
van een hulpvraag in de praktijk werkt,
fietste ik naar de Ringvaart. Daar werd ik
hartelijk begroet door wijkcontactvrouw

Aysel Demiral. Zij spreekt Turks en Frans.
Haar collega Saïda spreekt Berbers en
Arabisch. Bezoekers kunnen vragen in
hun moedertaal stellen, want als je vol
met emoties zit is de Nederlandse taal
soms lastig. De wijkcontactvrouwen
lossen geen problemen op, maar wijzen
de weg naar andere hulporganisaties,
zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam.
Dat zit ook in de Ringvaart, er kunnen
dus snel afspraken gemaakt worden. In
de wijkcentra kunt u terecht voor grote
problemen zoals schulden, dreigende
huisuitzettingen of opvoedvragen, maar
ook voor hulp bij het vinden van ontmoetingsplekken, clubjes of plekken waar je
samen kunt sporten.
U kunt er met de bus of RegioRijder
komen. Lukt dit niet, dan is er nog de Vrij-

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
willige Hulpdienst Schalkwijk (Laan van
Berlijn 1). Men helpt met vervoer, klusjes,
tuin en boodschappen. Bellen kan elke
werkdag van 9.00 - 10.30 uur op 023 535
37 00, of mail
vhschalkwijk@hetnet.nl. Bij spoed: 06
226 54 794.
Liesbeth Groenewegen

(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 0991 (ma t/m vr
9.00-13.00 uur), of mail wijkteam-schalkwijk1@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. Bij spoed: 06 226
54 794.

•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
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Open Huis Vinci 73
Wat is het stil aan het Leonardo da Vinciplein sinds het wijkcentrum dicht is. Gelukkig
komt er weer leven in. Het wordt nu verbouwd, de entree wordt toegankelijker en de
gang tussen de zalen wordt gezelliger door een daglichtkoepel. Er komt horeca, ruimte
voor activiteiten en organisaties uit de gezondheidszorg.
Op 18 december is er Open Huis van 18.30 tot 20.30 uur. Onder het genot van een hapje
en een drankje kunt u de plannen voor het nieuwe gebouw bekijken. Wethouder Botter
geeft een toelichting. U bent van harte welkom op deze gezellige eindejaarsbijeenkomst.

Agenda
16 dec	Klassiek concert winkelcentrum
18 dec 	Open Huis Vici 73
22 dec 	Wereldmuziek Ringvaart
19 jan
Zonnebloem Rijksmuseum

Zicht op Meerwijk
Ine van Ameijde was zo geInspireerd door dit zicht op Meerwijk dat ze er een schilderij van maakte met acrylverf.
Het meet 60/80 centimeter.
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