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

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Het is wellicht een wat afgezaagd motto, maar toch
wel van toepassing voor 2018. Er staan ons veel veranderingen te wachten. Allereerst
gaat, waarschijnlijk in maart, het vernieuwde Da Vinci open. Het ziet ernaar uit dat onze
jaarvergadering in het geheel verbouwde gebouw plaatsvindt. De officiële opening van
Da Vinci is op 15 april, de geboortedag van Leonardo da Vinci.
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In ons nieuwe ontmoetingscentrum gaan
we uiteraard verder met Wijkdorp 3.0. In
2017 is een hoop gedaan. We hebben met
een groot aantal bewoners plannen ontwikkeld om activiteiten op te zetten zodat
ouderen langer op een prettige manier
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Ook zijn we met een aantal mensen de
wijk in gegaan op zoek naar knelpunten
voor de rollator of rolstoel. Dat waren er
nogal wat. Gelukkig heeft de gemeente
geld beschikbaar gesteld om deze problemen aan te pakken. In 2018 gaan we
verder met wat er op sociaal vlak nodig is
om van Meerwijk een heus ‘wijkdorp’ te
maken.
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Hoog bezoek

De plannen voor het vernieuwde winkelcentrum zijn gepresenteerd. Het ziet
er allemaal veelbelovend uit. Tijdens
de jaarvergadering geven we met een
paar filmpjes een indruk van het nieuwe
centrum en de daarbij behorende
bioscoop. Verder vertelt wethouder
Cora-Yfke Sikkema over de mogelijkheid
van aardwarmte in Meerwijk en over de
plannen voor grootschalig onderhoud
aan wegen en straten in onze wijk. Dat
is al eerder gedaan in Europawijk, ik verheug me erop dat het bij ons ook zo mooi
wordt. Overigens, de herinrichting van de
Europaweg nadert zijn voltooiing. Ik weet
niet hoe u het ervaart maar ik word er wel
vrolijk van.
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Miranda Kemper
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Oplage: 4000
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SCAS laat Schalkwijk swingen
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Agenda

Op de jaarvergadering nemen we
afscheid van Liesbeth Groenewegen en
Marian Matthijsse. Dat vind ik ongelofelijk jammer. Beiden hebben een belangrijke rol gespeeld bij het oplossen van
de dagelijkse problemen in onze wijk.
Ik zeg weleens dat de wijkraad de oren
en ogen van de wijk is ten behoeve van
de gemeente en andere instellingen. Liesbeth en Marian waren de afgelopen jaren
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Schoon, heel en veilig:
Liesbeth Groenewegen, Marian Matthijsse

Vertegenwoordiger De Brug:
Rachid El Aater

Vertegenwoordiger Jongeren in Beweging:

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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Stemmen in vrijheid
Deze maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard roep ik iedereen
op te gaan stemmen. We realiseren het
ons niet vaak, maar gelukkig leven wij
in een land waarin we in vrijheid kunnen

bepalen op welke partij wij onze stem
uitbrengen. In mijn vorige column heb ik
aangegeven dat ik het op prijs zou stellen
als burgers niet altijd naar de politiek
moeten gaan, maar dat de politiek ook
wat vaker contact zoekt met ons.
Het ontwikkelen van een gevoel van
burgerschap is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Als burgers zouden we
ons wat meer bewust mogen zijn van
onze verantwoordelijkheid voor de eigen
leefomgeving. De politiek zou zich wat
meer bewust mogen zijn van de leidende
rol die zij heeft in het maatschappelijk
debat.
Frank Hilterman

Jaarvergadering 27 maart
3

Verkeer en vervoer:

beslist de belangrijkste oren en ogen. Ik
hoop van harte dat andere bewoners van
Meerwijk dit gat willen opvullen. Niemand is onmisbaar, maar in het geval van
Liesbeth en Marian gaat dit toch wel bijna
op. Tijdens de jaarvergadering zal ik daar
uiteraard bij stil staan, maar ik wil hen
hier vast buitengewoon dank zeggen voor
al het werk dat zij voor de wijk hebben
gedaan. Veel is in anonimiteit gedaan,
maar ik kan u verzekeren dat u allen hebt
geprofiteerd van hun werk.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema spreekt op de jaarvergadering.
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Jaarvergadering 27 maart:
aardwarmte?
Op 27 maart is de jaarvergadering in
het vernieuwde Da Vinci. Voor de pauze
bespreken we het jaarverslag en het
financieel jaarverslag. Tevens nemen
we afscheid van twee vooraanstaande
wijkraadsleden, Liesbeth Groenewegen
en Marian Matthijsse.

Vanaf 19.00 is er inloop. De vergadering
begint om 19.30 uur. Wilt u alvast het
(financiële) jaarverslag lezen, kijk dan op
onze website: www.wijkraad-meerwijk.nl.
We zien u graag op 27 maart!

Bruisende plek

Kinderwijkraad
De basisscholen Al Ikhlaas en De Meer vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe je
zelf kunt zorgen dat je wijk beter wordt. Mopperen kunnen we allemaal, maar hoe zorg
je er nu eigenlijk voor dat er iets verbetert? Moet je dan wachten tot de gemeente in
actie komt, of kun je ook zelf aan de slag?

Daarna wordt een kinderwijkraad
geïnstalleerd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de leerlingen van beide
basisscholen. De kinderwijkraad gaat
wekelijks aan de slag met de op school
bedachte en gekozen plannen, en organiseert het realiseren daarvan. Al doende
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De verbouwing van Vinci 73 zal u niet ontgaan zijn. Bij het schrijven van dit stuk is het
wijkgebouw nog niet af, als u de krant in de bus krijgt waarschijnlijk wel. Vanwege de
grote metamorfose wilden de deelnemers graag een nieuwe naam en die is geworden
‘Da Vinci, centrum voor ontmoeting’.
Op de begane grond, achterin, komt het
Odensehuis, voor mensen met (beginnende) dementie. Ook komt er een inloophuis voor (voormalig) kankerpatiënten
en hun naasten. De eerste etage vormt
het nieuwe onderkomen voor de Herstelacademie. Dock verhuist alle onderdelen
van De Kas naar Da Vinci: de kapsalon,
begeleiding van startende ondernemers,
begeleiden en adviseren van werkzoekenden en de huiswerkbegeleiding.

Na de pauze zal wethouder Cora-Yfke
Sikkema ingaan op twee belangrijke ontwikkelingen voor Meerwijk. Ten eerste de
langverwachte renovatie van de verzakte
wegen en ook aanpak van het groen.
Verder bespreekt ze de mogelijkheid om
geothermie (aardwarmte) te gaan gebruiken voor het verwarmen van woningen
in Meerwijk. Als toetje geven we met een
paar filmpjes een indruk van het nieuwe
winkelcentrum en de daarbij behorende
bioscoop.

Je kunt in je eentje actie gaan voeren,
maar samen sta je sterker. Dat gaan de
leerlingen van De Meer en Al Ikhlaas
(groep 6, 7 en 8) leren in lessen over
democratie en burgerschap. Ze maken
in die lessen ook zèlf plannen om de
wijk te verbeteren. Vervolgens kunnen ze
stemmen op de plannen van alle groepen
van beide scholen en zo hun favoriete
plannen aangeven.

Da Vinci, veelzijdige ontmoetingsplek

leren kinderen om zaken in eigen hand te
nemen, geholpen door volwassen begeleiders uit hun eigen omgeving.
Als grote mensenwijkraad zijn we heel
benieuwd welke dingen ze anders willen

in de wijk en of het ze lukt dat voor elkaar
te krijgen. We wensen de kinderen veel
succes en gaan er vast nog van horen!

Al deze ‘vaste bewoners’ zorgen voor
reuring in het pand, dat de laatste jaren
steeds stiller was geworden. Zo wordt het
een aantrekkelijke plek voor u allen. Want
uiteraard is Da Vinci ook een plaats voor
u, de bewoners van Meerwijk! Behalve
horeca zijn er ruimten om activiteiten in
te organiseren. Daarnaast zullen Dock en
de wijkraad er een plek vinden.
Da Vinci wordt een centrum waar iedereen welkom is. Van jong tot oud, kwetsbaar of juist niet. Een bruisende plek
waar je elkaar kunt ontmoeten, mee kan
doen met een van de vele activiteiten, of
zelf een activiteit kan opzetten. Waar je
informatie kunt krijgen, iets kan eten en
drinken. Waar volop ruimte is om jezelf te
ontwikkelen en dat ook een veilige plek
biedt als je die nodig hebt.

moetingspunt wordt voor de hele
buurt.’

Duurzame verbouwing
De architect Martijn van der Hout
is bij de verbouwing verantwoord
en milieubewust te werk gegaan.
‘Ik ben voor hergebruik van materialen, dus dat hebben we zoveel
mogelijk gedaan. De gevel is niet
gesloopt en opnieuw opgebouwd,
maar deels verplaatst. Ook zijn
bestaande kozijnen, deuren en
plafonddelen opnieuw gebruikt.
Het parket dat in het restaurant
lag past hier niet meer maar dat gooien
we niet weg, het krijgt elders een nieuwe
bestemming. Op deze manier zorgen we
voor minder bouwafval. Om Da Vinci aantrekkelijk te maken is verder gezorgd voor
zoveel mogelijk natuurlijk daglicht. Ook
willen we dat de bezoeker zich bij binnenkomst meteen welkom voelt. De locatie
krijgt zowel grote zalen als intieme
ruimten. Hierdoor wordt het gebouw heel
veelzijdig.’

Vertrouwen
Hoewel de omwonenden over het algemeen enthousiast reageren, bespeurt Jur
Botter hier en daar nog wat terughoudendheid. Het is een sentiment dat hij

Impressie van de nieuwe hal door Martijn
van der Hout.
goed kan begrijpen. ‘In het verleden heeft
de gemeente de mogelijkheden voor de
locatie weleens verkeerd ingeschat, waardoor de plannen uiteindelijk strandden.
Maar ik heb veel vertrouwen in dit nieuwe
project. Het is belangrijk dat we het
gezamenlijk tot een succes maken. En als
dat gebeurt, kan Da Vinci een voorbeeld
worden voor de rest van de stad.’
Op zondagmiddag 15 april is tussen 13.00
en 16.00 de feestelijke opening van Da
Vinci. Het programma wordt nog bekend
gemaakt

Uniek concept
Paula Willems

Wethouder Jur Botter (WMO, Welzijn en
Volksgezondheid) is trots op het bijzondere project. ‘Het is een uniek concept.
Er zijn straks verschillende organisaties
op één locatie. We denken Haarlemse
mantelzorgers hiermee flink te ontlasten.
Bovendien wordt het een leuke ontmoetingsplek voor inwoners van de wijk. Het
was natuurlijk belangrijk om hiervoor
enthousiaste partijen te vinden. Al snel
bleek dat Da Vinci ruimte kon bieden aan
meerdere organisaties. Het is hartstikke
leuk dat het straks een veelzijdig ont-
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Wie vult de leegte?

Sportclub trakteert op High Tea

De vorige wijkkrant had deze foto op de voorpagina. Liesbeth Groenewegen en Marian
Matthijssen, verantwoordelijk voor ‘Schoon, heel en veilig’ plus het secretariaat, verlaten de wijkraad. Mogelijk verwachtte u dat de sollicitaties binnen zouden stromen en
heeft u daarom niet gereageerd. Zo is het helaas niet, niemand heeft zich gemeld. We
zijn dus nog steeds op zoek.

Tussen Kerst en Oud en Nieuw werden 24 cliënten van dagbesteding Ons Tweede Thuis
(voorheen Heliomare) getrakteerd op een High Tea door de dames van Ladies Fit. Deze
sportclub met vrouwen van verschillende nationaliteiten mag elke maandag een ruimte
in Ons Tweede Thuis huren. Graag wilden zij iets terug doen voor de cliënten van de
dagbesteding, mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme.

De portrettengalerij op pagina 2 toont
een goed gevulde wijkraad. Hoe kan
het dan dat we zo dringend
versterking nodig hebben?
Het antwoord is simpel. Veel
wijkraadsleden hebben een
baan en een gezin, waardoor
ze maar een kleine taak op
zich kunnen nemen. Ook al
zijn we met z’n tienen, er is
niemand die de taken van
Liesbeth en Marian over kan
nemen. Niemand die de gemeente achter zijn broek zit
als die kapotte lantarenpaal
na maanden nog steeds niet
gerepareerd is. Niemand die
u kan helpen als een groep
hangjongeren voor uw deur
overlast veroorzaakt. En ook
niemand die de wijkraadtelefoon opneemt.

zal in samenwerking met de wijkraad een
nieuw wijkcontract gemaakt worden dat

Wijkcontract veiligheid
Dit jaar ligt er een mooie
kans. Er loopt in Meerwijk
een gemeentelijk proefproject om bewoners meer te
betrekken bij veiligheid en
sociaal gedrag. U las erover
in de vorige wijkkrant op
pagina 8 (digitaal in te zien
op onze website). Hierover

Zozjaal breien
Zozjaal, het leest wat vreemd, maar uitgesproken klinkt het als een mengeling van sociaal en zo-sjaal. Met andere woorden: samen breien! Iedere woensdag komen liefhebbers van breien en gezelligheid bij elkaar op het Mr. Cockerplein in het winkelcentrum.
Onder begeleiding van De Hartenkamp Groep en Dock Haarlem tikken de breipennen
dat het een lieve lust is. Neem je werkje mee en schuif aan.

ongeveer in september klaar moet zijn.
Dit is een kans om mee te denken en
met creatieve oplossingen te
komen.
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.

Secretariaat
De werkzaamheden van de
secretaris bestaan uit het
beantwoorden van de wijkraadtelefoon, het inboeken van
de post, deze doorsturen naar
de juiste personen en archiveren. Het notuleren van de
maandelijkse vergaderingen is
uitbesteed, dat hoeft u dus niet
te doen. We zoeken iemand
met ervaring, die ook hart heeft
voor het wijkraadswerk. Heeft
u interesse? Neem dan contact
met ons op via 06-4948 6999 of
mail naar:
wijkraadmeerwijk@hotmail.
com

Het was niet zomaar een High Tea. Er
werden hapjes en specialiteiten gepresenteerd uit Marokko en Turkije. Veel
daarvan waren voor de meeste cliënten
onbekend, maar het spreekwoord ‘wat de
boer niet kent, dat eet hij niet’ was hier
beslist niet van toeppassing. De aanwezigen vonden het een goed verzorgd en
grandioos buffet. Tijdens de proeverijen
waren veelvuldig loftuitingen te horen,
zoals: ‘het smaakt fantastisch’, ‘verrukkelijk’, ‘alles is lekker’, ‘het is gezond’
en ‘enorm leuk dat ze dat voor ons doen’.
Na afloop van de High Tea werden de
vrouwen van de sportclub nogmaals
persoonlijk bedankt.

In één klap anders
Het pand aan de Florence Nightingalestraat, jarenlang Heliomare geheten,
heeft een naamswijziging gehad en heet
nu Ons Tweede Thuis. De aandoeningen
waarvoor men naar Ons Tweede Thuis
komt zijn meestal ontstaan door een
ongeluk of ziekte. Door kennismaking
met de cliënten hebben de vrouwen
van Ladies Fit beseft dat het leven in
één klap anders kan lopen. Het gaf hen
voldoening dat zij iets voor deze mensen
konden betekenen. De coördinator van
de locatie reageerde ook enthousiast met
‘dat smaakt naar meer’ en ‘kunnen we
deze activiteit erin houden?’

weg te denken. Op dit moment doen
er ongeveer 50 vrouwen van verschillende nationaliteiten mee: Marokkaans,
Turks, Nederlands, Somalisch, Syrisch en
Egyptisch. De opzet brengt vrouwen uit
verschillende culturen bij elkaar, haalt
ze uit hun isolement en laat hen kennismaken met sport en beweging. Sinds
vorig jaar oktober zijn de vrouwen iedere
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur
actief op muziek, onder begeleiding van
een gediplomeerd sportdocente. Bij voldoende belangstelling start er een groep
voor vrouwen van 50 jaar en ouder.

Kletsen, dansen, lachen
Maar er is nog meer mogelijk, vinden
Louiza en Hanan. Louiza: ‘Ik heb een
onderwijsachtergrond en een

breed netwerk. Wij willen graag de activiteiten verbreden met themabijeenkomsten over gezond bewegen en gezonde
voeding. Zo zijn we onlangs gestart met
een wandelclub op zondagochtend.’ Ook
gezelligheid is belangrijk. In december
was er een koffieavond voor de sportclub.
De door iedereen meegenomen lekkernijen uit eigen land waren niet te versmaden. Dit is zo in de smaak gevallen dat er
nu iedere laatste vrijdag van de maand
een koffieavond is. Tijdens het sporten is
er weinig tijd voor gesprekken, maar op
die avond kan dat wel: elkaar beter leren
kennen, dansen, lachen en gezelschapsspelletjes doen. Via de sportgroep-app
laten de dames merken dat ze het leuk
vinden en ernaar uitkijken. Hanan: ‘Je ziet
ze echt genieten, dat is het mooie eraan.’
Ook de ouderen in de wijk worden niet
vergeten, er zijn ideeën om voor hen
te gaan koken. En wie weet wat de fitte
dames nog meer voor Meerwijk in petto
hebben... Voor meer informatie over
Ladies Fit kunt u contact opnemen met
Louiza Bouzanih op 06 843 71 041.
Ine van Ameijde

‘Fitte’ dames niet te stuiten
In een gesprek met Louiza Bouzanih en Hanan El Hadouchi van
Ladies Fit bleek dat er nog
meer bruisende ideeën op
stapel staan. De multiculturele sportclub voor
vrouwen is succesvol en
niet meer

Of maak een poncho van kleurrijke draadkrachtige wol. Een poncho als een omhelzing,
speciaal gemaakt voor mensen die je extra liefde en warmte toewenst, gemaakt door
mensen die blij worden van breien. Iedereen die van breien houdt is welkom. We breien
op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Zozjaal is een initiatief van Draadkracht, Dock Haarlem en de Hartekamp groep. Hebben
we u nieuwsgierig gemaakt of heeft u een vraag, neem dan contact op met de begeleiders: Veerle Sterk, 06 390 22 369, vsterk@dock.nl. Of Hilly Veuger, 06 55 717 605,
h.veuger@hartekampgroep.nl.
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Help Poelbroekpark mooi houden

Toch weer Midzomermarkt Meerwijk?

Het Poelbroekpark is een mooi stadspark boordevol natuur. Het natuurgebied wordt
mooi gehouden door vrijwilligers: de natuurwerkgroep Poelbroekpark. Zij maaien grasen rietland en verwijderen opslag van bomen en reuzenberenklauw uit het rietland.
Sinds 2016 worden zij daarbij in de nazomer bijgestaan door drie paardjes die het gras
opeten en zo de vegetatie kort en open houden voor kwetsbare planten en andere organismen. Om het beheer goed te blijven doen worden in 2018 door vrijwilligers dagvlinders en libellen geïnventariseerd en worden bij Landschap Noord-Holland cursussen
gevolgd.

Ondernemer Arie van der Knokke en Meerwijker Paul Kruger gaan ervoor: dit jaar weer
een Midzomermarkt in Meerwijk. Zij zijn enthousiast en zitten vol energie om er een
succes van te maken. Een sprankelende en gezellige markt is hun wens. Leuke ideeën
en helpende handen zijn welkom, meld u maar!
De Midzomermarkt is een oude traditie
in de wijk, aanvankelijk georganiseerd
vanuit ’t Schalkererf. Toen dat gesloopt
werd hield ook de markt op te bestaan.
Ongeveer tien jaar geleden pakten wat
bewoners de draad weer op, in samenwerking met de wijkraad. Een drietal
mensen voor de organisatie en zes vrijwilligers voor de uitvoering. Paul: ‘Meestal
waren er zo’n 145 kramen. Voor kinderen
waren er speciale activiteiten (draaimolen, springkussen, drumles verzorgd door
de muziekschool). Voor jongeren is er
een keer een DJ ingehuurd. Helaas kon
een van de trekkers er in 2017 niet meer
voldoende tijd voor vrijmaken.’

Om mensen in contact te brengen met de
wilde natuur van het Poelbroekpark en
voorlichting te geven over het vrijwil-

ligerswerk organiseert de natuurwerkgroep in mei en juni excursies. Wil je
weten welke planten, dagvlinders, libellen en broedvogels in het Poelbroekpark
leven en uitleg krijgen over het vrijwilligerswerk? Neem dan deel aan deze
excursies onder leiding van vrijwilliger
Niko Buiten.
Opgeven is verplicht, dit kan via nikobuiten@online.nl. Er wordt verzameld bij de
poort van het doetuincomplex Poelbroektuin, aan het fietspad Vijfhuizen (dat van
Meerwijk naar Vijfhuizen gaat).
• Zaterdag 5 mei: Vogelexcursie.
Verzamelen om 9.00 uur, de excursie
eindigt omstreeks 11.00 uur.
• Zaterdag 2 juni: Plantenexcursie.
Verzamelen om 10.00 uur, de excursie
eindigt omstreeks 12.00 uur.
• Zaterdag 30 juni: Libellen- en dagvlinderexcursie.
Verzamelen om 10.00 uur, de excursie
eindigt omstreeks 12.00 uur.

Het verwijderen van de wortels van de reuzenberenklauw is een pittig klusje. Een boorvormig gereedschap wordt diep de grond in gedraaid, waarna de wortel eruit getrokken
kan worden zodat de plant niet opnieuw aangroeit.

8 Wijkkrant Meerwijk

Data werkdagen
De natuurwerkgroep is een leuke groep
mensen die van buiten werken houdt. Wij
zijn op zoek naar uitbreiding. Wanneer
je mee wilt doen kun je je aanmelden bij
de coördinator Niko Buiten: nikobuiten@
online.nl. De volgende werkdagen zijn
op zaterdag 28 april, 26 mei, 16 juni, 7
juli, 28 juli, 18 augustus, 1 september, 22
september, 20 oktober, 17 november en
15 december 2018. We werken van 10.00
uur tot ongeveer 14.30 uur. Daarnaast zijn
er in juli werkavonden.

Hoe belangrijk zijn de
plantjes?
De fleur werd jarenlang verzorgd door de woningbouwverenigingen Elan Wonen,
Ymere en Pré Wonen. Zij
sponsorden de plantjes die
mensen gratis kregen. Men
stond er al vroeg voor in de
rij. Arie: ‘We hopen dat het
dit jaar weer lukt. Hoe leuk zou het zijn
als de mensen weer plantjes kregen voor
de tuin of balkon om de wijk mee op te
fleuren?’ Er waren ook andere sponsoren.
Paul: ‘Van de reddingsbrigade kregen we
een bedrag voor de EHBO en de Vomar
leverde broodjes voor de vrijwilligers. De
gemeente verstrekte de vergunningen
gratis.’

Geen peulenschil

foto Niko Buiten

Excursies

levendig blijft. Met de markt
willen we de wijk laten zien,
bewoners met elkaar in contact brengen en zorgen voor
fleur en gezelligheid.’

Fleur en gezelligheid
Arie van der Knokke: ‘Mijn bedrijf Auto
d’Ello was medesponsor en ik vond het
jammer dat de markt niet doorging.
Daarom ga ik deze nu voor het eerst mee
organiseren. Je moet zorgen dat de wijk

Een Midzomermarkt organiseren is geen
peulenschilletje. ‘Er komt veel regelwerk
bij kijken,’ geeft Arie aan. ‘Het vergunningenbeleid van de gemeente is sinds
dit jaar aangepast en strenger geworden.
Voor ons een extra inspanning om de
papieren hierover door te worstelen,

maar daardoor blijft het veilig. Vrijwilligers helpen onder meer met het regelen
van verkeer en EHBO om aan de vereisten
te voldoen.’

Principedatum 23 juni
Arie: ‘Op dit moment zijn we nog bezig
om de financiën rond te krijgen. Maar
dat moet lukken. Een principedatum is
er al wel. Als we alles rond krijgen, vindt
de Midzomermarkt dit jaar op zaterdag
23 juni plaats van 9.00 tot 16.00 uur.
Mensen, instellingen en winkeliers uit
Meerwijk kunnen een kraam huren.’ Paul:
’Mensen uit de wijk kunnen hun eigen
spullen verkopen, er worden geen handelaren toegelaten.’ De huur van een kraam
zal tussen de €22,50 en € 25,00 bedragen. Wie al eerder een kraam huurde
wordt natuurlijk weer aangeschreven.

Doel: gezellig en druk bezocht
Arie: ‘Om te zorgen voor een gezellige en
druk bezochte markt, willen wij die graag
verlevendigen met muziek, creatieve
activiteiten, bewegingsactiviteiten of
sportactiviteiten. Wilt u daaraan bijdragen, neem dan contact op met Arie van
der Knokke van Auto d’Ello, 023 533 06
60. Ook met leuke ideeën of helpende
handen zijn wij blij.’

De activiteiten van de natuurwerkgroep
worden mede mogelijk gemaakt dankzij
een subsidie voor bewonersinitiatieven
van de gemeente Haarlem en een financiële bijdrage van Landschap Noord-Holland/Nationale Postcode Loterij.
Lees meer over het werk van de natuurwerkgroep op: www.wijkraad-meerwijk.nl
> Natuurwerk > Natuurwerkgroep Poelbroekpark.

Benieuwd naar de ontwikkelingen
rondom de markt? Blijf het nieuws volgen
in de weekbladen, het Haarlems Dagblad,
posters in de wijk of Facebook: Midzomermarkt Meerwijk.

Niko Buiten

Ine van Ameijde
Paul Kruger (links) en Arie Knokke
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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 Da Vinci

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: Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 73
Info: dekas@dock.nl

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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Column

Nieuw Hoofdstuk

Muziek voor iedereen

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

Hein Pijnenburg was lange tijd beroepsmuzikant. Hij maakte moderne muziek, ‘heel
moeilijk om te spelen, maar bijna niemand vindt het mooi.’ Het roer is totaal omgegaan. Met vrienden begon Hein in 2010 de Wereldmuziekschool, waar het doel juist is
dat iederéén muziek kan maken. Aanvankelijk in Belcanto, sinds enkele maanden in het
winkelcentrum. ‘Iedereen kan binnenlopen, zo brengen we muziek nóg dichterbij.’

Als kleuter kwam ik al in de Bibliotheek
Schalkwijk. Met de helpende hand van
mijn ouders koos ik enthousiast boeken
uit en als ik geluk had werd ik zelfs daar
voorgelezen. Nu ik als dertiger terugblik,
besef ik hoeveel tijd ik door de jaren heen
heb doorgebracht in de bieb. En hoezeer
de bibliotheek is veranderd ten opzichte
van toen. Begin jaren negentig was het een
plek die bedoeld was voor de lezer. In alle
rust kon je struinen langs de boekenkasten
op zoek naar die ene titel. Informatie over
schrijvers was te vinden in het archief met
knipselmappen. In de naslagcollectie was
voor elke specialist wel wat te vinden.

Inmiddels is veel gedigitaliseerd. Onze
gasten kunnen zelfstandig boeken lenen
en inleveren, en ze vanuit huis verlengen
en reserveren. Verdiepende informatie is
beschikbaar via de website. Naast boeken
uitlenen hebben we er een doel bijgekregen: ontwikkeling en inspiratie. De bibliotheek is steeds meer een ontmoetingsplek
aan het worden. Er zijn activiteiten zoals
het maandelijkse mamacafé voor aanstaande ouders en de participatiemarkt
voor werkzoekenden. Dit is informatieoverdracht van mens tot mens, zonder
boeken.

Als Bibliotheek zijn wij aangekomen bij
een Nieuw Hoofdstuk. In deze veranderende tijd willen we een rol van belang blijven
spelen en zetten daarom meer in op het
inspireren van mensen tot ontwikkeling.

Hoog bezoek
Woensdagmiddag 17 januari fietste ik gehaast naar de Ringvaart. Een delegatie uit
Meerwijk (Melek Metinturk, Kacem Achahboun, Frank Hilterman en ik) was samen met
bewoners uit Boerhaavewijk uitgenodigd voor overleg met minister Wouter Koolmees.
We waren vastbesloten om de knelpunten in onze wijk namens u naar voren te brengen.
Ik had mijn jas nog niet uit of ik zag de burgemeester, de directeur van Dock en een
mooi tafelkleed op tafel, met naambordjes.
Ik dacht nog: ‘Nou, nou, ik had misschien
iets stijlvollers moeten aantrekken.’ Wie
schetste onze verbazing toen niet de
minister, maar de koning binnen kwam.
Ikzelf ben niet bepaald klein, maar Zijne
Majesteit bleek indrukwekkend groot. Hij
gaf ons allen een hand en schoof aan tafel.

Goed voorbereid
Dick Jansen, de directeur van Dock, vertelde iets over de beide wijken: ontstaan,
bevolking, de bestaande problemen en het
negatieve imago van Schalkwijk. Een beeld
waarin de bewoners zich niet herkennen. De koning was goed voorbereid en
stelde duidelijke vragen, waaruit echte
interesse bleek. Kacem Achahboun legde
het project buurtouders uit, Mohamed

Mounji vertelde over jonge allochtonen die
activiteiten met ouderen doen. Wij, van de
wijkraad Meerwijk, brachten het gebrek
aan een wijkgebouw in Meerwijk naar
voren, evenals de toestand van de straten
en verwaarloosde flatgebouwen. Arnoud
Kuiper van de gemeente vertelde dat veel
van deze problemen over enkele jaren tot
het verleden zullen behoren, omdat er een
inhaalslag gemaakt gaat worden.

Open houding
Het werd een ontspannen gesprek van
drie kwartier, waarin we vergaten dat we
met een hooggeplaatst persoon aan tafel
zaten. Willem Alexander maakte indruk op
ons door zijn open houding en interesse.
Na dit wijkgesprek werd de koning rondgeleid door de Ringvaart, de Kleine Ringvaart
en vervolgde hij zijn bezoek in Winkelcentrum. Hier bezocht hij Tripple Threat en
sprak met deze bevlogen jonge mensen,
die zoveel voor de jongeren in Schalkwijk
betekenen op sportgebied. Hun enthousiasme zal het imago van de wijk goed doen.
Ontzettend fijn dat er zelfs koninklijke
belangstelling is voor onze gezamenlijke
inspanningen om Schalkwijk tot een fijne
woonwijk te maken. Dank je wel, W.A.

Op 16 februari is Wereldmuziekschool Plaza officieel geopend.
De muziekschool zit in het oude
kantoor van de Rabobank, aan
het pleintje bij de Blokker. De
deuren staan uitnodigend open
en elke voorbijganger mag op de
piano spelen die buiten staat.
Binnen is het knus, behalve een
vleugel is er ook een bar met
gemakkelijke stoelen. In de kelder en op de eerste verdieping
zijn repetitieruimtes, maar veel
muzieklessen worden op andere
locaties gegeven. Bijvoorbeeld
in basisschool de Wijde Wereld
(voorheen de Molenwiek, naast
de bibliotheek). ‘Als de school
uit is staan die lokalen leeg, dan
kunnen wij er mooi in. We zitten
ook in gebouwen van Kinderopvang Haarlem en Kennemerhart
(voorheen SHDH). We geven workshops
aan de clientèle en na afloop kunnen we
er onze eigen lessen geven. Met zoveel
locaties zijn wij een muziekschool die
naar jou toekomt, in plaats van dat jij
naar de school moet.’

Dementerenden en doven
‘Maar we doen nog veel meer. Scholen
kunnen ons inhuren om tijdens schooltijd
de muzieklessen te verzorgen. Ook maken we muziek met demente bejaarden in
een verzorgingshuis. Ze vinden dat heel
fijn,’ zegt Hein ontroerd. ‘En zelfs doven
en slechthorenden geven we muziekles:
cello of saxofoon. De cello hou je tegen
je aan, zo voel je de trillingen. En een
saxofoon, die is zo hard, dan moet je wel
stokdoof zijn om hem niet te horen.’

groepen zoals een Big Band: het Haarlems Dans Orkest. Ze spelen pure jazzmuziek uit vooral de swingtijd, maar zo
nu en dan ook een onvervalst dansnummertje uit vervlogen tijden. Verder is er
Rudolf Konersman, met een koor dat voor
iedereen toegankelijk is. Hein: ‘Bij veel
koren moet je auditie doen, maar ook wie
niet zo goed toon kan houden kan plezier
hebben in muziek maken.’

Verder geven we workshops, bijvoorbeeld
popbandje. Pubers die gitaar, basgitaar,
drum, keyboard en zang doen. Van binnen en buiten de muziekschool kun je je
inschrijven. Je hebt dan een hele leuke
dag en wie weet ontstaan er wel bandjes
uit. Zoiets doen we ook met cello’s en
saxofoons.’

De passie en creativiteit waarmee de
Wereldmuziekschool zoekt naar manieren
om iedereen, maar dan ook werkelijk
iedereen het plezier te geven van samen
muziek maken, ontroert me. Hun slogan
‘muziek voor iedereen’ maken ze meer
dan waar. Is geld een probleem, kijk dan
op www.jeugdcultuurfonds/haarlem.
nl. Samen spelen is samen leven! Voor
meer informatie of een gratis proefles, zie
www.wereldmuziekschool.nl of loop eens
binnen in het winkelcentrum.
Paula Willems

‘Samen spelen is samen leven’
Individuele muzieklessen zijn dus vaak
buiten de deur, in de school repeteren

Plezier staat voorop
‘Ons muziekonderwijs is heel divers:
klassieke muziek, jazz en popmuziek,
maar ook blues, elektronische muziek,
volksmuziek en natuurlijk wereldmuziek.
We hebben enthousiaste docenten, het
plezier van de leerling staat altijd voorop.
Om iedereen te laten horen wat wij hier
bereiken, spelen we zo vaak mogelijk
voor publiek en organiseren maandelijks
een open podium voor iedereen van binnen en buiten de Wereldmuziekschool.

Liesbeth Groenewegen

Foto Dasha Elfring
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Stap in de bus
Voor ouderen die graag gezellig met een groepje op stap gaan maar die niet meer met
het openbaar vervoer kunnen, is er de Haarlem Sjopper. Dit is een particulier initiatief,
het is iets anders dan de Regiorijder. U wordt thuis opgehaald en ook weer teruggebracht. Het lidmaatschap is gratis en de ritjes zijn tegen kostprijs.

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

De Haarlem Sjopper, ook wel de Boodschappen Plus
Bus genoemd, heeft een programma waarvoor u kunt
reserveren. Er worden wekelijks leuke uitstapjes georganiseerd naar musea, tuincentra en andere mooie
plekjes in Nederland. U kunt al vanaf € 8,- mee met
een uitstapje. Ook rijdt de bus regelmatig naar locaties met winkels, zo kunt u al vanaf € 3,50 per keer
gezellig winkelen. Na het boodschappen doen wordt
er samen nog een kopje koffie gedronken. Haarlem
pashouders krijgen 50% korting, exclusief administratie kosten.

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

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
Uitstapje naar Zandvoort.

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
Buurtbedrijf

Afspraak grof vuil of melden illegaal geplaatst grof vuil

Boodschappen en uitstapjes

Voor meer informatie kunt u bellen met 023 205 23
19, of mailen naar info@haarlem-sjopper.nl. Op de
website www.haarlem-sjopper.nl vindt u alle informatie, ook het programma. Facebook: Haarlem Sjopper. Het programma wordt overigens ook per post
opgestuurd, dus geen probleem voor mensen zonder
internet.

Openbare ruimte

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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SCAS zoekt webmaster
Dit vrolijke gezelschap (zie stuk onder de foto) is dringend op zoek naar een webmaster.
De werkzaamheden van de webmaster bestaan uit het opzetten en bijhouden van een
website en facebookpagina. Gezocht wordt een enthousiaste vrijwilliger die zich wil
inzetten voor de publiciteit en mee wil helpen om Schalkwijk nog leuker en cultureler te
maken. Heeft u interesse? Neem dan contact op via 06-4948 6999 of mail naar wijkraadmeerwijk@hotmail.com.

Agenda
27 mrt Jaarvergadering
31 mrt 	Wereldmuziek winkelcentrum
15 apr Opening Da Vinci
27 apr 	Koningsmarkt winkelcentrum
28 apr 	Klassiek concert winkelcentrum
5 mei 	Vogelexcursie Poelbroekpark
26 mei 	Wereldmuziek winkelcentrum
2 jun	Plantenexcursie Poelbroekpark

In 2016 haalde de SCAS het Ricciotti ensemble naar Schalkwijk.

SCAS laat Schalkwijk swingen
Bent u al eens bij een concert geweest in
het winkelcentrum, of bij een van de andere gratis evenementen van de Stichting
Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS)?
Het gaat goed met deze in 2016 door
wijkraden, winkelcentrum en Wereldmuziekschool opgerichte club. Elk jaar organiseren deze vrijwilligers meer culturele
activiteiten in Schalkwijk. In 2018 is er
op elke laatste zaterdag van de maand
een concertje in het winkelcentrum (op
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het plein bij de voormalige V&D, of in de
Wereldmuziekschool Plaza aan hetzelfde
plein). De ene maand klassiek, de andere
maand wereldmuziek. Aanvang 12.30
of 13.00 uur. Twee maanden gaat het
anders: in augustus is er geen concert
(zomervakantie) en in november is het op
de 17e, omdat op 24 november Sinterklaas aankomt in het winkelcentrum. Op
31 maart ben u van harte welkom voor
wereldmuziek.

Elke tweede zondag van de maand is er ‘s
ochtends een klassiek concert in de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan. Ook
organiseert SCAS het festival Schalkwijk
aan Zee op 2 september. Soms zijn er
extra optredens. Deze worden aangekondigd in de lokale media, de website van
het winkelcentrum en de website van de
wijkraad.

