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Als ik dit schrijf is het zomervakantie en zitten we midden in een hittegolf. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo van die hitte houd. Geef mij maar een vrolijk briesje. Gelukkig zijn de meeste ambtenaren met vakantie en dat geeft mij wat meer vrije tijd, zodat
ik me tamelijk relaxed door de warmte heen kan slaan. Ook kan ik nadenken over wat
Meerwijk de komende tijd te wachten staat. Dat is best veel, de agenda voor september
en oktober begint al aardig vol te lopen.
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Programma Da Vinci

Miranda Kemper
Druk: Divendal Repro
Oplage: 4000

Meerwijk gaat de komende jaren flink
op de schop vanwege het project Ivorim
(Integrale Vernieuwing van de Openbare
Ruimte In Meerwijk). Europawijk heeft
een vergelijkbare grote aanpak gehad
en ik vind het belangrijk om te weten
wat goed is gegaan, maar ook wat fout
is gegaan. Vandaar dat ik deze vakantie
het Ivorez-dossier van mijn collega uit
Europawijk zit te bestuderen.
Het wordt een ingrijpende operatie.
Straten worden opengebroken, u zult af
en toe hinder ondervinden. De gemeente
wil graag dat bewoners meedenken, zij
komen soms met slimmere oplossingen.
U kunt zich voor deze klankbordgroep
aanmelden op wijkraadmeerwijk@
hotmail.com.

Da Vinci, bingo!
In Da Vinci is sinds de (her)opening op
15 april het leven teruggekeerd. Eens in
de maand is er bingo en op dinsdag en
vrijdag kunt u er een hapje te eten. Geleidelijk zullen dat meer avonden worden.
In de hal staan vier computers waarvan u
gratis gebruik kunt maken. Er is een oudereninloop en in de wijkkantine kunt u
overdag altijd terecht voor een praatje en
een kopje koffie. Het volledige programma staat achterop de wijkkrant. Heeft
u zelf een leuk idee voor een activiteit?
Bespreek het met Rubia Oehlers, zij helpt
het werkelijkheid te laten worden.

Gezellige maaltijd in Da Vinci.
Op initiatief van Pré Wonen worden
bewoners van de grote flats in de Baden
Powell-, Thomas Moore- en William
Boothstraat benaderd. Ook dit is in het
kader van Wijkdorp Meerwijk. Velen wonen hier zonder elkaar te kennen. Frances
Nuijen van Dock bekijkt met hen hoe dat
kan veranderen in: we vormen met elkaar
een gezellig buurtje.

November Cultuurmaand
U ziet, Meerwijk is beslist geen slapende
buitenwijk. En dan heb ik het nog niet
eens gehad over November Cultuurmaand: een maand lang muziek en
andere cultuur in het winkelcentrum. Het
programma vindt u op pagina 8. Ik hoop
van harte velen van u bij de verschillende
uitvoeringen te ontmoeten.
Frank Hilterman

19 september wijkschouw
Op 19 september is er weer een wijkschouw. Bewoners en professionals gaan samen
de wijk in om te kijken waar de knelpunten zijn. Tijdens de wandeling kunt u gemeente,
corporaties en handhaving persoonlijk vertellen waarover u letterlijk of figuurlijk struikelt. Aanmelden hoeft niet, u kunt zich gewoon aansluiten. We verzamelen om 9.00 uur
op het Leonardo da Vinciplein. Loopt u mee?

Zoefzoef naar Da Vinci
Ook ‘Wijkdorp Meerwijk’ is op stoom.
Zoals u wellicht nog weet zijn we een jaar
geleden begonnen met ‘Wijkdorp 3.0’.
Dit is inmiddels omgedoopt in ‘Wijkdorp
Meerwijk´. In de wijkraadsvergadering
van september worden we bijgepraat
over de laatste stand van zaken. Concrete
resultaten zijn er al: de activiteiten in Da
Vinci en de Zoefzoef die door de wijk tuft.
Tegen een geringe vergoeding brengt
deze mensen die minder mobiel zijn naar
bestemmingen in Schalkwijk. Ook naar
Da Vinci, als u er wilt eten maar er zelf
niet kunt komen.
Deelnemers aan een eerdere wijkschouw
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Zoefzoef: 023 543 60 46

‘Mijn opa had dementie’

Sinds juni rijdt in Schalkwijk de Zoefzoef: een elektrische
auto voor korte ritjes. Hij brengt mensen die minder
mobiel zijn naar bijvoorbeeld kapper, dagbesteding of
gezellig op familiebezoek.

Caja werkt als vrijwilliger in het Odensehuis, het in Da Vinci gevestigde inloophuis
voor mensen met beginnende dementie. ‘Ik weet hoe ingrijpend het is om deze ziekte
in je familie te hebben, mijn opa had het. Daardoor kan ik goed een luisterend oor zijn
voor de bezoekers.’ Het Odensehuis wil graag vermenging van mensen met en zonder
dementie, dus voor de activiteiten is iedereen welkom.

De chauffeurs zijn vrijwilligers. Piet is een van de chauffeurs: ‘Het is gewoon belangrijk dat mensen die niet met
de fiets of de bus kunnen, niet helemaal thuis komen te
zitten. Er zijn genoeg leuke dingen te doen, wij helpen ze
om er te komen. En niet alleen de rit is belangrijk, ook het
menselijk contact. We brengen ouderen bijvoorbeeld naar
het ziekenhuis. Die zijn soms heel gespannen, dan ben je
een luisterend oor of je maakt een grapje ter afleiding. Bij
het uitstappen hoor je dan: bedankt voor de gezellige rit!’
De Zoefzoef rijdt op maandag, dinsdag en donderdag
tussen 9.00 en 17.00 uur. Kosten: € 1,50 per rit. Wilt u uw
enkele rit of retourtje aanvragen? Bel op maandag, dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur naar 023 543
60 46, of mail naar zoefzoef.schalkwijk@dock.nl onder
vermelding van uw naam en telefoonnummer. Boeken
graag één dag van tevoren.

Begin 2000 is in het Deense Odense op
initiatief van mantelzorgers een plek gecreëerd voor ontmoeting en lotgenotencontact. Met z’n allen gaven ze dit eerste
Odensehuis vorm. Het concept sloeg aan
en ook in Meerwijk is er nu één. In de
gezellige huiskamer staat een grote tafel
met bloemen. Op maandag en woensdag
kan iedereen hier binnenlopen. Wie zin
heeft kan meedoen aan activiteiten, maar
ook voor koffiedrinken en een praatje
maken staat de deur altijd open. En voor
informatie natuurlijk; over (omgaan met)
dementie valt een hoop te leren.

Bewegen op muziek

Foto Jan Bos

Ik neem een kijkje bij ‘bewegen op muziek’. Het gaat er ontspannen en best fanatiek aan toe. Een van de deelnemers is
mevrouw Vlug, die later onder het genot
van een kop koffie zegt ‘heel blij te zijn
dat ze dit heeft ontdekt’. Enkele maanden
terug heeft ze haar man Bob verloren. Het
contact doet goed. Zij is onder de indruk
van de warme sfeer.

Vrolijke bank
Het Da Vinciplein met zijn strakke vormgeving kan best wat meer zwierigheid gebruiken. Na tien jaar beginnen de bomen een aardig formaat te krijgen en in december is er
de kerstverlichting, maar wat kleur zou ook geen kwaad kunnen. Daar heeft de wijkraad
heel wat voor gelobbyd! In maart kwam eindelijk de gemeentelijke toestemming om de
bankjes te mozaïeken.
De Ringvaart herbergt al jaren de Jeugden Kinder Kunstacademie. De kinderen
vinden het leuk om niet alleen binnen
maar ook buiten mooie dingen te maken.
Zij waren dan ook direct voor dit idee
te porren. Bij de opening van Da Vinci
meldden zich nog enkele volwassenen
aan. Onder leiding van meester Hassan is deze groep zes weken in de weer
geweest. Eerst werd een ontwerp op
papier gemaakt. Het is een forse bank,
dus er werd gekozen voor een patroon
met grote vlakken, losjes geïnspireerd
op de Piet Mondriaanstijl. Tegels werden
gekocht en vervolgens was het snijden
geblazen. Zowel de jonge als de volwassen deelnemers leefden zich als ware
bouwvakkers uit met de tegelsnijder. Een
precisiewerkje, elke tegel moest immers
exact het juiste formaat hebben. Tijdens
de Midzomermarkt lijmden vakmensen
de tegels op de bank. Wijkraadvoorzitter
Frank Hilterman legde plechtig de laatste.
Wat een vrolijk gezicht! Nu nog de andere twee banken, maar ja, wie gaat dat
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betalen? Dit project is gefinancierd door
de gemeente en de Rotary. Mustafa Öcal
(Dock) gaat z’n uiterste best doen ook
voor de andere twee banken geldschieters te vinden. Mocht u te zijner tijd mee

Fijne sfeer
willen helpen, meld u dan nu vast aan
bij Mustafa Öcal, 023 543 6002, mocal@
dock.nl.

In een andere ruimte is het creatieve
atelier. Onder kundige begeleiding van
Hilda en Harko Schmidt wordt hier met
de handen gewerkt. Hilda: ‘De doelgroep

Ellis Middelhuis (rechts) in gesprek met bezoekers. Foto Odensehuis.
trekt ons aan, en ik ben nu eenmaal zorgzaam.’ Harko: ‘Onder het schilderen beginnen mensen met elkaar te praten. Dan
komen ze los. Even uit de eigen omgeving
zijn lucht op. Je ziet ze opleven.’ Vandaag
is hun buurvrouw, mevrouw Hovius, voor
het eerst mee. Ze komt in een warm bad.
Na de gym bleef ze voor de lunch en in
een creatieve middag had ze ook wel zin.
Hilda: ‘Er is hier een hele fijne sfeer, we
zijn familiair met elkaar.’

Frans Hals Museum
Coördinator Ellis Middelhuis: ‘Het is
heilzaam om dingen doen waardoor je
in contact komt met je gezonde zelf, met
hersendelen die nog wel intact zijn. Dat
is een fijne ervaring, die ook een hart
onder de riem kan steken: ik kan nog van
alles wél. Ook voor de mantelzorger die
mee is kan het weldadig zijn weer even
de ‘eigen’ vader of moeder te zien. Er is
nu contact met het Frans Hals Museum,
mogelijk komen er rondleidingen met
deskundige begeleiding voor mensen
met dementie.’

Cursus kracht herinnering
Op maandag 10 september start ‘de
kracht van de herinnering’. Deze zesdelige cursus laat zien dat het leven met
dementie niet alleen zwaar hoeft te zijn.
Gebeurtenissen of belevenissen uit het
verleden staan centraal. De cursus wordt
begeleid door professionals van Kennemerhart. Mantelzorgers zijn ook welkom
en deelname is gratis.
Meer informatie: Odensehuis Haarlem,
06 302 088 24, info@odensehuishaarlem.nl en op de website www.odensehuishaarlem.nl. Of volg Odensehuis Haarlem op Facebook. Op maandag worden
nog gastvrouwen en/of -heren gezocht.
De mozaïekgroep.

Bewegen op muziek. Foto Willem Brand.

Paula Willems
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Uitslag enquête afval scheiden

‘Nog maar een zak restafval per week’

Vorig jaar is in Meerwijk een proef van start gegaan met omgekeerd inzamelen. De
laagbouw kreeg duocontainers aan huis voor papier en pdb (plastic, blik en drinkpakken), de hoogbouw kreeg containers voor gft en pbd. Voor restafval moest men iets
verder lopen. Dat leidde tot meer afval op straat en aanpassing van de proef (zie pagina
7). In juni vroeg Spaarnelanden in een enquête hoe het u bevalt.

Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Immers, het zit vol herbruikbare materialen,
vol grondstoffen zou je kunnen zeggen. De gemeente deed in Meerwijk een proef om
afval scheiden te bevorderen. Dat ging niet helemaal goed, er kwam veel meer vuilnis
naast de bakken te staan. Dit bracht Henk Klootwijk in actie.

Dat viel niet tegen, 84% van de geënquêteerden vindt het scheiden van afval (zeer)
belangrijk. Daarnaast geeft 29% aan papier beter te scheiden en 47% zegt plastic,
blik en drinkpakken beter te scheiden.

Tevreden over duocontainer
Ook over de duocontainers bij de laagbouw
is men zeer tevreden. Geënquêteerden
geven die gemiddeld een 8,5. Dit is merkbaar, de papierinzameling gaat boven verwachting goed. Het scheiden van pbd en
gft (onder andere etensresten) kan beter.

Soms is afval scheiden lastig

Op de goede weg

In de enquête konden bewoners ook
aangeven waar ze tegenaanlopen. 38%
vindt het lastig om thuis verschillende afvalbakken neer te zetten. Gelukkig zijn er
steeds meer betaalbare prullenbakken te
koop met meerdere vakken. Ook gaf 21%
aan dat de keuken te klein is om afval te
scheiden. Hier zijn slimme oplossingen
voor, Spaarnelanden en gemeente gaan u
daarover informeren.

Met afval scheiden is Meerwijk op de
goede weg. En ook de gemeente en
Spaarnelanden zijn op de goede weg:
toen bleek dat het verder weg plaatsen
van restafvalcontainers meer troep op
straat veroorzaakte, zijn ze waar mogelijk teruggeplaatst. Bij veel hoogbouw is
nu een ‘milieustraatje’ met bakken voor
gft, papier, pbd en restafval. Zo is afval
scheiden makkelijker.

Twister beteugelt wildgroei
In het Aziëpark is rondom de parkeerplaatsen bij de woontorens Twister en Tango een
groenstrook aangelegd met lichtpaars bloeiende maagdenpalm en een heg van haagbeuk. Al snel bleek echter dat het onkruid het beter deed dan plant en heg. Bewoners
van de Twister zijn aan het wieden geslagen.
Initiatiefnemer van dit groenonderhoud is
Tom Kuipers. Tom en Wil Kuipers wonen
sinds begin april op de tiende etage van
de Twister, met een fantastisch uitzicht.
Ze woonden op de Robert Kochlaan
(Boerhaavewijk). Om te verhuizen hoefde
alleen de busbaan van de Zuidtangent te
worden overgestoken.
Tom vertelde dat de bewoners in het
begin druk bezig waren met verhuizen
en het inrichten van hun nieuwe woning.

Daardoor kon het onkruid welig groeien.
Toen Tom eenmaal gesetteld was, kreeg
hij het idee om iets aan de wildgroei van
het onkruid te doen. Hij begon alleen, anderen sloten aan en op een gegeven ogenblik waren ze met wel achttien personen.
Het bleek een heel sociaal gebeuren, want
zo leerde je al snel de medebewoners van
Twister kennen. Nu de klus is geklaard,
is het nu een kwestie van bijhouden:
eenmaal per week de groenstrook bij de
parkeerplaats onderhouden en de bomen

Afvalcoach Corjan de Winter en Henk Klootwijk.

water geven. Dit initiatief verdient veel lof.
Ik wens de bewoners succes met dit goede
groene werk en veel woonplezier in de
nieuwe woningen.
De gemeente kan nu beginnen met de
aanleg van het nieuwe Aziëpark. Het
krijgt een mooie waterpartij en er zal veel
aandacht zijn voor groen. In 2019 wordt
begonnen met de bouw van de laatste
twee woontorens in het park.
Jan Bos

Henk Klootwijk, een imposante zeventiger met het hart op de tong, woont in
de flat in de Aletta Jacobsstraat. ‘Voor de
deur waren de twee restafvalcontainers
omgebouwd: eentje voor papier en eentje
voor plastic, blik en drinkpakken (pbd).
De vuilcontainer stond in een andere
straat, 150 meter lopen. Dat was voor
mensen die slecht ter been zijn te ver.
Want vergeet niet, als je in een uithoek
van de flat woont is het überhaupt al een
eind lopen naar de stoep. Gevolg? Gewoon huisvuil ging in de pbd-container of
werd er simpelweg naast gezet. Het werd
een rommeltje op straat.’

Petitie
Henk: ‘Ik vond dat een hele slechte
zaak, ben een petitie gestart om weer
een huisvuilcontainer voor de deur te
krijgen en heb zeventig handtekeningen
opgehaald.’ Ondertussen was er achter
de schermen ook overleg tussen Spaarnelanden en de gemeente vanwege de
problemen. Men besloot een ‘proef in de
proef’ te doen. Spaarnelanden afvalcoach
Corjan de Winter: ‘We hebben toen op
twee plekken een volledig milieustraatje
aangelegd, met bakken voor gft, papier,
pbd en restafval. Vanwege de petitie
en de gedrevenheid van Henk, werd
de Aletta Jacobsstraat zo’n locatie. Zo
konden we vergelijken of het pbd-afval

‘schoner’ werd (d.w.z. minder vervuild
met restafval) en of er minder op straat
kwam. Nou, dat was inderdaad zo. Het
aantal bij plaatsingen is enorm teruggelopen, de straten zien er weer schoner uit.
Inmiddels is besloten om, waar mogelijk,
bij hoogbouw dergelijke milieustraatjes
aan te leggen.’

‘Probeer het eens twee dagen’
Corjan: ‘Henk verdient een enorme pluim,
want hij sprak mensen erop aan, ging
met ze in gesprek over waarom afval
scheiden beter is.’ Henk: ’Door goed te
scheiden heb ik nog maar een zak restafval per week. Ik heb meer flessen en plastic dan gewoon afval. Hergebruik is goed
voor het milieu en daarom ben ik een fel
voorstander van scheiden. De meeste
mensen reageren heel positief als ik ze

aanspreek. Weet je, als je een normaal
gesprek met mensen aangaat, uitlegt
wat het nut is en waarom je er zelf achter
staat, dan staan ze er open voor. Als ik
vroeg waarom ze het afval niet scheidden, zeiden sommigen: het wordt toch allemaal op één hoop gegooid. Nou, zei ik
dan, als jij niet scheidt gaat het zéker op
een grote hoop. Doe je het wel, dan wordt
een groot deel hergebruikt. Dan zag ik ze
gaan nadenken en dan zeiden ze: je hebt
eigenlijk wel gelijk. Ik zeg altijd: probeer
het eens twee dagen, scheid eens alles.
Nou, dan staan ze wel te kijken hoe weinig restafval er overblijft.’

Betrokken afvalscheiders gezocht
Corjan: ‘Die betrokkenheid van Henk en
het goede effect ervan is ons bij Spaarnelanden natuurlijk opgevallen. Daarom
zoeken we mensen die ‘adoptant’ van
zo’n grondstofstraatje willen worden.
Mensen die betrokken zijn bij hun straat,
bij afvalscheiding. Die voor Spaarnelanden ogen en oren kunnen zijn, een
klankbord. Die net als wij afvalcoaches,
af en toe met mensen in gesprek gaan.
Want wij zijn maar met z’n tweeën voor
heel Haarlem. Aanmelden bij Marit van
der Knijff (Spaarnelanden): 023 751 7200,
of mail mvanderknijff@spaarnelanden.nl.
Paula Willems

Foto Wim Apswoude
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Programma November Cultuurmaand
Dit najaar is er in de stad van alles te doen onder de noemer Haarlem Cultuurstad. In november pakt bij ons de SCAS (Stichting
Culturele Activiteiten Schalkwijk) eens goed uit: een maand lang zijn er volop optredens en workshops in het winkelcentrum.
Schalkwijk swingt!

3 november

9 november

10 november

Korenfestival Schalkwijk. De hele dag
zingen koren alle mogelijke repertoire,
op verschillende locaties in het winkelcentrum.

19.30 uur: popmuziek in de Wereldmuziekschool, in samenwerking met de
Haarlemse Popscene.

14.00 uur: muziektheater rond de componist Rossini.

10 november
4 november
Kinderworkshop toneel in samenwerking
met de Toneelschuur. Daarna gaat iedereen gezamenlijk naar de Toneelschuur
voor een voorstelling.

11.00 uur: blazersensemble TenToon
speelt muziek uit de tijd van Leonardo da
Vinci, in het kader van de grote Leonardo
da Vinci tentoonstelling in het Teylersmuseum.

5 dinsdagen
Vanaf 30 oktober 5 dinsdagen lang cultuur in brede zin: muziek, eten, drinken,
beeldende kunst en allerlei workshops.
Georganiseerd door de SCAS in samenwerking met de markt.

Locatie en info
Alle optredens en workshops zijn op en
rond het podium bij de voormalige V&D.
De Wereldmuziekschool zit daar ook.
Meer informatie vindt u op de website
van de SCAS: www.scas.info

Concertagenda SCAS
Al twee jaar organiseert de Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk
(SCAS) leuke dingen voor de mens. Vaste onderdelen: elke laatste
zaterdag van de maand om 13.00 uur een concert in het winkelcentrum, afwisselend klassiek en wereldmuziek. Elke tweede zondag van
de maand een concert in de ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan,
om 11.45 uur. Ook trekt de SCAS de kar bij het festival Schalkwijk aan
Zee.
Op zaterdag 15 september is er een extra concert in het winkelcentrum. Het Artem Trio speelt viool, cello en piano, aanvang 13.00 uur.
Let op: Op 24 november komt Sinterklaas in het winkelcentrum. Het
reguliere concert van de laatste zaterdag is in november daarom
verplaatst naar de 17e.
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1e kinderwijkraad Schalkwijk zit erop
Hoe bereik je dingen met elkaar? Onder andere daarover ging het in de lessen burgerschap en democratie die de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen Al Ikhlaas en De Meer
kregen in januari. Alle kinderen bedachten dingen die ze beter wilden in de wijk. Op
deze plannen is gestemd en zo zijn er drie uitgekozen. Vervolgens werd een kinderwijkraad geïnstalleerd om aan de plannen te werken. Wat hebben ze allemaal gedaan?

Handtekeningenactie speelplek
Elif Su: ‘Bij ons in de wijk is een speeltuintje weggehaald omdat een oude
vrouw er veel overlast van had. Maar wij
missen die speelplek heel erg. Met de
kinderwijkraad hebben we eerst de plek
onderzocht en nagevraagd bij de buurt
wat die ervan vond. De buurt wil juist dat
er weer kinderen op straat spelen, dat
maakt de buurt veel leuker. Daarna zijn
we met de hele kinderwijkraad handtekeningen gaan ophalen om het speeltuintje
terug te krijgen. We kregen er meer dan
veertig en spraken maar één persoon die
tegen was! Daarna gaven we een presentatie aan gemeente en vroegen hoe het
nu verder moet. Helaas is het nog niet
afgelopen, dus de volgende kinderwijkraad gaat hier verder mee.’

Roken: overlast en troep
Een ander plan ging over roken: bij sportvelden en speelplaatsen willen de kinderen graag minder last hebben van roken
en sigarettenpeuken op de grond. Rojin:
’We hebben twee mensen uitgenodigd
van de GGD die expert zijn in rookvrij opgroeien. Zij vertelden hierover en lieten
alle spullen zien, bijvoorbeeld bordjes om
op te hangen bij scholen en speeltuinen.
Ook geven zij voorlichting op scholen. Ze
vertelden hoe je met ouders en andere

volwassenen het gesprek over rookvrij
opgroeien kan aangaan. Wij hebben daar
een leuk filmpje overgemaakt, dat komt
op onze website.’

wat daar was bereikt door de kinderwijkraad. En we zijn teruggegaan naar de
klassen om te laten zien wat er allemaal
met de plannen is gedaan.

Excursies en experts

Volgend schooljaar doet ook de Erasmusschool mee. Dan worden er natuurlijk
weer mooie plannen gemaakt en uitgevoerd en dan zijn we vast meer zichtbaar
in de wijk!

Verder heeft de kinderwijkraad leren interviewen, filmen en goede foto’s maken.
We bezochten Spaarnelanden en hadden
verschillende experts op bezoek. Met
andere kinderwijkraden van Nederland
gingen we naar Amersfoort om te zien

Rojin, Elif Su en Marloes

Winkelen in leenrolstoel
Artem Trio 15 september in winkelcentrum.

Niet alle winkels en horeca in de binnenstad zijn even goed bereikbaar met een
scootmobiel. Een gewone rolstoel is kleiner dan een scootmobiel en wendbaarder. Zo kunnen mensen makkelijker een
winkel, restaurant of café in. Als proef
staan er dit jaar drie leenrolstoelen in de
fietsenstalling Smedestraat. Mensen met
een scootmobiel kunnen gratis op zo’n
leenrolstoel overstappen om gemakkelijker de binnenstad in te kunnen.

mogen de hele dag worden geleend. Voor
de fietsenstalling dicht gaat, moeten ze
weer worden ingeleverd. Het is de bedoeling dat de gebruiker zijn of haar eigen
scootmobiel achterlaat in de fietsenstalling. Deze service is gratis, de proef duurt
tot 31 december.

De rolstoelen (in verschillende maten)
zijn niet te reserveren. Wie er een wil
lenen, kan langsgaan bij de fietsenstalling en er dan meteen een meenemen. Ze

24 mei: in het kader van het Jaar van de
Toegankelijkheid wordt de eerste leenrolstoel officieel in gebruik genomen. Foto
Pieter Postmus.
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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
dinsdag van de maand de pagina Te Doen, 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

Eerste Hulp Bij Werkstukken & Spreekbeurten

Huiswerkbegeleiding Da Vinci

De Bibliotheek geeft kinderen van 8 t/m 12 jaar hulp bij het
maken van een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking. Er zijn
laptops om informatie te zoeken, heel veel boeken en iemand
die je kan helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van een PowerPointpresentatie of het vinden van goede en bruikbare informatie.
Dinsdag, 15.00 - 17.00 uur in Bibliotheek Schalkwijk, behalve
tijdens schoolvakanties. Meer informatie: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Het is gratis.

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: davinci@dock.nl, 023 543 60 02

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.

Kom lekker dansen
Iedere tweede dinsdag van de maand
is er een dansochtend voor senioren en
mantelzorgers. Een dansdocent verzorgt
samen met een groep vrijwilligers een
leuke ochtend waar u kunt stijldansen,
vrij dansen of zitdansen, op muziek van
vroeger en nu. U bent welkom van 10.30
tot 12.00 uur in wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98. Heeft
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u geen vervoer, neem dan tijdig contact
met ons op, dan proberen wij dit te regelen. De dansochtend wordt georganiseerd
door SportSupport, Dock en KennemerHart. Voor aanmelding of informatie:
Annemarie Sybrandy, KennemerHart: 06
237 49 234, Annemarie.sybrandy@kennemerhart.nl

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

Koffie & Opvoeding

Ondersteuning bij opvoeding

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

Kennismaken met andere moeders,
ervaringen uitwisselen, vragen voor
een deskundige? Kom dan naar Koffie
& Opvoeding! U hoeft zich niet aan te
melden en het is gratis. Meer informatie:
Gea Apeldoorn, gapeldoorn@dock.nl,
06 570 66 187.
- Da Vinci, dinsdag van 14.30 - 16.00 uur
- Da Vinci, woensdag van 9.30 - 11:00 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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Meer zicht op Meerwijkplas

Meerwijkers over aardgasvrij wonen

Zoals u wellicht weet probeert de natuurwerkgroep rond de Meerwijkplas het teveel
aan bomen en struiken regelmatig te verwijderen. Echter, we hebben te maken met achterstallig onderhoud. Als we niets doen dreigt het een ondoordringbaar woud zonder
variatie en biodiversiteit te worden. Om voldoende zicht te houden op de plas, en het
broedgebied voor de zeldzame roerdomp en bedreigde visdief in stand te houden, is
extra inzet nodig.

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar voor woningen en gebouwen. Tegelijk met het
vervangen van de riolering wordt vanaf 2019 in Meerwijk een warmtenet aangelegd:
ondergrondse leidingen die op den duur warm water naar de woningen brengen voor
verwarmen en douchen. U heeft dan geen cv ketel meer nodig en gaat elektrisch koken.
Wat vinden bewoners van deze oplossing? De gemeente ging de straat op en vroeg het
in Meerwijk.

De komende tijd gaan we met wat hulp
van kleine machines het teveel aan
struweel bij het meer weghalen. De
weggehaalde struiken worden op een
plek gelegd waar ze kunnen dienen als
verblijfplaats voor veel soorten insecten
en andere kleine diertjes. In dat mengsel

van takken en aarde kunnen ook vogels
hun toevlucht zoeken. Op het meer worden enkele broedvlotjes gemaakt voor
het visdiefje, dat dringend extra zorg en
aandacht nodig heeft; de visdief staat op
de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

U kunt ons altijd aanspreken en vragen
stellen als wij aan het werk zijn, op de
eerste en derde vrijdag van de maand. U
bent uiteraard van harte welkom om een
keer mee te komen helpen.

‘Ik lees geen kranten,
al die ellende!’

Douwe van Dalen

Volleybal
Volleybalvereniging Plesman,
recreatief volleybal voor senioren,
opgericht in 1974, zoekt sportieve
leden m/v. Wij spelen op maandagavond van 21.00 tot 22.30 uur in de
gymzaal van de Satellietschool aan
de Albert Schweitzerlaan 8. Heeft u
belangstelling? Kom dan vrijblijvend
langs om de sfeer te proeven. Voor
nadere informatie kunt u bellen met
Co de Haas, 023 53 60 799, of Cobie
Tigchelaar, 023 535 62 16.
Foto Jan Bos.

Uurtje wandelen in Kennemerduinen
In Meerwijk is Gezond Natuur Wandelen
inmiddels een begrip, wekelijks lopen er
wel 70 mensen mee. Het is een gezellige
manier om meer in beweging te komen
en nieuwe contacten te leggen. Ook in
de Kennemerduinen wordt met een gids
gewandeld. Deze groep zoekt extra vrijwillige begeleiders.
De wandelingen zijn eenvoudig van opzet: een uurtje wandelen in het groen met
twee begeleiders, elke week op dezelfde
dag, tijdstip en startlocatie. Soms wordt
onderweg iets over de natuur verteld, afhankelijk van de gidsen. Na afloop wordt
er gezamenlijk koffie gedronken.

Vrijwillige begeleider worden?
U kunt wekelijks meewandelen, maar ook
als u één keer per maand beschikbaar
bent, zijn we daar heel erg blij mee. Per
wandeling streven we naar twee gidsen.
Nieuwe begeleiders krijgen een gratis
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dagcursus van wandelbond KWBN en een
EHBO-cursus. Dus: wandelt u graag? Wilt
u het enthousiasme voor de natuur en
het wandelen overbrengen op anderen?
Neem dan contact op met Ronald van

Zon, contact@gezondnatuurwandelen.nl.
De wandelingen in de Kennemerduinen
starten om 10.00 uur in het Duincafé.
Meer informatie vindt u op www.gezondnatuurwandelen.nl.

Frank Hilterman. Foto Jan Bos.

Koken op inductie
Allereerst spraken we wijkraadvoorzitter Frank Hilterman. Frank en zijn vrouw
zijn al gasvrij aan het koken: “Het kopen
van een inductiekookplaat is een flinke
investering, want we hadden ook een
extra elektragroep en nieuwe pannenset
nodig. Maar op termijn verdienen we
de kosten wel terug. Wij hebben veel
gedaan om ons huis te verduurzamen,
zoals dakisolatie en dubbel glas en dat
scheelt veel in onze vaste lasten.” Toch
maakt Frank zich zorgen over de kosten
die overstappen naar aardwarmte met
zich meebrengen. “Meerwijk bestaat voor
tachtig procent uit sociale huurwoningen,
dus de woningcorporaties moeten mee.
Er zullen altijd kosten overblijven voor de
bewoners en waar gaan zij die van betalen? De visie van de gemeente is goed,
maar de vraag is of er genoeg aandacht
voor de uitvoering is. Gelukkig hoor ik
dat de gemeente gaat ondersteunen met
een subsidie of een passende financieringsregeling.”

Hans woont al twintig
jaar in Meerwijk. Hij weet
niets over aardbevingen
in Groningen door gaswinning en het toekomstige dichtdraaien van de
gaskraan. “Ik lees geen
kranten en kijk nauwelijks
televisie, al die ellende!”
Als we verder praten blijkt
hij toch duurzamer te
leven dan hij zelf dacht.
“Mijn tuin staat vol met
bloeiende planten en
bloemen, daar ben ik
elke dag mee in de weer.
Eten weggooien doe ik
niet. Ik eet alles op, want
dat moet wel met mijn
inkomen. En ik doe aan
afval scheiden, zelfs mijn
theezakjes verdwijnen
in de groenbak. Maar de
straten gaan dus open?
Hopelijk hebben we er
niet teveel last van.”

Aan alle kanten buren, dat scheelt

“Wij wonen in een huurflat die onlangs
voorzien is van dubbel glas. Ik ben een
voorstander van zonnepanelen en als
Elan Wonen die op het dak gaat leggen,
ben ik de eerste die daarin meegaat. Mijn
moeder heeft zonnepanelen en dat werkt
heel goed. Gelukkig heb ik aan alle kanten buren, dat scheelt echt, de verwarming staat hier bijna nooit aan. Als ik het
koud heb, pak ik eerst mijn schapenwollen dekentje. De kinderen douchen soms
wel te lang en daar zeg ik dan wat van. Je
hoeft geen half uur onder de douche te
staan! Nee, ik wist niet dat de gemeente
in Meerwijk aan de slag gaat met aardgasvrij wonen. Ben benieuwd.”

Meedenken? Graag!
Over de aanleg van het warmtenet en de
vervanging van de riolering worden in de
toekomst informatieavonden georganiseerd. Wilt u meedenken? Stuur een mail
naar degroenemug@haarlem.nl. Meer
weten over gasvrij wonen? Kijk op www.
haarlem.nl/gasvrijer. Meer informatie
over het warmtenet op www.haarlem.nl/
warmtenet-schalkwijk/.
Mariette Peperkamp, gemeente Haarlem

Simone Schekkerman is zich bewust van
de noodzaak om duurzamer te leven.
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Informatiepagina
Dringende oproep

De Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk Helpt
De VHS helpt ouderen die het zelf niet (meer) kunnen!

Wie helpt ons helpen?
Rijdt u graag in uw auto?
Heeft u handige handen?
Heeft u groene vingers?
Wilt u:

Ouderen vervoeren en begeleiden naar
arts, ziekenhuis, therapie etc.
Klusjes doen bij ouderen in huis
De tuinen van ouderen verzorgen
U helpt wanneer het u uitkomt (niet in het weekend)
U maakt uw medemens en uzelf blij!
Informatie: 06-2265.4794 of VHSchalkwijk@kpnmail.nl
Hulp aanvragen: werkdagen: 023-535.3700 (9:00-10:30)

Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk
Al 40 jaar helpen wij in Schalkwijk; hoelang nog?

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

Centrum voor Jeugd en Gezin

088 995 84 84

Consultatiebureau

088 995 95 95

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: 023 751 7200.
Zet het pas buiten op de afgesproken dag, zo heeft niemand er last
van.

Da Vinci

023 543 60 02

Dierenambulance

023 535 50 55

Discriminatie

023 531 58 42

Politie algemeen

Doktersdienst

0900 1515

Elan Wonen

023 51 59 859

Gemeente Haarlem

14 023

Handhaving

023 511 49 50

Hoogheemraadschap Rijnland

071 306 3535

Afspraak grof vuil of melden illegaal geplaatst grof vuil
Spaarnelanden: 023 751 7200, of via https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl/form

Groenafval

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.

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

Sociaal Wijkteam

(bij afval in het water)

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

Advertentie
Divendal

Telefoonnummers

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
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

Meld misdaad anoniem

0800 7000

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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Da Vinci programma
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Wijkkantine
Da Vinci
9:00 - 17:00 uur

Wijkkantine
Da Vinci
9:00 - 19:00 uur

Wijkkantine
Da Vinci
9:00 - 17:00 uur

Wijkkantine
Da Vinci
9:00 - 17:00 uur

Wijkkantine
Da Vinci
9:00 - 19:00 uur
Pop up restaurant
17:00 - 19:00 uur
Vooraf inschrijven
vanaf € 4,50

Daghap
17:00 - 19:00 uur
Vooraf inschrijven
vanaf € 4,50
Inloophuis
Kennemerland
(ex)kankerpatiënten
9:30 - 16:30 uur

Inloophuis
Kennemerland
(ex)kankerpatiënten
9:30 - 16:30 uur

Creatieve expressie
10:00 - 11:30 uur

Yoga
10:00 - 11:15 uur

Inloop ouderen
Odensehuis
9:00 - 16:30 uur

Inloop ouderen
Odensehuis
9:00 - 16:30 uur
Bewegen op muziek
10:30 - 11:30 uur
Creatief atelier
13:30 - 16:00 uur

Herstelacademie
op afspraak

Herstelacademie
op afspraak

Herstelacademie
op afspraak

Herstelacademie
op afspraak

Herstelacademie
op afspraak

Dock

Dock

Dock

Dock

Dock

Inloop simpele
computervragen
9:30 - 11:30 uur

Conversatie
Groep
9:30 - 10:30 uur

Inloop simpele
computervragen
9:30 - 11:30 uur

Opstapje
9:00 - 12:00 uur

Inloop simpele
computervragen
9:30 - 11:30 uur

Turkse vrouwengroep
13:00 - 16:00 uur

Koffie & opvoeding
Moeders en kids
13.30 - 16:30 uur

Speelgroep
9:00 - 12:00 uur

Huiswerkbegeleiding
15:30 - 17:00 uur

Leesclub eens in de
6-8 weken
14:00 - 16:00 uur

Huiskamer ouderen
9:30 - 14:00 uur
Rollator wandelgroep
14:00 - 15:00 uur

Tel. 023 - 543 60 02 E-mail davinci@DOCK.nl
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Inloop werkzoekende en
startende ondernemers Taalgroep
iedereen
14.00 - 16:00 uur
9:30 - 11:30 uur
Huiswerkbegeleiding
Taalgroep
15:30 - 17:00 uur
avond
18.00 - 20.00 uur

Da Vinci, centrum voor ontmoeting

