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De feestdagen staan voor de deur. Op het Da Vinciplein is de verlichting opgehangen
en steeds meer huizen worden versierd in kerstsfeer. Op 24 december is er een KerstEvent in het winkelcentrum, met samenzang en een kinderprogramma (zie pagina 4).
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In november was het ook al zo gezellig in
het winkelcentrum, tijdens de Schalkwijk
Cultuurmaand. Hoogtepunten waren voor
mij de korendag en het optreden van
Blazersensemble TenToon, dat in het teken stond van Leonardo da Vinci. Tijdens
dit concert stond Da Vinci als uitvinder
centraal. Er was een ingenieuze buizenconstructie, waar de percussionist leuke
tonen uit wist te halen.
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Vergaderingen
De wijkraad vergadert elke laatste dinsdag van de maand, aanvang 19:30 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats
in Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 73. U bent van harte welkom.
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Miranda Kemper
Druk: Divendal Repro
Oplage: 4000

2 Wijkkrant Meerwijk

Tot mijn grote verrassing stond in het
novembernummer van het blad van
Landschap Noord-Holland een groot
artikel over de Meerwijkplas. Hierin veel
aandacht voor de mooie natuur en het
belangrijke werk van onze natuurwerkgroep. Als wijk mogen wij enorm trots zijn
op beide. U kunt het lezen op de startpagina van onze website.
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Programma Da Vinci

Op straat merkt u nog niets van de vernieuwing van de openbare ruimte en de
aanleg van het warmtenet, maar de kop
van deze zeer belangrijke operatie is eraf.
Op 16 oktober was de eerste bijeenkomst
van de klankbordgroep, op pagina 13
leest u het verslag. Ik zeg ‘zeer belangrijk’
omdat elke inwoner van Meerwijk ermee
te maken gaat krijgen. De aanpak van de
openbare ruimte is weliswaar vooral ten
westen van de Bernadottelaan, maar het
warmtenet komt in de hele wijk.
Het is dan ook goed om daar ruim op tijd
over na te denken. Wat betekent het voor
mij om van het gas af te gaan? Wat zijn
de praktische gevolgen, maar zeker ook
de financiële. Het is van groot belang dat
de woningcorporaties en de gemeente
hiermee aan de slag gaan. Een besluit
nemen om Meerwijk aardgasvrij te maken

Korendag
is redelijk eenvoudig, zeker voor de politiek. Maar de gevolgen van dit besluit in
goede banen leiden, is een stuk ingewikkelder.

Invloed op projecten
Er wordt veel gesproken over het versterken van de democratie, over manieren
om mensen meer te betrekken bij het
bestuur. De gemeente zet in op burgerinitiatieven en meer mogelijkheden om in te
spreken bij de gemeenteraad. Wat mij betreft nemen politici wat vaker de moeite
om ónze kant op te komen, in plaats van
wij naar het stadhuis.
Ik hoop dat er de komende jaren regelmatig gemeenteraadsleden naar Meerwijk
zullen komen, om met bewoners te
praten over het waarom en hoe van het
aardgasvrij maken van de wijk. Bij de
evaluatie van het gescheiden inzamelen
van huisvuil heb ik dat node gemist. Het
is belangrijk om bewoners mee te nemen

in nieuwe ontwikkelingen. Waarom moeten we huisvuil scheiden? Waarom moet
er een warmtenet komen? Het beleid
wordt daar beter van en het draagvlak
voor dat beleid groter.
Samen zorgen voor de wijk
Laten we in Meerwijk een goed voorbeeld
geven als het om meedenken gaat. Doe
mee met de klankbordgroep en meld u
aan bij de wijkraad. Draag bij aan een
goed verloop van dit grote project. Zo
laten we met elkaar zien dat wij dit aan
kunnen en zorgen we er gezamenlijk voor
dat Meerwijk er over een paar jaar prachtig bij ligt en ook nog eens aardgasvrij is.
Ik wens u fijne feestdagen en zie u graag
in het nieuwe jaar.
Frank Hilterman

Rij met Zoefzoef,
bel 023 543 60 46
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Kerst-Event winkelcentrum

‘Zo blijf je lekker onder de mensen’

Kom lekker samen zingen en Kerst beleven in het winkelcentrum, op maandag
24 december tussen 16.00 en 18.00
uur, met onder meer het koor Recreation. Voor kinderen is er een interactief
improvisatietheater. Alle kinderen mogen
verkleed komen, bijvoorbeeld als
herder, engel of schaapje. Heb je
niets om je mee te verkleden? Geen
probleem, er liggen spullen voor
je klaar zodat je mee kunt doen
in het theaterstuk.

Op dinsdag, donderdag en vrijdag zit het telkens gezellig vol eters in de wijkkantine
van Da Vinci. Ik ben benieuwd naar de sfeer en meld me op een vrijdag aan voor het
diner. Vanaf € 4,50 bereiden en serveren vrijwilligers een complete twee- of driegangenmaaltijd.
Als ik om vier uur binnenstap zitten Janneke en Karin, de koks van die avond, net
aan een kopje thee, samen met kook-assistent Buck. Buck heeft het zo naar zijn
zin in Da Vinci dat hij ook lid geworden
is van de wijkraad. Janneke en Karin
koken hier eens per maand. Janneke: ‘We
wonen aan de overkant en vonden het zo
jammer dat het restaurant wegging. Toen
Da Vinci in april heropende, wilden we
graag iets doen. We bedenken het menu
zelf, vanavond maken we Indiase gehaktballetjes met rijst, komkommersalade en
sperzieboontjes. Als toetje is er ijs met
heerlijke zelfgebakken appeltaart.’

U vindt ons op het plein bij de
voormalige V&D. De organisatie is
in handen van de Ontmoetingskerk,
met medewerking van Winkelcentrum
Schalkwijk en de Buurtvaders.
Het volledige programma vindt u
op www.pknschalkwijk.nl. Begin de
Kerst met zingen in je eigen wijk!

Uit eten met zus

Nieuw in de wijkraad
Mijn naam is Buck. Sinds september zit
ik in de wijkraad. Ik wil me inzetten voor
de jeugd en ook voor de lbhti-bevolking
van onze wijk. Er zijn immers meer smaken dan alleen heteroseksualiteit.
Al jaren woon ik met plezier in Meerwijk.
Bij mij in de straat maak ik graag een
praatje, ook met de kinderen. Als ze
belletje lellen in onze flat dan zeg ik er
wat van en doordat ze me kennen heeft
dat effect. Ik ben postbezorger bij PostNL
en daarnaast ben ik als vrijwilliger veel
aan de slag in Da Vinci. Zo kook ik er elke

vrijdag samen met andere koks. Verder
speel ik hockey, ben gek op rummikubben en ik borduur. Dat is mijn grootste
hobby, ik doe het veel. Op het moment
ben ik snoepzakjes aan het borduren.
Die verkoop ik en de opbrengst is voor
het kankerfonds. Dat verkopen, daar zou
ik wel meer mee willen doen. Ik volg nu
een cursus voor het opzetten van een
webwinkel. Wie weet ga ik zo nog eens
borduurspullen verkopen en natuurlijk
ook wat ik zelf gemaakt heb.

Naar woning zonder trap
Bent u 65 jaar of ouder en woont u in een sociale huurwoning met trap of trappenhuis? Misschien wilt u graag naar een gelijkvloerse woning met lift, of op de begane grond. Hiervoor is een speciale regeling: ‘Ouder worden & prettig wonen’. Deze regeling
maakt het makkelijker om te verhuizen naar een woning die beter bij u past. U krijgt voorrang op reguliere woningzoekenden en
een verhuisvergoeding van € 1000,-. Een verhuiscoach kan u ondersteunen bij allerlei praktische en regelzaken.

Meer informatie
Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere hebben deze regeling samen met Gemeente Haarlem opgezet. Informatie kunt u krijgen bij uw
woningcorporatie of bij Veerle Sterk, verhuiscoach Dock, 06 390 223 69, email vsterk@dock.nl. Of kijk op www.mijnwoonservice.
nl/ouderwordenenprettigwonen.
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Vanaf vijf uur beginnen de eters binnen
te druppelen. Ze worden enthousiast bij
naam begroet door gastvrouw Anita, die
achter de bar staat. De meesten blijken
regelmatige bezoekers te zijn. Twee dames zoeken achterin een tafeltje. Hanja:
‘Fijn dat het weer open is, hopelijk blijft
dat zo. Het ziet er vriendelijk en open uit.
Ik kom ook in Da Vinci voor de leesclub.
Vandaag is mijn zus op bezoek en besloten we gezellig hier te gaan eten.’

Geen oude trutten gym
Aan een tafel voor vier zitten mensen die
juist in hun eentje gekomen zijn, zoals
Lies, die al vijftig jaar in de Jane Addamsstraat woont. ‘Iemand vertelde dat
ze hier at en toen ben ik ook gegaan. Het
is ontzettend leuk, afwisselend. Meestal
eet ik hier op dinsdag en vrijdag. Op
woensdag ben ik hier ook te vinden. ’s
Morgens eerst ouderen gym, dat is zo
leuk, helemaal geen oude trutten gym,
zoals ik verwacht had. Het is op muziek
onder leiding van een jonge meid, je
moet echt werken. Daarna lunch ik hier
en ‘s middags ga ik naar de handenarbeid. Ik hoef gewoon niet meer naar
huis.’
Bij Rita ging haar kind ging het huis uit
en de hond overleed. ‘Ja, dan moet je
zelf iets ondernemen om de deur uit te
komen. Er zijn veel plekken in Schalkwijk
waar je kunt eten, ik kom ook bij de Ringvaart en het Open Huis. Zo blijf je lekker
onder de mensen.’

Buck serveert de maaltijd.

Wisselende lunchgerechten
Van 12.00 tot 14.00 kunt u lunchen in Da
Vinci. Naast gewone lunchgerechten is er
dagelijks een andere specialiteit. Zoals
een high tea, wereldse pannenkoeken
(iedere week uit een andere streek) of
verse soep. Kom gezellig langs en laat u
verrassen. De professionele koffiemachine maakt een lekkere cappuccino of latte

en er zijn zelf gebakken cake en koekjes.
Aanmelden voor het diner graag een dag
van tevoren bij de bar, of op 023 543 60
02. Facebook: ‘Da Vinci, centrum voor
ontmoeting’ en ‘Wijkkantine Da Vinci’.
Paula Willems

Gratis boeken kast

In de wijkkantine staat deze openbare boekenkast. Boeken die u nooit meer leest
kunt u er neerzetten. Staat er iets van uw gading, dan mag u dat meenemen.
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Wilt u ook digitaal sterk worden?

Een warme en veilige plek

Computer, tablet of smartphone kunnen uw leven leuker en makkelijker maken. Foto’s
krijgen van (klein)kinderen, oude vrienden opzoeken, lekkere recepten vinden of het
betalen van rekeningen. Het kan allemaal. Maar voor wie er niet mee opgegroeid is, is
de drempel vaak hoog om ermee te beginnen. In Meerwijk zijn er de volgende mogelijkheden om digitaal sterker te worden.

De diagnose ‘kanker’ is ingrijpend, voor zowel degene die het treft als zijn naasten.
In Da Vinci zit het Inloophuis Kennemerland, voor iedereen die met kanker te maken
heeft. Hier vindt u een warme en veilige plek om met lotgenoten te praten, activiteiten
te ondernemen of deskundige informatie te krijgen.
Gastvrouw Carla: ‘Ik vind het prettig om
mensen een warm welkom te geven. Aan
de grote houten tafel zie je vreemden met
elkaar in gesprek raken, dat is mooi. Er is
een open sfeer, gasten voelen zich vrij om
te praten of juist rustig te zitten luisteren.
Sommige mensen bezoeken ons voor
informatie, anderen komen regelmatig
een kopje koffie drinken. Het is fijn om
te praten met mensen die in dezelfde
situatie zitten, die direct begrijpen waar
je het over hebt. Of om even uit te blazen
van een zware dag.’

Gratis cursus Klik & Tik
Wilt u een reis boeken via internet? Op
Marktplaats een koopje scoren? Mailen
met uw kleinzoon in Canada? Maar vindt
u het moeilijk om internet te gebruiken?
Kom dan naar de Bibliotheek Schalkwijk
voor een cursus Klik & Tik: een goede
basis voor wie niet of nauwelijks met
de computer heeft gewerkt maar dat
wel graag wil. Loop binnen om u aan te
melden of bel 023 511 53 00. U kunt ook
individueel onze computers gebruiken,
er is een medewerker aanwezig om u te
helpen.

Ervaringsdeskundigen

Da Vinci, inloop computervragen
Op drie ochtenden kunt u in Da Vinci
hulp krijgen bij simpele computervragen.
Bijvoorbeeld een smartphone gebruiksklaar maken, hulp bij installeren van een
programma, of foutmeldingen op uw
laptop. Ook staan er computers die vrij

te gebruiken zijn. Wilt u iets opzoeken of
u ergens online voor inschrijven, maar
heeft u zelf geen computer, kom dan
gerust langs tijdens de openingstijden.

De medewerkers helpen u graag. Tijden:
maandag, woensdag en vrijdag tussen
9.30 en 11.30 uur.

Met seniorentablet digitale wereld in
De gemeente stelt weer seniorentablets beschikbaar. De zogenoemde Compaan kunt u
een half jaar gratis uitproberen en daarna eventueel overnemen, met korting. Zo wordt
de digitale wereld toegankelijker voor ouderen én voor mensen die door een beperking
niet met een standaardtablet om kunnen gaan.

Foto’s kijken

Honderd tablets

Mevrouw Mudde heeft er al één. ‘Ik ben
niet zo handig op de elektronische snelweg en dan is deze tablet een uitkomst.’
Hij bevalt erg goed. ‘Wij gebruiken de
tablet veel om foto’s op te kijken. Hij
staat gezellig op tafel en bladert vanzelf
door alle foto’s.’ Ze is mantelzorger voor
haar man, die een hersenziekte heeft,
en is daardoor erg druk met verzorgen.
‘We willen een goede kwaliteit van leven
en de seniorentablet helpt daarbij. We
kunnen bijvoorbeeld niet te vaak bezoek
hebben, maar zo hebben we toch contact
met de buitenwereld. Je kunt er ook mee
beeldbellen, zo zien en horen we de
kleinkinderen vaker.’

De gemeente stelt honderd seniorentablets beschikbaar. Nieuwe gebruikers
krijgen thuis uitleg, daarna kunnen zij
met vragen of problemen terecht bij een
speciale helpdesk. Na een half
jaar uitproberen kan de gebruiker
de tablet teruggeven, of voor
de helft van de nieuwprijs
overnemen: 149 euro.
Daarnaast betaalt men een
maandabonnement vanaf
12,95 per maand.
Heeft u interesse? Opgeven kan
bij Compaan, 088 14 50 123 of via
haarlem@uwcompaan.nl.

Meer informatie staat op
www.uwcompaan.nl/haarlem.
Marieke Serruys

Margreet verloor haar man aan kanker.
Dat ging haar niet in de koude kleren zitten. Aanvankelijk kwam ze terecht bij de
praktijkondersteuner van haar huisarts.
Margreet: ‘Die had maar beperkt de tijd
en ging er vrij zakelijk mee om. Ze was
ook geen ervaringsdeskundige. Met het
Inloophuis ben ik heel blij. Ik kom voor de
gezelligheid en ga een cursus ‘In balans’
doen.

Handvatten om verder te gaan
Coördinator Jet Winkel: ‘Onderzoek en
behandeling beheersen aanvankelijk je
leven. Daarna wil je het ‘gewone’ leven
weer oppakken, maar dan blijkt hoe groot
de impact van de ziekte is. Niets is meer
vanzelfsprekend. Er is vaak sprake van
vermoeidheid en andere lichamelijke
ongemakken. Ook onmacht en onbegrip
van je omgeving kunnen je alledaagse
leven verstoren. In het Inloophuis bieden
we handvatten om verder te gaan.’

zijn (geweest) is het belangrijk te bewegen en de conditie voorzichtig weer op te
bouwen. Anja: ‘Zwemmen is niet echt het
goede woord, het is (meestal) staand oefeningen doen. Ik vind het leuk. Het water
is 32 graden, dat is fijn voor mensen die
pijn aan de operatie overgehouden hebben. Je bent hier onder elkaar, iedereen
heeft littekens, je voelt je niet anders.’

Conditie opbouwen

Verwerken, nieuwe balans vinden

Sommige activiteiten zijn gericht op de
fysieke conditie, zoals yoga en oncologisch zwemmen. Voor mensen die ziek

Onderzoek en behandeling, het is voor
velen een emotionele achtbaan. Vrees en
hoop wisselen elkaar af, er gaat zoveel
door je heen. Creativiteit is een ideaal
middel om in contact te komen met emoties, te ordenen, te ontspannen. Even met
iets anders bezig zijn, zonder woorden
gevoelens uitdrukken, jezelf durven zijn,
nieuwe kanten van jezelf ontdekken en
je zelfvertrouwen (her)vinden. Creatieve
expressie kan helpen om de ziekte te
verwerken en een nieuwe balans in je
leven te vinden.

Oncologisch spreekuur
Bij de behandelend arts komt veel
informatie voorbij die je niet altijd direct
begrijpt. De soms zeer ingrijpende
behandelingen moet je ook inpassen in je leven, hoe maak je daarin de
beste keuzes? Bij dit soort vragen kan de
oncologieverpleegkundige helpen. Het
spreekuur is eens in de twee weken, op
afspraak.
Jet Winkel: ‘Hoewel er soms zware dingen
besproken worden is het hier geen
sombere bedoening. We willen het leven
vieren, mensen helpen hun kracht (terug)
te vinden.’ Openingstijden: dinsdag en
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. Voor
informatie mail jet@inloophuiskennemerland.nl, of bel 203 888 53 68.
Website: www.inloophuiskennemerland.
nl. Facebook: Inloophuis Kennemerland.
Paula Willems

Foto: Marisa Beretta
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Winterverhalen met humor en wijsheid

‘We zitten te springen om vrijwilligers’

‘Een verhaal is de drager van een wereld in het klein; het schenkt de wijsheid om te
gaan met de wereld in het groot.’ Dit is het motto van verteltheater De Blauwe Kom.
Wie graag naar verhalen luistert of wil leren die zelf te maken, is daar aan het juiste
adres.

Al veertig jaar helpt de Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk (VHS) mensen die het zelf
niet (meer) kunnen. Vrijwilligers geven praktische burenhulp aan zelfstandig wonende
ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. De VHS bestaat uit mensen uit de eigen
buurt die graag klusjes voor anderen doen. Bent u zo iemand? Nieuwe vrijwilligers zijn
meer dan welkom.

Ingezonden

ziekenhuizen in Amsterdam. Daarnaast
kunnen de vrijwilligers klusjes doen die u
vanwege ouderdom, ziekte of invaliditeit
zelf niet meer kan verrichten. Denk aan
boodschappen, kleine klusjes in en om
het huis, klein tuinonderhoud, technische
hulp voor elektra, huishoudelijke apparaten, radio/tv en computer. Benodigde
materialen betaalt u zelf.

In de donkere dagen komt buurtbewoner Sylvia Huurman ons wat licht
brengen met dit voorjaarsgedicht. Ze
schrijft erbij: ‘Ik wens een ieder een
stukje paradijs.’
ik zie planken
loslaten seizoensgewijs

Er worden veel klussen gedaan. Er is geen
wachttijd, mits u het twee dagen van te
voren aanvraagt. Uit het jaaroverzicht
blijkt dat in 2017 door de VHS 712 verrichtingen zijn gedaan, en daarnaast 662
maal vaste hulp. Dit is hulp die regelmatig wordt gegeven, bijvoorbeeld wekelijks
of maandelijks.

ik zie planken
tussen planten
en struiken
het merelnest
met slierten plastic
is onbewoond

In verteltheater De Blauwe Salon (met
plaats voor 20 personen), worden in de
herfst- en wintermaanden verhalenvoorstellingen gehouden met muziek. De
Blauwe Kom kan ook een voorstelling op
maat voor u samenstellen, op locatie of

15 december en 19 januari van 10.00 tot
15.00 uur. Voor maximaal 8 personen,
€ 45,- per keer, inclusief koffie, thee
en soep. Tevens geven wij workshops
poëzie, proza of vertelvaardigheden,
en schrijfcursussen via internet. Ook
verzorgen we lezingen over poëzie en
proza schrijven, en trainingen in presentatietechnieken.

Verhalenmiddagen Blauwe Salon
Gezellig luisteren naar verhalen en
muziek in De Blauwe Salon, Engelenburg
339. Inloop vanaf 14.00, aanvang 14.30
uur. Reserveren is gewenst. Na afloop
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Data: 26 december, 27 januari, 24 februari en 24 maart.

Meer informatie

in De Blauwe Salon. Wij beschikken over
een uitgebreid repertoire van bestaande
en zelfverzonnen verhalen. En heeft u zelf
een thema of een onderwerp, dan verzinnen wij daar een passend verhaal bij.

Workshops
Tweedaagse workshop verhalen schrijven
aan de hand van archetypen, op zaterdag
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Maya Plas is activiteitenbegeleidster,
bezield vertelster, schrijfster, creatief
vormgeefster. Nico van den Raad is
onderwijskundige, dichter, inspirerend
verteller, schrijver, schrijfcoach. Voor
meer informatie: 023 557 50 20 / 06 125
25 64, deblauwekom@planet.nl of onze
website www.deblauwekom.nl.

ik zie planken
doorzakken loslaten
de vuurdoorn
wit worden
de rozenboog
voller en roder
ik zie in verwondering
en verwaarlozing
een stukje paradijs

VUT-periode gouden tijd
De coördinatoren, v.l.n.r. Kitty Witkamp,
Aimeé Bauer, Sam van Brakel, An Vreeken. Foto Jan Bos.
Over het ontstaan en de werkwijze van
de VHS sprak ik met Kitty Witkamp en An
Vreeken, coördinatoren bij de VHS. Kitty
is dat al praktisch vanaf het begin en An
heeft zich vijfendertig jaar geleden aangemeld. De VHS werd veertig jaar geleden
opgericht door de inmiddels overleden
Ruud van Voorn. Een andere drijvende
kracht in die tijd was Lia Pacqot. De hulpdienst begon door af en toe een boodschapje te doen en langzamerhand ging
het lopen. Er werd een coördinatieteam
opgericht, gevestigd in een houten keet
aan de Engelandlaan. Later verhuisde
men naar de Oostenrijklaan, waar voor
het eerst een aparte kamer was voor het
beantwoorden van de telefoon.

Tegenwoordig bestaat de VHS uit vier
coördinatoren, daarnaast is een viertal
telefonisten actief om de aanvragen te
noteren. Er zijn 32 vrijwilligers voor de
‘burenhulp’. In de hoogtijdagen, toen de
VUT-regeling nog bestond, was het een
veelvoud hiervan. Die regeling maakte
het mogelijk op 57-jarige leeftijd te stop-

pen met werken. Mensen die toch nog
wat omhanden wilden hebben deden vrijwilligerswerk. Tegenwoordig moeten we
langer doorwerken en de meeste mensen
hebben daar dan geen zin meer in, die
gaan genieten van hun vrije tijd. Onlangs
is in de wijkkranten van Schalkwijk een
oproep gedaan voor nieuwe helpende
krachten. An en Kitty vertellen dat dit wel
meer cliënten heeft opgeleverd, maar niet
meer vrijwilligers.

Help de VHS helpen
De coördinatoren laten weten dat ze
zitten te springen om nieuwe krachten:
‘Mensen die ons team komen versterken
worden met open armen ontvangen.’
Neem contact op met VHSchalkwijk@
kpn.nl, of bel 023 535 37 00.
De VHS is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00-10.30 uur. De vrijwilliger helpt tegen een kleine vergoeding.
Het tarief is € 0,35 per km en minimaal €
3,50. Voor vervoer binnen Schalwijk kunt
u overigens ook gebruik maken van de
Zoefzoef, 023 543 60 46.
Jan Bos

Vervoer en kleine klusjes
De VHS heeft nu kantoorruimte in
wijkcentrum De Wereld aan de Laan van
Berlijn. Een beroep op de vrijwilligers kan
bijvoorbeeld worden gedaan wanneer
iemand geen vervoer heeft voor artsbezoek, fysiotherapie, etc. Ze brengen cliënten naar een (dokters)afspraak en blijven
geduldig wachten tot de cliënt weer naar
huis kan; dat maakt het persoonlijker dan
een ritje met een taxi. Bij ernstig zieken
wordt geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde chauffeur te laten rijden, ook naar
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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
Da Vinci heeft een gratis mediaspreekuur.
Elke Maandag, woensdag en vrijdag van
9.30 tot 11.30 uur kunt u hulp krijgen bij
het gebruik van tablet, smartphone of
e-reader. Ook staan er computers die vrij
te gebruiken zijn. Wilt u iets opzoeken of
u ergens online voor inschrijven, maar
heeft u zelf geen computer, kom dan
gerust langs.

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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Nieuwe kinderwijkraad

Grote betrokkenheid klankbordgroep

Ook dit schooljaar is er weer een kinderwijkraad Schalkwijk. Twintig leerlingen van
onze drie basisscholen doen mee. Op 1 november is deze tweede kinderwijkraad
geïnstalleerd door wethouder Jur Botter, die op Facebook schreef: ‘Echt fantastische
kinderen ontmoet die zich met hart en ziel willen inzetten voor de buurt. Ze hebben
veel plannen gemaakt voor een leefbare wijk.’

De verouderde infrastructuur in Meerwijk gaat van 2020 tot 2025 op de schop (project
IVORIM). Daarvoor moet de grond open en dat is een goed moment om meteen buizen
voor een warmtenet aan te leggen (project warmtenet). Zo kan Meerwijk in de toekomst
aardgasvrij worden. Deze twee projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd. Hoe werkt
dat en wat zijn de gevolgen voor de bewoners?
kinderen deden. Tijdens de installatie
gingen ze met de wethouder in gesprek
over hun plannen. Daarna ondertekende
elk kind samen met de wethouder zijn
certificaat van deelname, wat veel indruk
maakte.

Wie helpt ons?

In de weken ervoor kregen de kinderen
uit groep 6, 7 en 8 van Al Iklhaas, de
Erasmus en de Meer democratielessen.
Daarin leerden de 270 leerlingen de
basisprincipes van democratie en pasten

die meteen toe. Ze bedachten plannen voor wat ze willen verbeteren in de
wijk. Vervolgens werd op deze plannen
gestemd. Ook konden ze zich aanmelden voor de kinderwijkraad, wat twintig

De kinderwijkraad Schalkwijk komt elke
donderdagmiddag bijeen van 15.30 tot
16.45 uur, op basisschool Al Ikhlaas.
De kinderen gaan aan de slag om hun
plannen te realiseren en worden daarbij
ondersteund door vrijwilligers. Wilt u
deel uitmaken van hun enthousiasme?
Wij kunnen nog hulp gebruiken. Voor
vragen of opmerkingen, mail naar
kwrschalkwijk@gmail.com, of neem een
kijkje op onze website www.kinderwijkraad.nl/schalkwijk.
Marloes Komin

Oproep aan boekenwurmen

Zeker veertig betrokken bewoners zijn
afgekomen op de eerste klankbordgroep
in Da Vinci, georganiseerd door de
gemeente. De vraag wat de wijk nodig
heeft voor een goede communicatie en
voorbereiding staat centraal. Iedereen
is nieuwsgierig naar wat er in ‘hun’ wijk
staat te gebeuren. Na de inloop met
een kop soep en een broodje, worden
de deelnemers verwelkomd door Frank
Hilterman, voorzitter van de wijkraad. Hij
verwijst naar de laatste jaarvergadering
die geheel werd gewijd aan de vernieuwing van de openbare ruimte en de aanleg van het warmtenet in Meerwijk. ‘De
wijkraad is positief over de aanleg van
een warmtenet, maar we staan voor een
enorme opgave. Het moet wel kunnen en
ook financieel haalbaar zijn.’

Vernieuwing openbare ruimte
Stedenbouwkundige Merijn van Loon
vertelt over de vernieuwing van de openbare ruimte, project IVORIM (Integrale
Vernieuwing van de Openbare Ruimte
In Meerwijk). ‘Dat is een ingrijpende
klus. Nieuwe straten en stoepen, maar
ook nieuwe riolering en ophoging van
verzakte straten. De aanleg van de buizen

Sinds een jaar is er een leesclub actief in Meerwijk. Er wordt
een boek uitgezocht, de bibliotheek levert de benodigde
exemplaren, iedereen leest het boek en dan wordt het bij
een kopje koffie in Da Vinci met elkaar besproken. Het zijn
gezellige middagen, eens in de zes weken.
Onlangs waren er wat nieuwe aanmeldingen, maar dan
wordt de groep te groot. Daarom willen we nu starten met
een tweede groep. Heeft u interesse?
Voor informatie of aanmelding
kunt u contact opnemen
met Rubia Oehlers,
06 2444 25 01,
roehlers@dock.nl.

Wie wil dat niet: oud worden in de eigen vertrouwde wijk! Met
goede buren en met hulp dicht bij huis. Op 8 november zat Da
Vinci tjokvol betrokken buurtgenoten die met elkaar bedachten
wat daarvoor nodig is. Wordt vervolgd…
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Veel animo voor klankbordgroep. Foto Jan Bos.
krijgt. De gemeente kan echter geen
besluiten nemen over tuinen van mensen
met een eigen woning. Het projectteam
gaat wel samen met de woningeigenaren
een aanpak opstellen, waarbij ook in
die straten de nieuwe wegen en stoepen
netjes aansluiten op de voortuinen.

Warmtenet

voor het warmtenet gebeurt tegelijkertijd.
Daarnaast gaat het ook over het groen
en de speelplaatsen. Meerwijk wordt
verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Het is een project dat in verschillende fases wordt uitgevoerd.’
Volgens een bewoner wordt er onderschat hoeveel verzakkingen er in de wijk
zijn, ook in voortuinen. Merijn geeft aan
dat de woningcorporaties meedoen in het
project en dat dit aspect ook aandacht

Warmteregisseur Wienand van Dijk geeft
een presentatie over het warmtenet.
Er zijn drie soorten warmtebronnen
mogelijk: aardwarmte (geothermie),
restwarmte en bio-energie. ‘We denken
aan aardwarmte en hopen op korte
termijn een proefboring uit te voeren. Dat
is een duur onderzoek, waarbij we heel
diep in de grond boren om te kijken of er
voldoende heet water onder Schalkwijk
zit. Aardwarmte alleen is echter niet voldoende. Ook bio-energie en restwarmte
worden onderzocht. Maar voordat het
zover is, moet gezorgd worden dat het
financieel haalbaar is. Daar zijn we mee
bezig. Tot nu toe zijn de verwachtingen
voor een rendabel warmtenet goed.’

ten. In twee groepen wordt daarna flink
gediscussieerd. Belangrijke vragen zijn
wat het warmtenet gaat kosten, wie wat
betaalt en wat bewoners ervan merken in
hun woning. Ook tekenen deelnemers op
een plattegrond waar plekken zijn die zij
graag aangepakt willen zien. Iedereen is
het erover eens dat de communicatie naar
de bewoners via verschillende kanalen
moet verlopen. Ook de woningcorporaties
spelen hierin een belangrijke rol.

Meer weten?
Informatie over de projecten is te
vinden via www.haarlem.nl/warmtenetschalkwijk en www.haarlem.nl/meerwijkintegrale-vernieuwing-openbare-ruimteivorim. Mail bij vragen of aanmelding
voor de klankbordgroep naar antwoord@
haarlem.nl, met IVORIM in de onderwerpregel.
Mariëtte Peperkamp

Wat gaat warmtenet kosten?
De deelnemers zijn enorm betrokken
en hebben veel interesse in de projec-
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Samen zingen jouw ding?
Dan ben jij die éne die we zoeken! Stel je voor: een plein vol zangers en publiek. De impact van duizend stemmen, in een stuk van de wereldberoemde componist David Lang.

WIE

WANNEER

Speciaal geschreven voor mensen zoals
jij, die ervoor gezorgd hebben dat het
klonk in New York, Berlijn, Londen...
En met jouw medewerking ook hier in
Nederland! Zing over wat jij deelt met de
mensen om je heen; wat we doen, wat we
nodig hebben. Ieder voor zich en tegelijkertijd samen. Grijp nu je kans in deze
internationale zanguitdaging: doe mee!

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019.

WAT
Twee uitvoeringen van David Langs
compositie ‘The Public Domain’, een stuk
voor 1000 zangers. Een internationale
coproductie van de Koorbiënnale en het
Nederlands Kamerkoor, onder leiding van
de bekende dirigent Peter Dijkstra.

MEEDOEN
kan op drie manieren:
- Aansluiten bij het projectkoor dat wij
opzetten in Amsterdam. Er zijn 8 repetities, vanaf mei 2019. Deelname kost
€ 25.
- Aanmelden met kantoor, breiclub,
buurthuis, voetbalclub – wij sturen een
dirigent op u af in de pauze. € 10 p.p.
(minimaal 15 personen).
- Aanmelden met uw hele koor en het
stuk voorbereiden tijdens de eigen
repetities. Gratis!
Iedereen kan meedoen dus meld je aan
(uiterlijk 1 maart 2019) via www.thepublicdomain.nl.

WAAR
Amsterdam Zuidas en Schalkwijk, in de
openbare ruimte.

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

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
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

Advertentie
Divendal

Telefoonnummers

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

Daghap
17:00 - 19:00 uur
Vooraf inschrijven
vanaf € 4,50

Daghap
17:00 - 19:00 uur
Vooraf inschrijven
vanaf € 4,50

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

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

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

Creatieve expressie
10:00 - 11:30 uur

Yoga
10:00 - 11:15 uur

Oncologisch zwemmen
12.00 - 13.00 uur
Inloop ouderen
Odensehuis
9:00 - 16:30 uur

Inloop ouderen
Odensehuis
9:00 - 16:30 uur

Creatief atelier
10:00 - 12:00 uur

Bewegen op muziek
10:30 - 11:30 uur

Tai Chi vanaf 7-1-19
13:30 - 14:30 uur
Herstelacademie
9.00 - 16.00 uur

Herstelacademie
9.00 - 16.00 uur

Herstelacademie
9.00 - 16.00 uur

Herstelacademie
9.00 - 16.00 uur

Herstelacademie
9.00 - 16.00 uur

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

