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We konden dus niet tijdens een openbare 
wijkraadvergadering afscheid nemen 
van de vorige voorzitter, Frank Hilterman. 
Hij heeft wel de penning van verdienste 
van de gemeente Haarlem gekregen. De 
burgemeester heeft deze aan hem over-
handigd in aanwezigheid van een aantal 
leden van de wijkraad. Meer hierover op 
pagina 9.

Uitstel inspraak
Ook andere afspraken zijn uitgesteld, 
zoals de bewonersbijeenkomsten over de 
plannen voor het vernieuwen van de bui-
tenruimte (project IVORIM) en de aanleg 
van een warmtenet. De inspraakrondes 
over de plannen om zonnepanelen op 
een aantal plassen in de Groene Zoom te 
leggen zijn ook nog niet gepland. 

Plan activiteiten jeugd
Ondanks alle coronamaatregelen heeft 
de wijkraad niet stil gezeten. Wij hebben 
de overlast besproken die door kleine 
groepen kinderen wordt veroorzaakt. 
Deze kinderen vervelen zich omdat er te 
weinig speelmogelijkheden in de wijk 
zijn. Bovendien worden er te weinig 
activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
Om deze situatie te verbeteren hebben 

wij een plan gemaakt dat wij met de ge-
meente en de aanbieders van jongeren-
werk zullen bespreken. Wij hopen dat er 
in de kerstvakantie een aantal activiteiten 
voor deze jongeren zullen zijn. 

Welk plan kiest u?
Waarschijnlijk heeft u er al over gelezen: 
het project ‘Schalkwijk aan zet’ is heel 

succesvol. Er zijn veel plannen voor 
Schalkwijk en Meerwijk ingediend. Wat 
ons is opgevallen: er zijn veel voostellen 
voor speelmogelijkheden of activitei-
ten voor jongeren. Iedere inwoner van 
Schalkwijk kan aangeven hoe hij het 
budget van 70.000 euro wil verdelen. 
Stemmen kan tot 10 december. Hoe dat 
gaat kunt u lezen op pagina 7.

Kerstdiner aan huis
Wij vinden het heel jammer dat door 
de coronamaatregelen het traditionele 
kerstdiner in Da Vinci niet door kan gaan. 
Gelukkig is er wel een alternatief: het gra-
tis kerstdiner van stichting De Brug kan 
bij u thuisbezorgd worden! Kijk op pagina 
4 hoe u zich aan kunt melden.

Openbare vergaderingen
Hopelijk kunnen we in 2021 weer open-
bare wijkraadvergaderingen houden. Het 
is niet te voorspellen wanneer dat zal 
kunnen. Mocht het weer mogelijk zijn dan 
vermelden wij dat op onze website: www.
wijkraadmeerwijk.nl.

Wij wensen u een mooi einde van dit jaar 
en een goede start in het nieuwe jaar.  

Namens de wijkraad,
Marijke ’t Hart, voorzitter

Dit is alweer de laatste wijkkrant van de wijkraad Meerwijk dit jaar. Het is een bijzon-
der moeilijk jaar, waarin wij geconfronteerd zijn met een nieuwe, besmettelijke ziekte. 
Deze ziekte heeft helaas veel levens gekost en een enorm gevolg voor de ‘normale’ 
gang van zaken. De wijkraad heeft dan ook alleen in het begin van dit jaar openbare 
vergaderingen kunnen organiseren. 

Wethouder Jur Botter geeft de feestelijke aftrap voor het project Schalkwijk aan Zet. 
Foto Jan Bos

De inspraakavonden voor het project IVORIM (vernieuwen buitenruimte) zijn uitgesteld. 
Hier ziet u een impressie van een vernieuwde straat, met bredere groenstrook.
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Hij werkte jarenlang in de daklozenop-
vang. Kaspar: ‘Daar speelt veel heftige 
problematiek. Na tien jaar was ik wel toe 
aan iets anders, ik wilde graag in mijn 
eigen wijk werken, ik ken hier zoveel 
mensen. Het lijkt me heel leuk om met 
hen wat te doen, om iets bij te dragen 
aan mijn eigen buurt. Er blijken best veel 
mensen te zijn die Da Vinci niet kennen, 
die niet weten wat hier te doen is, dat er 
een wijkkantine is. Daar is dus werk te 
verrichten, om dat beter op de kaart te 
zetten.’

Inzet vrijwilligers
‘Het was wel een rare tijd om te starten, 
met al die coronamaatregelen. Toen ik 
begon moest ik direct thuis gaan werken. 
Maar mensen leren kennen en verbinden 
gaat niet via de telefoon. Dat begrepen 
ze bij Dock ook, dus nu kan ik gewoon 
halve dagen in Da Vinci zijn. En dat is 
maar goed ook, want er gebeurt hier 
genoeg. Niet alleen activiteiten van Dock, 
maar ook dingen die door vrijwilligers 
begeleid worden. Huiswerkbegeleiding, 
boetseerles, schilderen, Nederlandse 

conversatieles. Weliswaar kunnen er nu 
minder mensen in een ruimte, maar dat 
wordt opgelost door groepen te splitsen. 
Dat kost wel ruimte, ik verheug me op de 
tijd dat corona voorbij is, dan kunnen we 
nog meer leuke dingen organiseren.’

Wijkkantine huiskamer van wijk
‘De wijkkantine is niet van Dock, hij is 
van de wijk. Mijn collega Joey Bosch (ook 
nieuw in Da Vinci) en ik zijn nu bezig 
mensen te leren kennen. We vertellen 
iedereen: Da Vinci is het huis van de 
wijk. Als je hier iets op touw wilt zetten, 
dan kan dat. Wij assisteren daarbij. Zo 
hoorde ik van iemand dat ze thuis zat te 
breien. Ik zei, kom dat gezellig hier doen 
en neem ook andere mensen mee. Nu 
zitten ze op vrijdag met z’n zevenen in de 
wijkkantine.’

SIG
De wijkkantine wordt sinds een tijd 
gedeeltelijk gerund door SIG, een orga-
nisatie voor mensen met een beperking. 
Kaspar: ‘Vrijwilligers die eerst actief 
waren in de wijkkantine kunnen hierdoor 
andere dingen doen, nieuwe functies. Zo 
heb je in deze coronatijd iemand nodig 
die de deur opent voor mensen die een 

afspraak hebben in Da Vinci, bijvoorbeeld 
bij het sociaal wijkteam. Zo’n gastvrouw 
of -heer kan er meteen op toezien dat het 
bezoek de handen desinfecteert en zijn 
contactgegevens noteert, en eventueel 
een kopje koffie aanbieden. Het is mooi 
als bewoners zich echt welkom voelen in 
Da Vinci.’

Goede buren
Kaspar en zijn collega-opbouwwerker 
Joey gaan wekelijks de wijk in om contac-
ten te leggen. Kaspar: ‘We willen de buurt 
leren kennen, wat hier speelt, en onszelf 
voorstellen. Daardoor kunnen we mensen 
die iets aanbieden en mensen die iets 
nodig hebben met elkaar verbinden. Zo 
worden er steeds meer mensen goede 
‘buren’ voor elkaar, aan wie je iets kunt 
vragen. Dat geeft saamhorigheid, maakt 
dat je je fijn voelt in je buurt. Daar wil ik 
me graag voor inzetten.’

Paula Willems

‘Doe ik het wel goed’, ‘Hoe moet ik 
omgaan met mijn partner met geheugen-
problemen of dementie’ en ’Hoe vind ik 
meer tijd en aandacht voor mezelf’, zijn 
regelmatig terugkerende vragen. In de 

gespreksgroep, begeleid door deskundig 
gespreksleider Greet Doornenbal, delen 
mantelzorgers kennis en ervaringen, hun 
tips en trucs. Dit helpt u beter te leren 
omgaan met de zorg voor uw partner en 

voor uzelf. U leert meer over dementie en 
over mogelijkheden voor hulp bij de zorg. 
Dit geeft houvast. Want het is juist u die 
weet wat de zorg in de praktijk betekent. 

Interesse?
De groep komt eens per maand op 
woensdagmiddag bij elkaar in Da Vinci 
om 14.00 uur. Uitgangspunt is vijf sessies 
van anderhalf uur, met maximaal vijf 
personen. We nemen de coronamaatrege-
len zorgvuldig in acht. Heeft u interesse 
of wilt u meer informatie, neem gerust 
contact op met coördinator Ellen Kestens, 
06 302 088 24.

Einde Vrijwillige 
Hulpdienst 
Per 1 oktober is na ruim veertig jaar 
de Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk 
(VHS) gestopt met alle activiteiten. 
Hulpvragen waren er nog wel, maar 
het aantal vrijwilligers zat al lange 
tijd in een dalende lijn. De mensen 
van de VHS hielpen bij klusjes die 
iemand vanwege ouderdom, ziekte 
of invaliditeit zelf niet meer kon 
verrichten. Menigeen is zo geholpen 
bij boodschappen, klusjes in huis, 
tuinonderhoud en kleine reparaties. 
Ook wie geen vervoer had voor arts-
bezoek, fysiotherapie en dergelijke, 
kon een beroep op de vrijwilligers 
doen.

De VHS is gestopt, maar gelukkig 
wordt u niet aan uw lot overgelaten. 
Het vervoer is overgenomen door de 
Zoefzoef en voor klusjes en tuinon-
derhoud kunt u terecht bij Buuv. Voor 
de Zoefzoef belt u 023 543 60 46. 
Hulpvragen voor Buuv kunt u plaat-
sen op de website, www.haarlem.
buuv.nu, of bel naar 023 551 78 45.

Wat een spektakel was het vorig jaar! 
Heel Da Vinci, inclusief de hal, stond 
vol mooi gedekte tafels vanwege het 
kerstdiner voor buurtbewoners. We heb-
ben gesmuld en het was heel gezellig om 
met zo’n grote en diverse groep samen te 
zijn. Ook dit jaar organiseert stichting De 
Brug weer een gratis kerstdiner. Samen 
eten kan dit keer helaas niet, maar de 
vrijwilligers en de Buurtouders van De 
Brug brengen de maaltijd bij u thuis. Wilt 
u op 26 december graag een kerstdiner 
bezorgd krijgen, meld u dan aan via 
wijkraadmeerwijk@hotmail.com of bel 
06 4948 6999.

Gespreksgroep mantelzorg dementie
In het Odensehuis start 16 december en/of 27 januari weer een gesprekgroep voor 
partners/mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen of beginnende demen-
tie. Verreweg de meesten van hen wonen thuis. Leven met geheugenproblemen is in-
grijpend voor henzelf, maar ook voor hun partner en naasten. De zorg voor iemand met 
dementie is vaak intensief en langdurig. Mantelzorgers zijn geneigd zo lang mogelijk 
door te gaan, met het voortdurende risico van overbelasting.

Kerstdiner 2019, foto Carla de Korver

Kerstdiner voor de wijk

Da Vinci, huis van de wijk
Sinds half augustus heeft Da Vinci een nieuwe coördinator: Kaspar Jansen. Hij onder-
steunt de vrijwilligers en de bewoners die activiteiten verzorgen. Ook gaat hij in de wijk 
op pad om mensen te leren kennen, te kijken wat hun behoeften zijn. Met veel enthou-
siasme zet hij zich in om Da Vinci uit te laten groeien tot ‘het huis van de wijk’, waar 
iedereen zich thuis voelt.

Kaspar Jansen (links) en Joey Bosch

Dansmiddag in de wijkkantine (vóór corona)



76 Wijkkrant MeerwijkWijkkrant Meerwijk

Maar hij werd met open armen ontvan-
gen. Hij kreeg schouderklopjes en zag 
alleen maar blije gezichten. Sinds die dag 
is hij niet meer weg te slaan bij festivals, 
hij bezocht er al zo’n driehonderd. ‘Ik 
voel me er heerlijk, daar ben ik thuis, op 
de plek waar ik moet zijn.’ Hij is er nu 
een bekend figuur, de kans is groot dat u 
Johan kent van krant of tv. Er is haast geen 
omroep die hem nog niet is komen filmen.

Feesten op Ibiza
Door de komst van het coronavirus viel 
het festivalseizoen dit jaar volledig in het 
water. Waar Johan normaal gesproken 
drie dagen in de week ging dansen, hangt 
hij nu voor de tv. ‘Het leven is eentoniger 
geworden.’ De datum 1 september stond 
rood omcirkeld in zijn agenda. Op die dag 
zou Johan samen met twee dj’s vertrekken 
naar Ibiza. ‘Ik ben zo benieuwd hoe daar 
wordt gefeest. Jammer genoeg is de reis 
niet doorgegaan,’ zegt hij teleurgesteld. 
De reis kon worden betaald dankzij een 

crowdfundactie. Helaas zal het bedrag 
nog even in de spaarpot moeten blijven. Paula Willems

Als ik op een zonnige septemberdag 
aanbel loodst Johan me direct naar de 
tuin. Ik weet niet wat ik zie, werkelijk elk 
oppervlak is bedekt met kleurige crea-
ties, ik word er helemaal blij van. Johan 
leidt me rond. ‘Op deze schutting hangen 
100 cd's. Als de zon erop schijnt lichten 
ze op in alle kleuren van de regenboog, 
zo mooi!’ De deur naar de poort heeft een 
compositie van reflectoren, het lijkt wel 
een totempaal. Er schijnt een lamp op, 
zodat hij 's avonds uit de keuken altijd 
iets gezelligs ziet.

Groen ‘ga-licht’
Aan de schuur hangt een groen verkeers-
licht, ooit gevonden na een luilaknacht, 
toen er van alles gesloopt was in de stad. 
Het past helemaal bij hem. Geen rood 
stoplicht, maar een groen 'ga-licht'. Ga 
erop uit, zegt het licht, pak de fiets of 
de benenwagen. En dat is Johan ten top, 
gezond en actief. Op al die house feesten 
is hij een van de weinigen die het de hele 
avond volhoudt zonder pillen. ‘Dat wil ik 
graag laten zien,’ zegt hij, ‘dat het ook 
zonder pillen kan.’

Gratis naar festivals
Ook de binnenkant van de schuur is van 
muur tot plafond versierd. Op een plank 
zijn danstrofeeën vastgeprikt: polsband-

jes van de vele housefeesten die hij 
bezocht. ‘Bevriende dj’s nodigen me uit, 
ik mag gratis naar binnen en krijg zelfs 
een backstage pas. Dan mag je op het 
podium bij de dj staan. Al die duizenden 
dansende mensen kijken dan ook naar 
míj,’ zegt hij met stralende ogen. Ik luis-
ter verwonderd, hoe heeft deze rustige, 
vriendelijke man op zo’n hoge leeftijd 
contact weten te krijgen met de jeugd? 
Dan valt mijn oog op een spreuk aan de 
muur: een blij gezicht opent elk hart. 
‘Johan,’ zeg ik, dát is het, dat ben jij! Met 

jouw blije gezicht ben je overal welkom, 
zo ben je dat hele house avontuur in 
gekomen!’

Tien jaar wijkraad
Bij een kopje koffie praten we verder. Jo-
han hoort tot de eerste bewoners van de 
William Boothstraat. ‘Je kon deze woning 
krijgen als je vier kinderen had, en die 
had ik.’ Decennia werkte hij bij de plano-
logische dienst van de Provincie Noord-
Holland, hij adviseerde bijvoorbeeld 
over bezwaarschriften. Na zijn vroege 
pensionering was hij van 1993 tot 2003 
secretaris van de wijkraad. In Meerwijk 
waren toen verschillende grote nieuw-
bouwprojecten. Johans vakkennis maakte 
hem tot een stevige gesprekspartner voor 
de gemeente. ‘We hebben ervoor geknokt 
dat Centrum Meerwijk een groot plein 
zou krijgen, waar kinderen lekker konden 
spelen.’ Dat is gelukt. Het Da Vinciplein 
maakt ons de enige wijk in Schalkwijk 
met een plein!

Thuis bij techno
Zo’n vijftien jaar geleden hoorde Johan, 
die al zijn hele leven een muziek- en 
dansliefhebber was, techo op de radio. 
‘Goeie dansmuziek, dat voelde ik direct!’ 
Hij trok de stoute schoenen aan en ging 
naar een festival. ‘Ik verwachtte dat 
mensen zouden denken: wat doet die 
ouwe hier?’ 

Alle plannen waarop minimaal 50 mensen 
gestemd hebben zijn doorgegaan naar de 
volgende ronde: de haalbaarheidscheck. 
Daarin heeft de gemeente getoetst of de 
plannen aan de spelregels van het expe-
riment met de wijkbegroting Schalkwijk 
aan Zet voldoen. Maar ook of ze juridisch 
en wettelijk akkoord zijn, of er voldoende 
steun van de directe omgeving is, en of 
de plannenmakers hun idee écht in 2021 
kunnen uitvoeren. Alle plannen die 

hieraan voldoen staan op de website van 
Schalkwijk aan Zet.

Schalkwijkers bepalen
Alle Schalkwijkers van 18 jaar en ouder 
hebben een persoonlijke code thuisge-
stuurd gekregen. Met die code kunt u een 
budget van 70.000 euro verdelen over de 
echt uitvoerbare plannen. Dit kan tussen 
16 november en 10 december. Schalkwij-
kers zijn dus écht aan zet: met elkaar 

bepalen wij welke indieners van plannen 
een bedrag krijgen om in 2021 hun droom 
werkelijkheid te laten worden. Laat uw 
kans niet voorbij gaan. Gebruik de code 
en doe mee aan de wijkbegroting. Samen 
maken we van Schalkwijk het meest 
democratische en bruisende stadsdeel 
van Haarlem. Op vrijdag 18 december 
reikt burgemeester Jos Wienen de bud-
getten uit aan de gekozen plannen. Ze 
staan dan ook op de website begroten.
schalkwijkaanzet.nl. Meer informatie: 
www.schalkwijkaanzet.nl. 

Een blij gezicht opent elk hart
Wat vijftig jaar geleden begon met oranje Fantadopjes, is uitgegroeid tot een achtertuin 
die zó in een museum kan. Meerwijker Johan de Vries (88) maakt vrolijke composities 
met dingen die hij op straat vindt. Doppen, kerstballen, reflectors, fietsbellen (met een 
hamertje erbij zodat je ze kunt bespelen), alles vindt een passend plekje. Zijn andere 
grote hobby is dansen op housemuziek. Hij staat bekend als ‘house-opa Johan’ en mag 
op vele festivals gratis naar binnen.

Schalkwijk aan Zet: welk plan kiest u?
Tot en met zondag 18 oktober kon iedereen een goed idee voor Schalkwijk plaatsen op 
de website www.schalkwijkaanzet.nl. Maar liefst 94 plannenmakers deden dat ook! 
Plannen voor Meerwijk, Boerhaavewijk, Molenwijk of Europawijk. Of plannen voor héél 
Schalkwijk, in het centrum of nog zonder vaste plek. Ze kwamen allemaal voorbij. Wat 
een energie kwam er los!

 Foto Michel van Bergen
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 Deze ingreep was nodig, omdat het groen 
langs het riet heel hard groeide en niet 
meer te bedwingen was met de handen-
arbeid van onze vrijwilligers. Als je niet 
ingrijpt, groeien er eerst kleine plantjes, 
later struiken en uiteindelijk grote bomen. 
Dit willen we liever niet, zo vlak langs de 
waterrand. Het natte rietland is namelijk 
het gebied van de bijzondere en zeldzame 
roerdomp. Een vogel die lastig is om te 
zien, omdat hij zich goed verstopt tussen 
het riet. Als je hem hoort roepen in het 
voorjaar, is hij beter te herkennen (zoek 
het geluid maar eens op internet op). De 
roerdomp is erg kieskeurig en we willen 
deze vogel graag helpen door zijn leef-
gebied aantrekkelijk te maken met meer 
rietland langs het water.

Riet voor zeldzame vogels
Gelukkig blijft de grond nooit lang kaal, 
want binnen enkele weken nadat de 
graafmachines waren vertrokken, groeide 
er al jong riet. En dat is precies wat we 
willen bereiken! Tussen dat riet leven 
naast de roerdomp nog meer zeldzame 
en beschermde vogels, zoals de water-

ral, snor, baardmannetje en dodaars. 
Ook vissen en de waterspitsmuis hebben 
voordeel van de uitgevoerde werkzaam-
heden. 

Natuurgebied Meerwijk
Op deze manier zorgen we samen met 
de werkgroep Poelbroekpark voor een 
groot natuurgebied langs de rand van 

Meerwijk. Goed voor de planten en 
dieren, maar ook voor de bewoners van 
Meerwijk die er genieten van een frisse 
neus of sportieve activiteiten. Dit project 
is mogelijk gemaakt dankzij de steun van 
het Betrekken bij Groen-fonds van de 
provincie Noord-Holland.

Daphne Bloemkolk, natuurwerkgroep 
Meerwijkplas

Robbert Berkhout, wethouder duurzaam-
heid: ‘Haarlem wil in 2040 aardgasvrij 
zijn. De gemeente moet dus op zoek naar 
alternatieven. Met het onderzoek naar de 
restwarmte van CyrusOne zetten we een 
belangrijke stap. Het warmtenetwerk in 
Meerwijk wordt een zogenoemd “open 
warmtenet”. Dit betekent dat de warmte 
uit meerdere bronnen komt. Het datacen-
ter kan de eerste belangrijke warmtebron 
worden, als uit het onderzoek blijkt dat 
het haalbaar is.’

Pijpleiding naar huizen
Als het plan haalbaar is, wordt er in begin 
2021 een nieuwe overeenkomst getekend 
om de ontwikkeling van het warmtenet in 

gang te zetten. Met een pijpleiding komt 
de restwarmte dan bij de huizen in Meer-
wijk en later in heel Schalkwijk. Met deze 
warmte kunnen 15.000 huizen worden 
verwarmd. Naast deze bron onderzoekt 
de gemeente ook andere bronnen, zoals 
aardwarmte.

Het filmpje over de samenwerking tussen 
de gemeente Haarlem, bedrijventer-
rein Polanenpark en CyrusOne is te zien 
op You Tube, onder de titel ‘Onderzoek 
restwarmte als bron om 15.000 huizen in 
Haarlem te verwarmen’.

De burgemeester hield een toespraak, 
waarin hij zei dat Frank Hilterman grote 
verdiensten heeft gehad voor de wijk-
raad, voor de wijk en voor de stad Haar-
lem. Meer dan dertig jaar heeft Frank zich 
ingezet om cultuur dichter bij de mensen 
te brengen. Cultuur kan inspireren en 
mensen dichter bij elkaar brengen. Hij 
heeft een grote rol gespeeld om cultuur 
een plek te geven in Schalkwijk. Zo zette 
hij de Stichting Culturele Activiteiten 
Schalkwijk op, die onder andere bekend 
is van de concerten op het podium in het 
winkelcentrum. 

Waardering
Daarnaast heeft Frank zich enorm ingezet 
om de leefbaarheid in Meerwijk te 
verbeteren. Hij is zeven jaar voorzitter 
geweest van de wijkraad. De burgemees-
ter noemde het constructieve overleg 
met de vier wijkraden van Schalkwijk, 
waarin Frank ook altijd een duidelijk rol 
gespeeld heeft. Bij het afscheid van Frank 
als voorzitter van de wijkraad willen de 
gemeente en de gemeenteraad hun waar-
dering laten blijken door de penning van 
verdienste aan hem uit te reiken.  

Bijdrage leefbaarheid 
Frank was heel blij met de waardering 
en met de penning. Hij vertelde dat hij 
met veel plezier de functie van voorzitter 
van de wijkraad heeft vervuld. Hij is er 
trots op dat hij een bijdrage heeft kunnen 

leveren om de leefbaarheid in de wijk 
verder te verbeteren, en dat Da Vinci weer 
open is. Een belangrijke mijlpaal zijn 
de plannen voor het vernieuwen van de 
openbare ruimte in een groot deel van de 
wijk (IVORIM) en de stappen die gezet zijn 
om aan te sluiten op een warmtenet. 

Leuke wijk
Het is hem opgevallen dat Meerwijk de 
naam had een lastige wijk te zijn, maar 

dat is niet het geval. Het is een hele leuke 
wijk om te wonen, mensen wonen hier 
jarenlang met veel plezier. Hij woont hier 
zelf ruim dertig jaar. Van mensen die een 
tijdje ergens anders zijn gaan wonen 
hoort hij dat zij terugkomen naar Meer-
wijk, omdat zij hier fijn wonen en het 
makkelijk is om hier sociale contacten te 
leggen. Elementen die het fijn maken om 
hier te wonen: de mooie groene zoom om 
Schalkwijk, de bijzondere natuur rondom 
de Meerwijkplas en de grote betrokken-
heid van de buurtouders voor de gang 
van zaken in de wijk. 

Belangstelling politiek
Tot slot merkt hij op dat hij verbaasd is 
over de geringe belangstelling van de 
gemeenteraadsleden voor de wijk. Hij 
merkt vaak dat men niet weet wat er in 
Meerwijk en in Schalkwijk aan de orde is. 
Hij roept de wijkraad op om politici vaker 
uit te nodigen, zodat zij ook beter weten 
wat er in de wijk speelt.

Marijke ‘t Hart

Deze kale strook was gelukkig al snel weer begroeid. Foto Jan Bos

Herstel roerdomp-biotoop
Het is u in augustus vast niet ontgaan bij een wandeling over het Vlinderpad langs de 
Meerwijkplas: een kale, brede strook tussen het wandelpad en het riet ter hoogte van 
de Bernadottelaan. Op het eerste gezicht niet zo fraai, die grijze laag klei en zand. In 
een paar dagen tijd hadden graafmachines een groene begroeide strook omgetoverd 
tot een nat en leeg stuk grond.

Wethouder Robbert Berkhout tijdens de 
opname van het filmpje. Foto Jan Bos

Warmtenet: onderzoek restwarmte
In Meerwijk werkt de gemeente aan een warmtenet als alternatief voor gas. In plaats van 
gas stroomt er dan warm water uw huis in. De gemeente onderzoekt nu of restwarmte 
van het datacenter CyrusOne (net buiten Haarlem, in Polanenpark) hiervoor gebruikt 
kan worden. De gemeente doet dit onderzoek samen met CyrusOne en Polanenpark.

Frank Hilterman (2e van links) bij de opening van Da Vinci. Foto Jan Bos

Penning van verdienste
Op dinsdag 29 september is de ‘penning van verdienste van de gemeente Haarlem’ 
door burgemeester Jos Wienen uitgereikt aan Frank Hilterman. Hierbij was een aantal 
leden van de wijkraad aanwezig. Het was de bedoeling om deze penning uit te reiken 
tijdens de jaarvergadering van de wijkraad Meerwijk. Helaas kon deze jaarvergadering 
niet doorgaan, vanwege de coronamaatregelen. 

Foto Jan Bos
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Kunstlessen ‘Meermakers’
In het Wereldhuis wordt de cursus Meermakers gegeven, 
een reeks van acht kunstlessen voor kinderen uit groep 
5 t/m 8. Als Meermaker ga je aan de slag met echte kun-
stenaars. Je leert tekenen en schilderen met verschillende 
materialen. Je ontdekt hoe je je eigen ideeën op papier 
zet. Ook mag je deelnemen aan een expositie en ga je on 
tour door een museum!
De lessen zijn op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur 
en kosten 1 euro per les. Er start een cursus op 16 januari 
en eentje op 13 maart. Plaats: Het Wereldhuis, Streseman-
nlaan 60a.
Inschrijven kan via info@vmghaarlem.nl, of bel 06 292 33 
752. Facebook: VMGH. Instagram: Meermakershaarlem. 

Activiteiten senioren Activiteiten jeugd

Thuis in beweging blijven
Elke dag een kwartiertje bewegen voor de tv met Nederland in Beweging, van omroep Max. Het zijn laagdrempelige oefeningen, 
dagelijks om 9.15 uur op NPO2. Herhaling op NPO1 de dag erop om 5.55 uur. Of bekijk de aflevering via de computer: www.max-
vandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging.

Oefeningen in huis
In en om het huis kunt u ook heel makkelijk wat oefeningen 
doen om in beweging te blijven. Probeer de volgende oefenin-
gen elke dag te doen: 
- Lopen/marcheren op de plaats: 5 à 10 minuten
-  Voorkom veel zitten, elk uur even opstaan, rondje door 

kamer/gang lopen
- Traplopen
- Huishouden, tuin doen
-  Gooi 't raam open, ga even naar buiten en geniet van de zo
Volg ons op Facebook: SportSupport Kennemerland / STK

Dock
Veel activiteiten van Dock liggen stil, 
maar daarvoor in de plaats zijn allerlei 
alternatieven gekomen. Telefonisch 
contact in alle soorten en maten, van bel-
cirkels tot belmaatjes, van individuele tot 
groepsgesprekken. Via Facebook worden 
herinneringen opgehaald aan busreisjes. 
Ook wie hulp nodig heeft wordt ruim be-
diend. Het hele aanbod vindt u op www.
dock.nl > Haarlem > Schalkwijk > volwas-
senen. Facebook: Dock Haarlem.

Warme lunch 
Vindt u het ook zo jammer dat u nog 
steeds niet bij Da Vinci kunt eten? Dat 
snappen we! Daarom kunt u drie dagen 
per week, op maandag, dinsdag en 
woensdag, een lekkere warme lunch 
thuisbezorgd krijgen. Bereid door vrijwil-
lige koks en bij u thuis gebracht door 
vrijwilligers van de Zoefzoef. Zij bezor-
gen hem tussen 12.00 en 14.00 uur. U 
betaalt € 4,50 per maaltijd bij aflevering. 
Betaling het liefst met pin. Bestellen kan 
op werkdagen via 023 543 60 85, tussen 
9.00 en 11.30 uur. 

Computervaardigheden
Nu we meer afstand moeten houden van-
wege corona kan de computer of mobiele 
telefoon een uitkomst zijn. Wilt u de dok-
ter spreken maar gaat u liever niet naar 
de praktijk? Dan kunt u videobellen. Ook 
boodschappen doen via internet kan han-
dig zijn. Wilt u dit leren met persoonlijke 
begeleiding? In de Bibliotheek Schalkwijk 
kunt u terecht op dinsdag en donderdag 
van 13.30 -16.30 uur. Loop binnen, of bel 
voor meer informatie: 023 511 53 00.

Een andere mogelijkheid om uw vaar-
digheden te vergroten is via de website 
www.oefenen.nl. Hier kunt u zelf oefenen 
met computer en internet. Kijk er eens 
op, wie weet past deze methode u heel 
goed.

Bellijn Altijd Contact
Voel u zich alleen, heeft u behoefte aan 
een praatje? Of heeft u hulp nodig? Bel 
Altijd Contact. Daar zit een belteam van 
verschillende organisaties uit Haarlem 
klaar om met u te praten. Ze nemen de 
tijd en zoeken met u naar praktische 
oplossingen voor vragen of problemen. 
Bel op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 
uur naar 088 855 51 95. U kunt ook een 
boodschap inspreken.
Op maandag, woensdag en donderdag 
van 11.00 tot 13.00 uur is Altijd Contact 
voor doven en slechthorenden bereik-
baar via de chat. Dat gaat als volgt: Zet 
nummer 023 543 60 90 in uw contacten. 
Installeer WhatsApp op tablet of mobiel. 
Maak contact via WhatsApp met dit num-
mer en de chat kan beginnen.

Voor de wijkcentra is het puzzelen in deze coronatijd: wat kan wel, wat kan niet? In Da 
Vinci zijn op kleine schaal wat activiteiten, maar lang niet zoals we gewend waren. De 
wijkkantine is open (tenzij er net extra strenge coronamaatregelen zijn). Kom gezellig 
langs voor een kopje koffie of een praatje. Open van 9.30 tot 15.30 uur op maandag t/m 
vrijdag. 

Gratis: Sport in de Wijk
SportSupport organiseert gratis sportactiviteiten voor jeugd tus-
sen 7 en 21 jaar. Je kunt meedoen aan de volgende activiteiten in 
de Spaarnehal:
- Maandag 16.00 - 17.30 uur: Sportmix
-  Woensdag 15.00 - 17.00 uur: Voetbal + sportmix
- Vrijdag 15.30 - 17.00 uur: Voetbalinstuif
Facebook/ Instagram: Sport in de Wijk Schalkwijk

Huiswerkbegeleiding Da Vinci
Onder begeleiding van goed geschoolde krachten kunnen kinde-
ren rustig hun huiswerk maken, indien nodig op de computer.
- Leeftijd: 10 - 14 jaar
-  Tijd: maandag en woensdag  

15.30 - 17.00 uur
- Kosten: € 10,- voor 10 lessen
Waar: Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 73
Info: davinci@dock.nl, 088 85 55 182

Handbal voor meiden
Wil je lekker handballen onder leiding van een professional? 
Geef je dan op voor het Schalkwijkse meidenhandbalteam De 
Kampioenen! De trainingen worden o.a. gegeven door handbal 
ex-international Elisabeth Bondo. Het is voor meiden van 9 
tot 12 jaar, elke woensdag van 15.00 tot 16.30 uur. Locatie: de 
gymzaal van Al Ikhlaas, Spijkerboorpad 4. De kosten zijn 12,50 
per maand, met de Haarlem Pas is het gratis. Aanmelden kan via 
bit.ly/HandbalSchalkwijk. Voor meer informatie bel Elisabeth 
Bondo: 06 234 05 610, of mail naar info@palankanegra.com.

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld voor kinderen 
met een Haarlem Pas. Ondanks een minimum inkomen kunnen 
zij toch op een sportclub of muziek-, theater-, teken of dansles. 
Meedoen geeft kinderen geluk, plezier en kansen! Het onder-
steunt hun ontwikkeling. 

Voor meer info: bel 06 431 21 900 (maandag, woensdag, vrijdag) 
of mail haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl. U kunt ook op de 
website kijken www.jeugdfondssportencultuur.nl.
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Gangmakers van Lief & Leedstraten 

Zo zijn Bianca en Helen uit de Eka-
mastraat met een boeketje langsgegaan 
bij een buurman die net zijn vrouw had 
verloren. Joop, de gangmaker van het Ma-
dridplantsoen, heeft inmiddels al meer-
dere attenties uitgedeeld aan zijn buren. 
Op de foto zien we hoe een bloemetje 
en een kaart worden overhandigd aan 
buurman Henk. Het leven is voor Henk 
niet altijd even gemakkelijk vanwege 
zijn lichamelijke conditie. Joop heeft 
bewondering  voor de manier waarop zijn 
buurman in het leven staat en wilde hem 
daarom een attentie geven. Henk was 
ontroerd en waardeerde het enorm. Joop 
bevestigt dat een klein gebaar een groot 

effect heeft: ‘Het kost €3,50 per glimlach 
voor bloemen en een kaart.’ 

Ook in uw straat of flat?
Het is hartverwarmend om te zien hoe 
buren voor elkaar zorgen bij lief- en 
leedmomenten, en hoe hierdoor nieuwe 
contacten in de straat ontstaan. Wilt u dit 
ook in uw eigen straat of flat? Meld u dan 
aan bij Kaspar Jansen van Dock, 06 599 
820 26 of mail kjansen@dock.nl.

Uiteindelijk hebben we de expositie 
verschoven naar het weekend van 27/28 
februari 2021. We weten niet hoe de co-
ronamaatregelen dan zijn, wellicht is een 
mondkapje verplicht. Ach, daar zijn we zo 
langzamerhand wel aan gewend.

Er hadden zich in 2020 veel exposanten 
aangemeld, maar mogelijk vallen er men-
sen af voor wie het weekend in 2021 niet 
uitkomt. Wilt u meedoen? Mail ons en dan 

kijken we of er plek is. U kunt contact met 
ons opnemen via schalkwijkuitdekunst@
gmail.com. 

We hopen in februari alle geïnteresseer-
den te kunnen verwelkomen. Zet de da-
tum maar vast in uw agenda! Schalkwijk 
Uit De Kunst is mede mogelijk gemaakt 
door Dock.

Erik Veltkamp en Liesbeth Groenewegen

Sport en Spel 
voor volwassenen
Zo snel het binnen de coronamaatre-
gelen mogelijk is start SportSupport 
met Sport en Spel voor volwassenen. 
Het gaat om zowel buiten als binnen 
sporten. Buiten op de velden van Oos-
terkwartier en binnen in de zaal van SV 
Olympia. Buiten doen we spierverster-
kende oefeningen, balans, conditie en 
natuurlijk (bal)spel. Binnen is er naast 
(bal)spel ook badminton, tafeltennis, 
tennis etc. met gezamenlijke warming 
up en cooling down. 
Doel is een soort instuif waarbij 
een ieder op zijn eigen niveau kan 
meebewegen, onder begeleiding van 
een docent. Plezier staat voorop, maar 
natuurlijk werken we ook aan de con-
ditie. De lessen zijn op woensdagoch-
tend van 9.30-10.30 (tijd even onder 
voorbehoud). We streven naar een 
bijdrage van drie euro per keer. Mocht 
u interesse hebben of nadere toelich-
ting willen dan kunt u zich wenden tot 
Lucia Grooff , email Lgrooff@sportsup-
port.nl of tel 023 303 72 38.

Deze aarzelende ouders zijn bij de We-
reldmuziekschool aan het goede adres, 
want hier kunnen ze op een laagdrem-
pelige manier kennismaken met muziek. 
De muziekschool tegenover Theater 
Schalkwijk heeft diverse lesruimtes. Maar 
muzieklessen worden ook op scholen ge-
geven, zoals basisschool De Wijde Wereld 
(naast de bibliotheek). Op De Meer en 
de Erasmus  worden muziektheaterles-
sen gegeven in het kader van ‘muziek 
in de wijk’. Hein: ‘Het zijn gratis buiten-
schoolse activiteiten, de kinderen kunnen 
vrijblijvend meedoen.’

Instrumenten Try-Out
Wil je graag muziek maken, maar weet je 
nog niet welk instrument bij je past, dan 
is de Instrumenten Try-Out een uitkomst. 
Hier maken kinderen tussen zes en acht 
jaar kennis met een aantal instrumenten, 
waarop ze daarna les zouden kunnen 
nemen: gitaar, keyboard, drums, ukelele, 
saxofoon, blokfluit en viool. Bovendien 
mogen ze deze instrumenten gedurende 
zeven lessen een week mee naar huis om 
thuis te oefenen. Daarnaast is er Dreu-
mes- en Peutermuziek voor kinderen van 
anderhalf tot vier en Kleutermuziek voor 
kinderen van vier tot zes. Kleuters, peu-
ters of iets oudere kinderen, de Wereld-
muziekschool heeft voor ieder wat wils!

Muziektheaterweken in vakantie
In de vakantieweken zijn er voor kinderen 
van acht tot veertien jaar de muziekthea-

terweken. Hierin gaan de kinderen aan de 
slag met muziek, theater, dans en film. Er 
wordt begonnen met het bedenken van 
een verhaal en de rollen verdelen. Daarna 
gaan ze aan de slag met het maken 
van decorstukken, liedjes bedenken en 
muziek oefenen. Hein: ‘De muziekthe-
aterweken in de zomervakantie waren 
een succes. Er hebben in totaal zestig 
kinderen aan meegedaan. Ook voor de 
herfstvakantie waren de muziektheater-
weken gepland, maar deze zijn doorge-
schoven naar de kerstvakantie.’

Project (H)oorsax
Voor kinderen met een gehoorprobleem 
of een verstandelijke beperking is mu-
ziekles allerminst vanzelfsprekend. Deze 
kinderen kunnen er veel aan hebben; dit 
ontdekte logopediste/saxofonist Anne-
marieke Heeren. Samen met Hein, onder 
andere saxofoondocent, ontwikkelde 
zij muzieklessen voor deze doelgroep. 
Binnen het project (H)oorsax krijgen kin-

deren met auditieve of andere beperkin-
gen saxofoonles. In de praktijk blijken er 
geen beperkingen te zijn, maar juist veel 
mogelijkheden.

Jeugdcultuurfonds
Ouders met een minimum inkomen kun-
nen een beroep doen op Jeugdcultuur-
fonds Haarlem. Dit vergoedt kosten voor 
muziekles en instrument tot 450 euro per 
jaar. Meer informatie vindt u op de web-
site www.jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/haarlem. U kunt ook mailen naar 
haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl of 
bellen: 06 431 21 900.

Aan het eind van ons gesprek doet Hein 
de volgende oproep: ‘De deur van de 
muziekschool staat altijd open. Winke-
lende ouders met kinderen, kom gerust 
vrijblijvend binnen lopen.’

Jan Bos

Sinds de kick-off in augustus is er niet stil gezeten in de Lief & Leedstraten in Schal-
wijk! In verschillende straten zijn de eerste attenties uitgedeeld. Ook zijn er nieuwe 
straten en gangmakers bijgekomen. Ze hebben een Lief & Leedpotje en een startpakket 
ontvangen om in hun eigen straat attenties uit te kunnen delen. 

Amateurkunst in Da Vinci
In het voorjaar zou in wijkcentrum Da Vinci een expositie van amateurkunstenaars 
plaatsvinden, onder de naam Schalwijk Uit De Kunst. Door corona is deze echter al 
tweemaal uitgesteld. 

Muziekles van Hein Pijnenburg. 
Foto Jan Bos

Kindermuziekles Wereldmuziekschool
De slogan van de Wereldmuziekschool is ‘muziek voor iedereen’.  Wat zijn de mogelijk-
heden voor kinderen? Ik vroeg het aan Hein Pijnenburg. Hij is de oprichter van de We-
reldmuziekschool, gevestigd in het winkelcentrum. Hein: ‘Vrijwel alle kinderen houden 
ervan om muziek te maken. Veel ouders vinden het dan ook belangrijk dat hun kind op 
jonge leeftijd een instrument leert spelen. Maar voor de meeste ouders is het een stap 
te ver om hun kind echt op muziekles te doen.’

Dreumes- en Peutermuziek
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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.

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

Politie algemeen
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.

Sociaal Wijkteam
Heeft u behoefte aan ondersteuning? Het Sociaal Wijkteam kijkt met u 
hoe problemen opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld een financieel 
probleem, langdurige werkloosheid of een opvoedingsvraag. Maar 
ook problemen met wonen, welzijn of zorg. Bel 023 543 09 99 of mail 
wijkteam-schalkwijk3@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 
Wanneer u niet meer alles zelf kunt door bv. ziekte, handicap of uw 
leeftijd, kunt u hulp krijgen via onderstaande organisaties:

•  BUUV Buurtmarktplaats: tel. 023 551 78 45, of mail info@buuv.nu.  
www.buuv.nl

•  Buurtbedrijf : Het Buurtbedrijf helpt u tegen een betaalbare vergoe-
ding. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur. Tel. 06 
81 33 66 68, of mail info@buurtbedrijfhaarlem.nl.  
www.bbhaarlemoost.nl.

Informatiepagina

Telefoonnummers
Buurtbedrijf 06 81 33 66 68

BUUV  023 551 78 45

Centrum voor Jeugd en Gezin  088 995 84 84

Da Vinci  088 855 51 82

Dierenambulance  023 535 50 55

Discriminatie  023 531 58 42

Doktersdienst  0900 1515

Elan Wonen  023 51 59 859

Gemeente Haarlem  14 023

Handhaving  023 511 49 50

Hoogheemraadschap Rijnland 071 306 3535

      (bij afval in het water)

Gezondheidscentrum Schalkwijk  023 54 09 265

Juridisch loket  0900 8020

Ongedierte bestrijding  0900 8477

Pré Wonen  088 770 00 00

Vliegtuiglawaai Schiphol  020 601 55 55

Sociaal Wijkteam  023 543 09 99

Spaarnelanden (grof vuil)  023 751 7200

Ymere 088 000 89 00

Wijkagent Ceylan Karaburun  0900 8844

Rij met Zoefzoef
bel 023 543 60 46

Arabische kalligrafie
Om meer te weten te komen over deze 
Arabische kalligrafie ging ik te rade bij 
wijkraadslid Kacem Achahboun. Kalligra-
fie is de kunstzinnige vervaardiging van 
handschrift. De islamitische beschaving 
heeft op een verbazingwekkende manier 
kalligrafie gebruikt bij de decoratie van 
gebouwen. Het meest gebruikte letter-
type in de islamitische architectuur is 
Kufi. Dit is bekend door zijn geometrische 
en decoratieve lijnen en wordt vooral 
gebruikt op muren, ramen en deuren van 
moskeeën en paleizen. Een schitterend 
voorbeeld hiervan zijn de betegelde 
muren van het Alhambra (14de eeuw), 
het paleis van de Moorse koningen in 
Granada.

Sierlijk ijzerwerk
Dit Kufi lettertype is ook gebruikt in de 
Bernadottelaan. De tekst op de deur geeft 
de naam van Allah weer. In het sierlijke 
ijzerwerk voor de ramen is de islamitische 

getuigenis te lezen: ‘Er is geen godheid 
dan Allah en Mohammed is de gezant van 
Allah’. 

Spanje bron tegelindustrie
Een aantal huizen heeft tegels langs deur 
en ramen, geïnspireerd op oud-Hollandse 
tegels. Een oer-Hollands product, maar 
de tegelindustrie heeft zijn wortels veel 
zuidelijker… In de 8e eeuw werd Spanje 
veroverd door de Moren (islamitische 
stammen). Daardoor verbreidde zich daar 
ook de islamitische kunst en hoogstaan-
de architectuur. In de decoraties bleef de 
Moorse invloed lange tijd bestaan. Vanuit 
Spanje is een aardewerk- en tegelindus-
trie ontstaan en geëxporteerd naar onder 
andere Nederland.

Oud-Hollandse tegels
Vanaf 1600 ontstonden tegels met een 
eigen Nederlands karakter. Ze werden 
beschilderd met voorstellingen uit het 
dagelijkse leven, zoals ruiters, schepen, 

spelende kinderen, mannen en vrouwen 
die een beroep uitoefenen. Door de 
toenemende welvaart ontstond een grote 
vraag naar tegels. Ze werden toegepast 
in schouwen, gangen, trapportalen, keu-
kens en plinten.

Verbinding
Toch aardig  gezien van die jonge archi-
tecten, waarschijnlijk onbewust: er loopt 
een link van de Arabische kalligrafie 
naar het ontstaan van de oud-Hollandse 
tegels.

Jan Bos

Bijzondere gevels Bernadottelaan
Aan de Bernadottelaan, tegenover de basisschool De Meer, zijn verschillende bijzon-
dere gevels. Sommige huizen hebben op deur en ramen Arabische kalligrafie. Andere 
huizen hebben daar juist oud-Hollandse tegels. Van een bewoner hoorde ik dat een 
aantal jonge architecten bij de bouw van deze huizen was betrokken. Zij wilden de 
diversiteit van de wijk tot uitdrukking laten komen.
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Leuks uit de wijk
Wijkraad op Facebook
Hoera, we hebben eindelijk een facebookpagina! Wilt u op de 
hoogte blijven van nieuwtjes en activiteiten, volg ons dan op 
Wijkraad Meerwijk.

Digitaal Sterk!
Wilt u handiger worden met uw tablet, smartphone of laptop? 
Digitaal Sterk is een project van de gemeente om hierbij te 
helpen. In de Bibliotheek Schalkwijk is een steunpunt geopend 
waar u met vragen terecht kunt. Bijvoorbeeld over het gebruik 
van internet of werken met e-mail. Maar ook als u er even niet 
uitkomt met uw smartphone of tablet. Heeft u vragen? Neem de 
tablet, smartphone of laptop mee. Het steunpunt Digitaal Sterk 
is geopend op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Wel even bellen voor een afspraak (i.v.m. corona): 023 511 53 00.

Tweede mozaïekbank gereed
Kunstdocent Hasan Sahin heeft samen met leerlingen van de 
Kinder Kunst Academie de tweede mozaïekbank op het Da 
Vinciplein voltooid. Deze verfraaiing is gefinancierd door de 
gemeente en de Rotary.

Doe ’t zelf
Veel jongeren vinden dat er in Meerwijk te weinig plekken zijn 
om te voetballen. In de Forelstraat hebben ze daar iets aan 
gedaan: met palen en netten zelf goaltjes gemaakt. Het ziet er 
prima uit en wat heel bijzonder is, het veldje is hondenpoepvrij! 
Hoe dat kan? In dit afgesloten buurtje is veel sociale controle. 
Volwassenen spreken elkaar erop aan als iemand zijn hond laat 
poepen op de speelplek van ‘hun’ buurtkinderen.

Nieuwsberichten van de gemeente
Nuttige weetjes en interessante interviews: blijf op de hoogte en 
ontvang nieuwsberichten van de gemeente wekelijks in uw mail-
box. Kies zelf de onderwerpen en stadsdelen waarin u geïnteres-
seerd bent. Ga naar www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers 
en klik op ‘Nieuws en actualiteiten’. Op die pagina vindt u in de 
rechterkolom ‘Aanmelden nieuws per e-mail’. De rest wijst zich 
vanzelf.

Drieling
Wat bijzonder, een drieling in de wijk! De trotse ouders schreven op het ge-
boortekaartje: Onze droom was een groot gezin, dat wisten we al in het begin. 
Daarom heeft de ooievaar niet gewacht en ons meteen een drieling gebracht.
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