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coronamaatregelen vragen we bezoekers zich vooraf per e-mail aan te 
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Besloten vergaderingen
Da Vinci was inmiddels weer heel beperkt 
open, maar door de 1,5 meter regel moch-
ten we maar met elf mensen in de grote 
vergaderzaal. Noodgedwongen vergader-
den we dan ook alleen met de wijkraads-
leden. Inmiddels hebben wij besloten dit 
zo te laten. Wel houden we vier keer per 
jaar een openbare vergadering. In 2020 
zijn die op 29 september (jaarvergade-
ring) en 24 november. Vanwege de coro-
namaatregelen vragen we bezoekers zich 
van tevoren per e-mail aan te melden. Zo 
voorkomen we dat er onverwacht teveel 
mensen voor de deur staan.

Speerpunten
De afgelopen maanden hebben wij veel 
aandacht besteed aan de werkwijze bin-
nen de wijkraad en hebben daarvoor een 
regelement opgesteld. Dat zal worden 
besproken in de eerstvolgende openbare 
wijkraadvergadering. Ook hebben we 
nagedacht over wat voor ons prioriteit 
heeft, aan welke zaken we extra aan-
dacht willen besteden. Ten eerste is dat 
het Da Vinciplein. Het is een ongezellig 
plein, met weinig positieve uitstraling, 
terwijl het bedoeld is als ontmoetings-
plaats in onze wijk. Een eerste resultaat 
is al bereikt: de kleine afvalbakken, die 
telkens uitpuilden, zijn vervangen door 
mooie, stevige, grote exemplaren. We 
hopen dat er nu minder zwerfvuil op 
het da Vinciplein terecht zal komen. Een 

tweede speerpunt is het tekort 
aan speelmogelijkheden 

en hangplekken 

voor de jongeren in onze wijk. In deze 
krant kunt u daar meer over lezen.

Overleg met andere wijkraden
In Schalkwijk zijn vier wijkraden. De 
voorzitters hebben regelmatig overleg 
met elkaar en met de gemeente. Ter tafel 
kwam de concept-RES, een notitie waarin 
onder andere plannen staan om zoveel 
mogelijk zonnepanelen in Schalkwijk 
te plaatsen. Men onderzoekt nu of er 
zonnepanelen op onze plassen geplaatst 
kunnen worden. Wij vinden dat geen 
goed idee. Als vier wijkraden willen we 
dat de Meerwijkplas een rustgebied blijft 

voor vogels. De andere plassen zouden 
geschikt moeten blijven om in te zwem-
men en op te varen. Op pagina 12 leest u 
hier meer over.

Geld voor leuke initiatieven
De gemeente stelt geld beschikbaar voor 
initiatieven die de wijk aantrekkelijker 
maken. Via het project ‘Schalkwijk aan 
zet’ kunnen bewoners plannen indienen, 
die zij later zelf uit gaan voeren. Kijk op 
pagina 14 hoe dat in zijn werk gaat.

Bijzondere wijkbewoners
De leden van de wijkraad ontmoeten 
regelmatig bijzondere mensen in onze 
wijk. In deze krant een interview met 
een acteur/regisseur en zijn twee zeer 
muzikale dochters, die oorspronkelijk uit 
Syrië komen. Ook een gesprek met een 
‘Young Leader’, die een training volgde 
die jongeren hun talenten leert kennen. 
Hij is nu een rolmodel voor leeftijdsgeno-
ten en zet zich in om hen te motiveren om 
iets van hun leven te maken.

Wij hopen dat u deze wijkkrant met ple-
zier zult lezen.

Namens de wijkraad,
Marijke ’t Hart, voorzitter

Het zijn vreemde tijden, met veel onzekerheden. Zo is het ook voor de wijkraad. Toen 
wij in maart hoorden dat we thuis moesten blijven, dachten wij dat dit een tijdelijke 
situatie zou zijn. We hebben toen een paar maanden niet vergaderd. Maar er kwamen 
gemeentelijke plannen en andere onderwerpen waar wij als wijkraad op moesten rea-
geren. We wilden dus weer bij elkaar komen.

Heeft u een leuk plan voor de wijk? Op pa-
gina 14 leest u hoe u mee kunt doen aan 
Schalkwijk aan Zet, om kans te maken op 
geld om het uit te voeren.

 Da Vinci had een zomerprogramma georganiseerd op het plein. Het dansen op vrijdag-
middag trok jong en oud. Foto Jan Bos
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Sinds 2010 woon ik in Meerwijk. Ik vind 
dat er hier wel meer mag worden gedaan 
voor jongeren en kleine kinderen. Veel 
speelplekken zijn verouderd en er is 
eigenlijk niks voor de tienerjeugd. Ik 
hoop dat mijn inspanningen dit kunnen 
veranderen; aan mijn inzet zal het niet 
liggen. Aangezien er in Schalkwijk zoveel 
wordt vernieuwd, gerenoveerd en ge-
bouwd mag er ook wel aandacht komen 
voor uitdagende speeltoestellen. Tevens 

is er behoefte aan een plek waar jongeren 
gewoon hun ding kunnen doen, zonder 
overlast voor buurtbewoners.

Heeft u ook ideeën?
Ik heb wel ideeën, maar ik neem aan dat 
u als mede-buurtbewoner die ook heeft. 
Deel ze vooral met mij! Mocht u mij er-
gens zien lopen, spreek me aan. Of mail 
mij via het mailadres van de wijkraad. 
Want Meerwijk, dat zijn wij samen! 

Jaarvergadering 29 september
De jaarvergadering van de wijkraad kon op 31 maart niet doorgaan wegens de coronamaatregelen. Gelukkig gaat het nu wat be-
ter, zodat we alsnog onze jaarvergadering kunnen houden. Er wordt verantwoording gegeven van de activiteiten van de wijkraad 
in 2019. Ook wordt het financieel jaarverslag van 2019 gepresenteerd. Tevens nemen we officieel afscheid van onze oud-voorzitter 
Frank Hilterman. Hiervoor is een bijzondere gast aanwezig: burgemeester Jos Wienen. Na afloop kunt u onder het genot van een 
drankje napraten.

Aanmelden
De jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vragen we 
bezoekers zich vooraf per e-mail aan te melden op wijkraadmeerwijk@hotmail.com. Zo voorkomen we dat er onverwacht teveel 
mensen voor de deur staan. Wilt u alvast het (financiële) jaarverslag lezen, kijk dan op onze website: www.wijkraad-meerwijk.nl. 
We zien u graag op 29 september!

De volgende openbare vergadering van de wijkraad is op 24 november Ook hiervoor kunt u zich per e-mail aanmelden.

Isoleren is de eerste stap
Weet u niet precies wat u nodig heeft? Isoleren is altijd goed. Staan 
uw radiatoren tegen een niet-geïsoleerde buitenmuur? Plak radia-
torfolie tegen de muur achter uw verwarming. Er ontsnapt dan veel 
minder warmte naar buiten. En wist u dat een ledlamp 85% minder 
stroom verbruikt? Dat scheelt op de energierekening!

Voor huiseigenaren 
Op www.haarlem.nl/gasvrij kunt u zich onderaan de pagina 
inschrijven voor de nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen en 
subsidies. Duurzaambouwloket.nl/meerwijk geeft informatie over 
duurzame maatregelen voor uw huis. Samen maken we Haarlem 
steeds gasvrijer.

Vanwaar dit initiatief?
Buck: ‘Ik zit al jaren in de wijkraad en heb 
steeds geijverd voor meer activiteiten 
voor jongeren in Da Vinci. Dat is helaas 
niet gelukt. Ik wil nu bekijken of het mo-
gelijk is om dan ándere activiteiten voor 
de jeugd te organiseren.’ Ilona: ‘Ik zit pas 
sinds kort in de wijkraad, met hetzelfde 
doel. Het leek Buck en mij een goed idee 
om eerst eens van de jongeren zelf te ho-
ren wat hun wensen zijn. We hebben aan 
kinderen op het Da Vinciplein gevraagd 
of zij een keer hierover met ons wilden 
praten. Er kwamen ongeveer twintig 
kinderen, vooral jongens.’

Wat kwam daaruit?
Buck: ‘Ik had al bedacht dat er weinig 
mogelijkheden zijn om samen te spelen. 
De jongere kinderen zouden inderdaad 
een iets grotere speeltuin willen, met bij-
voorbeeld een trampoline, glijbanen en 
schommels.’ Ilona: ‘Vaak werd genoemd 
dat zij graag willen voetballen of bas-
ketballen. Er zijn veel te weinig voetbal-
veldjes of andere veldjes waar kinderen 
kunnen sporten. In het Aziëpark staat één 
voetbalkooi. De jongere kinderen worden 
daar regelmatig weggestuurd door ou-
dere kinderen. Verder willen ze graag een 
chillplek, waar zij muziek kunnen draaien 
zonder overlast te veroorzaken. En er 
was een jongetje dat de speelplek in de 
Forelstraat wat beter omheind wil, voor 
de veiligheid.’

Hebben jullie zelf ook ideeën?
Buck: ‘Een soort soosavond in de wijk-
kantine van Da Vinci, op vrijdagavond. 
Die kan met een hek afgesloten worden, 
zodat de jeugd niet in de rest van het ge-
bouw kan. Da Vinci heeft een buurtfunc-
tie, maar wat ik zie is dat er bijna alleen 
activiteiten voor ouderen zijn. Zo’n avond 
kan misschien samen worden gedaan 
met Dock en de buurtouders. Je had voor-
heen in de Europawijk jongerensociëteit 
Radar, zoiets bedoel ik.’
Ilona: ‘Een ander idee is een soort houten 
bushokje met bankje, om te zitten, han-
gen, chillen. Op een plek waar de jonge-
ren niemand tot last zijn. Je zou ze bij het 
neerzetten daarvan kunnen betrekken, 
zodat het echt ‘hun’ plek is en ze elkaar 
aanspreken bij wangedrag.’

Buck: ‘We zouden ook eens een openbare 
wijkraadvergadering kunnen houden voor 
de kinderen en hun ouders, op bijvoor-
beeld een woensdag- of zondagmiddag. 
Hier nodig je dan ook de burgemeester, 
kinderburgemeester en de jeugdwijkraad 
voor uit. Dan kunnen we het hebben over 
wat de kinderen zouden willen en wat we 
kunnen realiseren.’ 

Wat nu?
Ilona: ‘We gaan kijken hoe we hier een 
concreet plan van kunnen maken. Bij de 
jaarvergadering op 29 september komt 

de burgemeester, die willen we het aan-
bieden. Wij gaan nu in onze werkgroep 
de plannen concreter uitwerken, mogelijk 
in overleg met Dock en Triple Threat.’ 

Marijke: ‘Hartelijk bedankt voor dit leuke 
gesprek. Buck en Ilona: ‘Graag gedaan. 
We hopen dat het lukt om meer speelmo-
gelijkheden voor de jeugd te realiseren. 
Als iemand uit de wijk ideeën heeft over 
iets leuks voor jongeren, mail dan naar 
wijkraadmeerwijk@hotmail.com.’

Marijke ‘t Hart

Ilona met zorgrobot Pepper

Even voorstellen
Mijn naam is Ilona den Hengst, ik werk als dagbestedingscoach in het Reinaldahuis. 
Sinds kort ben ik lid van de wijkraad in ons mooie Meerwijk. Toen ik de vacature zag 
voor de werkgroep Jongeren en Spelen twijfelde ik eigenlijk geen moment. Ik meldde 
me aan bij de wijkraad en mag me voor deze werkgroep in gaan zetten.

Energie besparen scheelt geld
Wilt u energie en geld besparen? De gemeente geeft u een gratis Bespaarbon! Daarmee 
kiest u voor 50 euro energiebesparende producten. En huiseigenaren kunnen gratis 
online advies op maat aanvragen ter waarde van € 75. Via www.debespaarbon.nl krijgt 
u een kortingscode. In de webshop kunt u voor € 50 producten kiezen als radiatorfolie, 
tochtstrips of ledlampen, op kosten van de gemeente. 

Verwaarloosde speelplek Mathilde Wredestraat. Foto Jan Bos

Speelmogelijkheden voor kinderen
In de wijkraad hebben wij al vaker besproken dat er in Meerwijk te weinig speelvoor-
zieningen zijn voor kinderen. Ook is er gebrek aan plekken voor jongeren om lekker te 
chillen. Ik sprak met wijkraadsleden Buck en Ilona, actief in onze werkgroep Jongeren 
en Spelen. Zij hebben aan jongeren gevraagd wat zij missen.

 Buck (links) en Ilona. Foto Jan Bos
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Het Leonardo da Vinciplein is dan een 
mooie plek en daar werd druk gebruikt 
van gemaakt. Dit tot frustratie van omwo-
nenden, het plein weerkaatst gejoel als 
een echoput. En met je (voetbal)spel zit 
je al gauw winkelend publiek en fietsers 
in de weg. De verveling maakte de jeugd 
baldadig en het regende klachten. 

Spoedbijeenkomst 
De buurtouders namen het initiatief voor 
een spoedbijeenkomst met jongerenwer-
kers en sportorganisaties. Enkele reeds 
geplande activiteiten werden daardoor 
verplaatst naar het Da Vinciplein. Zo 
waren er twee voetbalclinics en een mid-

dag met spelactiviteiten op het boven-
plein. Daar kwamen veel kinderen op af. 
Dan blijkt hoe belangrijk begeleiding en 
stimulering zijn. Puur plezier!

Initiatieven
Na de zomervakantie gaan de professio-
nals verder denken over activiteiten voor 
de Meerwijkse jeugd. SportSupport is al 
bezig met een activiteit, in samenspraak 
met de scholen De Meer en Erasmus. 
Daarnaast gaat een aantal jongeren 
meedoen met Young Leaders (zie pagina 
9). Zij zullen dan tevens zelf activiteiten 
organiseren, eventueel op het plein. Ook 
wijkraadsleden Buck en Ilona zetten zich 

in voor betere speelvoorzieningen. We 
zijn benieuwd!

Liesbeth Groenewegen

Het opdrogen van de subsidie in 2015 
was de nekslag. ‘Toen viel de bodem 
eruit,’ vertelt initiator Elizabeth Bondo 
(Mayamba), voorzitter van de Stichting 
Palanka Negra. ‘Dit jaar kregen we 3.000 
euro voor een doorstart. Om te tonen 
hoe crisis juist tot kracht en inventiviteit 
kan leiden, luidt het thema Creativiteit in 
Crisistijd.’

Elke kunstvorm welkom
De organisatie mikt op vijftig kunstenaars 
die in Schalkwijkse woningen, tuinen, 
stichtingen of bedrijven willen expose-
ren. Mogelijk is er tevens een historische 
lezing in de bibliotheek en een wandel-
route langs plaatselijke blikvangers. 
Iedere kunstvorm, van fotografie tot 
keramiek, houtbewerking, schilderen, 
tekenen, gedichten, dans, muziek of zelfs 
ijzerslagerij, is welkom.

Workshops 
Zijn er nu ook weer workshops zoals 
percussie, Afrikaanse dans, Caribisch 
domino, tango, zang, knutselen of 
kunstschatten zoeken? Elizabeth: ‘We 

hopen dat mensen dit willen organiseren. 
De gemeente verstrekt daar helaas geen 
subsidie voor, maar staat toe dat er een 
kleine bijdrage van bijvoorbeeld 2,50 of 
5 euro geheven wordt. Kinderen mogen 
gratis een creatieve workshop volgen bij 
Stichting Kunstnest.’

Aanmelden
Het evenement is op 9, 10 en 11 oktober 
2020. Exposanten krijgen een vermelding 
in de catalogus. Aanmelden kost € 10 en 
kan tot en met 30 september via inschrij-
ven@kss2020.nl.

Saskia is vaak in Da Vinci te vinden omdat 
zij daar huiswerkbegeleiding geeft. Sas-
kia: ‘Iemand van Dock vertelde dat er nog 
een klein budget beschikbaar was en of 
ik iets creatiefs met kinderen kon beden-
ken. Ik greep die kans met beide handen 
aan, want ik wilde al jaren graag meer 
cultuur voor kinderen in Schalkwijk.’ 
Vervolgens belde ze regisseur Rutger, 
met wie ze samen had gewerkt in een 
paar grote toneel- en musicalproducties 
van amateurgezelschappen. Rutger had 
op basis van Het Labyrint, een film met 
David Bowie, een scenario geschreven 
voor kindertoneel. ‘Het duurde een hele 
tijd voor ik zeven kinderen had gevon-
den die mee wilden doen. Ik denk dat in 
het centrum de kinderen hadden staan 
dringen om gratis mee te spelen in een 
musical.’

Coronapauze geen probleem
Het thema van de musical is een duis-
ter sprookje over een meisje dat door 
toedoen van een trollenkoning, in de film 
gespeeld door David Bowie, terecht komt 
in een labyrint. Met behulp van allerlei 
bijzondere personages moet ze de weg 
terug naar huis vinden. ‘We waren net 
lekker aan het repeteren,’ vertelt Saskia, 
‘toen de coronamaatregelen alles stil 
legden. Drie maanden hebben we pauze 
moeten houden. Om de kinderen te 
blijven motiveren hebben we ze in die 
maanden opdrachten gegeven en film-
pjes gestuurd van de dansjes. Toen de 

maatregelen versoepeld werden kwamen 
ze vol enthousiasme terug.’

Dubbelrollen
In juni zijn Saskia en Rutger verder ge-
gaan met repeteren op de patio. ‘Omdat 
er niet zoveel kinderen meededen had-
den ze meerdere rollen, dus we vroegen 

nogal wat van ze.’ Het is uiteindelijk ge-
lukt om twee voorstellingen te doen, met 
als regel: niet meer dan vijf toeschouwers 
per kind. Saskia heeft  met een meetlat 
en stoepkrijt de patio ingericht voor 
het publiek. Mocht u benieuwd zijn: op 
You Tube staat een gefilmde registratie: 
https://youtu.be/UvGA42xoAbQ

Cultuur voor kinderen
‘Ik hoop dat dit kleine begin positieve ge-
volgen gaat hebben voor de verdere ont-
wikkeling van cultuur voor kinderen. Ze 
kunnen daar zoveel aan hebben voor hun 
sociale ontwikkeling. Het was heerlijk 
om samen met Rutger aan deze musical 
te werken. Bij één van de voorstellingen 
waren niet alleen ouders aanwezig, maar 
ook de cultuurcoach van Schalkwijk en ie-
mand van de Stichting Culturele Activitei-
ten Schalkwijk. Heel leuk dat er ook van 
deze professionals belangstelling was. 
We gaan na de zomervakantie dan ook 
zeker verder met cultuur voor kinderen!’

Jan Bos

Vakantie in coronatijd
De zomer van 2020 zullen we niet gauw vergeten. Voor veel gezinnen ging de geplande 
vakantie in het buitenland niet door. Vakantie vieren in Meerwijk is een opgave als je 
jong bent. Je wilt je vriendjes ontmoeten en ergens fijn buiten spelen... maar waar? 
Meerwijk heeft geen speeltuin, de voetbalkooi is vaak bezet en grasveldjes liggen 
bezaaid met hondenpoep.

Uw werk bij kunstlijn Schalkwijk? 

Elizabeth Bondo, foto Marieke van der Leij

Het driedaagse evenement Kunstschatten van Schalkwijk was tussen 2009 en 2014 
heel omvangrijk. De belofte om in 2015 terug te keren is niet waargemaakt, maar de 
behoefte om te verbinden is in coronatijd groter dan ooit. Daarom is deze Schalkwijkse 
kunstlijn nieuw leven ingeblazen. Wie deel wil nemen kan zich aanmelden.

De redactie plaatste vlaggetjes bij 
hoopjes op een veld. Hier kun je toch niet 
voetballen?!

Foto Franklin van der Erf

Foto Franklin van der Erf

Kindermusical Het Labyrint op patio
Op de patio van buurtcentrum Da Vinci werden eind juni twee buitenvoorstellingen van 
de kindermusical Het Labyrint opgevoerd. Samen met zeven kinderen startten choreo-
grafe Saskia Verkijk en regisseur Rutger Visser een nieuw initiatief: Schalk-Theaterwijk. 
Met als doel om kinderen in Schalkwijk meer met cultuur in aanraking te brengen. 
Hierover sprak ik Saskia.
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Abed Manla, een Syrische acteur en re-
gisseur, werd in 1965 in Aleppo geboren. 
Hij studeerde aan de Theater School in 
Damascus en deed vervolgens de oplei-
ding tot regisseur in Cairo (Egypte). Abed: 
‘Ik vond acteren alleen niet genoeg, ik 
had een boodschap te vertellen en als 
regisseur kon ik die boodschap beter 
naar buiten brengen.’ In de Arabische we-
reld is hij een bekende acteur, die zowel 
theater-, film- als televisierollen deed. 
Daarnaast regisseerde hij verschillende 
stukken voor theater in Egypte en Syrië. 

Lichaamstaal 
Bijna twintig jaar bestuurde hij de ver-
schillen in lichaamstaal in het Egyptische 
theater en het Europese theater. Abed: 
‘In de Arabische theaterwereld was 
lichaamstaal niet zo bekend, de nadruk 
werd gelegd op tekst. Ik wilde graag 
experimenteren met lichaamstaal, omdat 
je daarmee bredere boodschappen kunt 
uitdrukken. Voor mij is theater niet alleen 
tekst, maar ook beeld en beweging.’

Taal van de muziek
In 2016 speelde hij op het IJ-festival in 
Amsterdam in het stuk Vuil. Een Neder-
landse vuilnisman en een gevluchte 
Syrische kunstenaar ontmoeten elkaar, 
maar ze spreken niet dezelfde taal. Wel 
spelen ze een instrument, de een gitaar 
en de ander ud. Samen gaan ze muziek 
maken, en zingen ‘Ik voel me zo verdomd 
alleen’. Ook regisseerde hij begin 2020 

een nieuwjaarsconcert in de Philharmo-
nie. Met klanken uit het Midden-Oosten 
luidde het TenToon Ensemble het nieuwe 
jaar feestelijk in, waarbij ook Abeds doch-
ters Jawa en Shaze meededen.

Tv-serie
Wat zijn de plannen voor de komende 
tijd? Abed: ‘Ik ben ook journalist, ik 
heb meerdere artikelen geschreven en 
wil daarmee doorgaan. Verder geef ik 
acteerles en theaterworkshops aan een 
Arabische groep in Nederland. Het to-
neelstuk ‘De Brug’ gaat over de instorting 
van de brug in Genua. Ook werk ik met 

de Syrische regisseur Khaled Qaddah 
aan een nieuwe tv-serie met Syrische en 
Nederlandse acteurs.’

Muzikale dochters
Het gezin Manla heeft twee zeer muzi-
kale dochters: Jawa (24) en Shaza (16). 
Ze pakten het musiceren direct weer op 
toen ze in Alkmaar in het azc zaten. Hun 
talent werd opgemerkt. In november 2015 
gingen ze met het Nederlands Blazers 
Ensemble op tournee door azc’s, vanuit 
het project ‘Oost west thuis niet best’. 
Ook traden ze onder andere op bij het 
Koningsconcert 2019, het Haarlemmer 
Houtfestival en het tv-programma Vrije 
Geluiden.

Jawa 
Oudste telg Jawa (‘Liefde’) is een van de 
grootste muzikale talenten van Syrië. 
Sinds haar elfde bespeelt ze de ud, de 
Arabische luit. Jawa: ‘Ik koos voor de ud 
omdat ik het geluid zo bijzonder vind, 
het geeft een heel veilig en warm gevoel.’ 
Op zeer jonge leeftijd reisde ze al door 
verschillende landen in het Midden-
Oosten om op te treden met gerenom-
meerde orkesten. Ook kreeg ze les van 
de allergrootste ud-spelers uit Libanon 
en Egypte. Op haar vijftiende won ze de 
hoofdprijs tijdens een prestigieus inter-
nationaal ud-concours.

Bijzondere Meerwijkers
Sinds 2015 woont in Meerwijk een bijzonder artistiek gezin, dat in 2012 uit Syrië 
vluchtte naar Egypte. Tijdens deze vlucht raakten ze van elkaar gescheiden. Uiteindelijk 
werden vader Abed Manla, moeder Salwa Zaher en dochters Jawa en Shaza in 2015 in 
Nederland herenigd. Eerst woonden ze in azc Alkmaar, later dat jaar verhuisden ze naar 
Haarlem.

Conservatorium 
In het azc vond Jawa haar weg naar 
Orchestre Partout, een vluchtelingen-
ensemble van Stichting de Vrolijkheid. Ze 
nam zich voor niet stil te zitten en greep 
meteen de kans om de culturele rijkdom 
van haar geboorteland onder de aan-
dacht te brengen. Momenteel studeert ze 
bij het Rotterdamse Codarts Conservato-
rium. Haar toekomstplannen: ‘Het ope-
nen van een muziekschool voor Arabische 
muziek en Arabische instrumenten.’ Op 
de vraag aan welk optreden ze de meest 
bijzondere herinnering bewaart, ant-
woordt Jawa: ‘Er is geen concert dat ik het 
mooiste vind, elk concert geeft mij een 
heel mooi gevoel.’

Shaza 
De zestienjarige Shaza bespeelt sinds 
haar achtste de qanûn (kanun), een op 
een cimbalom gelijkend snaarinstrument. 
Ze koos hiervoor ‘omdat hij er unieker 

uitzag dan alle andere instrumenten die 
ik had gezien.’ Alle muziek die Shaza 
hoort kan ze direct op de qanûn meespe-
len, zonder er les in te hebben gehad. 
Haar mooiste concertherinnering is het 
Nieuwjaarsconcert 2016 in het Concertge-
bouw in Amsterdam, met het Nederlands 
Blazers Ensemble.

Trio Qasyon
Jawa en Shaza vormen samen met Mod-
dar Salama op percussie het Trio Qasyon, 
vernoemd naar de hoogste berg van 
Syrië. Het trio speelt oriëntaalse muziek 
(Arabisch en Turks), zowel klassiek als 
populaire Arabische volksmuziek. 

Bijzondere Meerwijkers inderdaad: de 
familie Manla laat zien wat Syrië aan 
culturele rijkdom te bieden heeft.

Jan Bos

Abed Manla (midden) aan het werk als regisseur

Shaza (midden voor) tijdens Schalkwijk 
aan Zee

Trio Qasyon op een muziekavond in De Ringvaart, v.l.n.r. Jawa op ud, Shaza op qanûn en 
Modder Salama percussie. Foto Jan Bos

Leergierig 
Tijdens online workshops leerden zij 
meer over hun kwaliteiten en hoe zij 
die kunnen inzetten voor de wijk en hun 
eigen toekomst. Gezamenlijk maakten zij 
een plan voor een maatschappelijke acti-
viteit in tijden van corona. Ze kregen een 
klein budget om het plan uit te voeren. 
Jongerenwerker Mohamed el Mesbahe: 
‘De jongeren zijn erg leergierig en willen 
graag aan de slag. Ze zitten vol energie. 
Ze staan open om zichzelf te ontwikkelen, 
ze zien waar de nood hoog is in hun buurt 
en spelen daarop in.’

Iets betekenen
Zo heeft een clubje ondersteuningspak-
ketten gemaakt voor gezinnen in de 
daklozenopvang. Een ander groepje 
doet een maaltijd-bezorgservice voor 
ouderen en er is een online kennisquiz 
georganiseerd. Een van de deelnemers: 
‘Het is leuk om iets te betekenen voor een 
ander. Je verdient er geen geld mee maar 
hebt er persoonlijk heel veel aan. Je ziet 
hoe het is om mensen te helpen zonder 
iets terug te verwachten.’

‘Als Young Leader ben je rolmodel’

 Young Leaders bereiden een maaltijd voor ouderen. Azeddine (links) kijkt op zijn mobiel 
voor het recept.

Young Leaders is een cursus die jongeren hun talenten laat ontdekken. Zo worden ze 
zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid willen nemen, die een rolmodel zijn 
voor andere buurtjeugd. In Schalkwijk is Young Leaders al in 2012 gestart en ook in 
deze coronatijd is weer een nieuwe groep opgeleid.
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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 
belcirkels tot belmaatjes, van individuele 
tot groepsgesprekken. Wie van schrijven 
houdt kan iets maken voor het ‘Mee-
schrijfboek over corona’, dat later in alle 
wijkcentra komt te liggen. Via Facebook 
worden herinneringen opgehaald aan 
busreisjes. Ook wie hulp nodig heeft 
wordt ruim bediend. Het hele aanbod 
vindt u op www.dock.nl > Haarlem > 
Schalkwijk > volwassenen. Facebook: 
Dock Haarlem.

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.

Luisterlijn
Mocht u op andere tijdstippen graag met 
iemand praten, dan is er de Luisterlijn 
(vroeger ‘Sensoor’). Wie behoefte heeft 
aan een vertrouwelijk gesprek kan dag 
en nacht bellen naar 023 547 14 71. 
Misschien vindt u chatten prettiger dan 
bellen. Ook dat kan bij de Luisterlijn, 
dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur. Ga 
naar de website, www.deluisterlijn.nl, 
ga een stukje naar beneden en klik op 
‘chat’. Mocht u liever mailen, ook dat kan: 
ehulp@deluisterlijn.nl.

Voor de wijkcentra is het puzzelen: wat kan wel, wat kan nu niet? Bij het maken van 
deze wijkkrant was nog niet veel duidelijk. Wel is gelukkig de wijkkantine in Da Vinci 
weer open. Kom gezellig langs voor een kopje koffie of een praatje. Open van 9.30 
tot 15.30 uur op maandag t/m woensdag en van 9.30 tot 16.00 uur op donderdag en 
vrijdag. 

Gratis: Sport in de Wijk
SportSupport organiseert gratis sport-
activiteiten voor jeugd tussen 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 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, 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 Haar-
lem Pas. Ondanks een minimum inko-
men kunnen zij toch op een sportclub 
of muziek-, theater-, teken of dansles. 
Meedoen geeft kinderen geluk, plezier 
en kansen! Het ondersteunt hun ontwik-
keling. 
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.

 

leren 
van een PRO

 
Woensdags

 
9-12 jaar
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Gangmakers van Lief & Leedstraten 

Gangmakers uit zes straten in Schalkwijk 
kregen uit handen van wethouder Marie-
Thérèse Meijs een spaarpotje van 70 
euro, te besteden aan een kleine attentie 
bij Lief & Leed momenten. Een kaartje of 
bloemetje wanneer iemand ziek of jarig 
is, als iemand slaagt, bij geboorte, over-
lijden, etc. Het gaat om het gebaar en is 
meteen een leuke manier om mensen uit 
de straat wat beter te leren kennen.
Cor van der Groef, beheerder van het 
potje in de Henri Dunantstraat, is iemand 
die graag helpt en verbindt. Hij doet een 
boodschapje, vraagt of alles goed gaat, 
zwaait en praat. 

Hoe meer hoe liever
Deze zes straten zijn maar het begin, 
het mogen er veel meer worden. Je leert 
mensen zo op een andere manier kennen 
en er ontstaan onverwachte contacten. 
Daar wordt de straat gezelliger van. Wilt 
weten hoe u van uw eigen straat een 

Lief & Leedstraat kan maken? Neem dan 
contact op met Susanne de Smit–van 
Leeuwen, 06 148 68 196, of mail svleeu-
wen@dock.nl. 

Dit staat in de nota Concept Regionale 
Energiestrategie Strategie Noord-Holland 
Zuid (concept-RES). Het doel is om over 

tien jaar drie keer zoveel duurzame 
energie op te wekken als nu. Hoe en waar 
dat gaat gebeuren wordt de komende tijd 
onderzocht. De wijkraden worden betrok-
ken bij het onderzoek naar haalbaarheid 
en draagvlak voor zonnepanelen op de 
plassen. Tevens kunnen wij suggesties 
doen voor het plaatsen van zonnepanelen 
in de wijk. In november 2020 zal het ad-
vies hierover naar de gemeente gestuurd 
worden.

Niet op de plassen
Als vier wijkraden zijn we tegen zonne-
panelen op onze plassen. De natuur kan 
daarmee schade worden gedaan, zoals 
de Meerwijkplas met zijn bijzondere 
planten en dieren. Ook zijn onze plassen 
van belang voor recreatie. We wonen hier 

met veel mensen, het is belangrijk dat die 
mensen in de buurt lekker op adem kun-
nen komen. Dit zullen wij zeker inbrengen 
bij het onderzoek. Wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen.

Waar wel?
We willen niet alleen tegen zijn, maar 
ook meedenken. Daarom aan u de vraag: 
weet u een goede plek voor zonnepane-
len? Waar in Meerwijk kun je die kwijt 
zonder dat we er last van hebben? Laat 
het ons weten via wijkraadmeerwijk@
hotmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank 
voor uw suggesties!

Namens de vier wijkraden, Marijke ‘t Hart

De volgende straten worden in fase één 
vernieuwd (zie ook het kaartje). Voor 
de inspraak krijgt u een uitnodiging per 
buurtje. Buurtje 1: Hugo de Grootstraat + 
Thomas Morestraat; 2: Montessoristraat 
+ Fröbelstraat; 3: Jan Ligthartstraat + Pa 
van der Steurstraat; 4: Spoelderstraat 
+ Rousseaustraat; 5: Jan van Zutphen-
straat + Alphons Ariënsstraat (deels); 6: 
Heldringstraat + Alphons Ariënsstraat 
(deels). Ook de drie grote straten in dit 
gebied doen mee aan de inspraak in fase 
één: Braillelaan (15), Stresemannlaan (16) 
en Briandlaan (17). 

De andere straten op het kaartje worden 
in fase twee vernieuwd. De inspraak hier-
voor zal in het najaar van 2023 plaatsvin-
den en de uitvoering in 2024-2025.

Wat was ook alweer de aanleiding? 
De straten zijn verzakt en het riool moet 
vernieuwd worden. Omdat de straten dan 
toch open liggen, worden meteen buizen 
voor een warmtenet aangelegd. Op den 
duur kunnen alle huizen dan van het 
aardgas af.

Groener en veiliger
Als de straten opengebroken worden is er 
ook een kans om deze beter in te richten: 
vernieuwing van de openbare ruimte. 
Door de klimaatverandering is er steeds 
meer droogte en wordt het steeds war-

mer. Stenen houden warmte vast, groen 
werkt verkoelend. Elke straat krijgt dus 
een brede groenstrook met meer gras, 
planten en bomen. Om de veiligheid te 
vergroten komt in zoveel mogelijk straten 
eenrichtingverkeer, met uitzondering van 
de Stresemannlaan en de Braillelaan. 
Met de nieuwe plannen wordt ook meer 
regenwater behouden voor het gebied. 
Ook dit werkt verkoelend en is goed voor 
plant en dier.

Denk en praat mee
Vorig jaar is met de campagne ‘Mijn 
Meerwijk’ iedereen binnen het plan-
gebied benaderd. Via internet en de 
ideeënbus in Da Vinci zijn in totaal meer 
den 400 ideeën en suggesties binnen ge-
komen. Ook de klankbordgroep IVORIM/
Warmtenet heeft in verschillende sessies
bijgedragen. Er ligt nu een masterplan 
waarin de hooflijnen zijn vastgelegd. Dit 
masterplan wordt in september in de 
commissie beheer door gemeenteraads-
raadsleden besproken. Bewoners kunnen 
dit bijwonen en hierbij inspreken. Daarna 
wordt het masterplan verder uitgewerkt 
per woonbuurt, de bewoners daarvan 
worden uitgenodigd om mee te denken. 
Hiervoor krijgen zij de komende maanden 
een uitnodiging van de gemeente. Wilt u 
zich nu al aanmelden? Dat kan! Stuur dan 
een bericht aan meerwijk@haarlem.nl of 
geef het door aan een van de wijkraads-
leden.

Rol van de wijkraad
De wijkraad vindt het belangrijk dat goed 
geluisterd wordt naar de bewoners. 
Afgesproken is dat de wijkraad ook uitge-
nodigd zal worden voor deze bijeenkom-
sten. Als u hierover nog vragen heeft aan 
ons, mail ons dan via wijkraadmeerwijk@
hotmail.com.

Marijke ’t Hart
voorzitter wijkraad

Wethouder Meijs overhandigt elke 
gangmaker een Lief & Leedpotje.

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is het idee achter de Lief & Leedstraten, 
een initiatief van Dock dat op een tropische 6 augustus bij wijkcentrum De Wereld het 
licht zag.

Zonnepanelen: goed idee, maar waar?
Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten we overgaan op duurzame energie. 
Zonnepanelen kunnen veel energie opwekken. Maar ja, waar plaats je die? Daarover 
wordt ook in Noord-Holland nagedacht. Opties zijn bijvoorbeeld grote daken, parkeer-
plaatsen en op water. Zo wordt onderzocht of de Schouwbroekerplas, de Molenplas en 
de Meerwijkplas geschikt zouden zijn. 

Drijvende zonnepanelen elders in 
Nederland.

In de eerste fase van project IVORIM wor-
den de buurtjes 1 t/m 6 aangepakt.

Inspraak vernieuwing buitenruimte
Een deel van Meerwijk krijgt dit najaar bericht van de gemeente over de plannen om 
hun buurt op te knappen (project IVORIM). Per buurtje krijgen de bewoners een uitnodi-
ging om mee te denken. Het vernieuwen van de buitenruimte zal in twee fasen gebeu-
ren, de inspraak dus ook. In fase één worden de straten aangepakt die er het slechtst 
aan toe zijn. Voor fase één is de inspraak van oktober tot en met december 2020, de 
uitvoering zal in 2021-2022 plaatsvinden. 

Een vogelvlucht-impressie van de Aletta Jacobsstraat, 
gezien vanaf het dak van de flat.
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Met top-idee voor wijk zelf aan de slag
Schalkwijk aan Zet - Hoe vaak krijg je als bewoner het aanbod van een pot geld voor 
jouw wijk? In Schalkwijk starten we een experiment waarbij inwoners zelf mogen 
bepalen waar geld aan besteed wordt. Dit heet de democratische wijkbegroting. Ieder-
een met een hart voor Schalkwijk kan ideeën aandragen om de buurt leuker, groener, 
mooier of energiebewuster te maken. In totaal is 70.000 euro beschikbaar. Kom maar 
op met uw plannen, Schalkwijk is aan zet! 

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:

•  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.

•  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

Vrijwillige hulpdienst  023 535 37 00

Wijkagent Ceylan Karaburun  0900 8844

Rij met Zoefzoef
bel 023 543 60 46

Bewoners aan zet
Bewoners weten vaak heel goed wat er 
in hun wijk zou moeten gebeuren als 
het gaat om ontmoeten, onderhoud en 
groen, of duurzaamheid. Van speelplek, 
jeu-de-boulesbaan, extra groenstrook, 
insectenhotels tot gezamenlijk zonnepa-
nelen inkopen. Echter, vaak ontbreekt het 
aan geld om die plannen uit te voeren. 
De Haarlemse gemeenteraad gaat de 
uitdaging met Schalkwijk aan en stelt 
dit jaar én komend jaar een budget van 
70.000 euro beschikbaar voor de demo-
cratische wijkbegroting. Let op: wie een 
plan indient is zelf verantwoordelijk voor 
de uitvoering.

Energie in de wijk 
Schalkwijk aan Zet zou eigenlijk al in 
maart van start gaan. Door de corona-
maatregelen is het experiment uitgesteld. 
Tijdelijk konden alle Haarlemmers met 
een ‘corona-initiatief’ hun idee op Haar-
lemlink.nl plaatsen en daar een kleine 
financiële ondersteuning voor ontvangen. 
Wat bleek? Schalkwijkers waren daarin 
heel actief!  

Plannen op de website
Via de website www.haarlem.nl/
schalkwijkaanzet kunt u van 19 sep-
tember tot en met 18 oktober een plan 
indienen. Bewoners kunnen daarop 
stemmen door ‘likes’ te geven. Om meer 
mensen mee te krijgen voor uw plan voert 
u zelf campagne. Probeer zoveel mogelijk 
medebewoners enthousiast te krijgen, 
voer een goede campagne voor zoveel 
mogelijk likes! Iedereen mag een of meer 
plannen liken. De plannen die 50 of meer 
likes halen gaan door naar de haalbaar-
heidscheck. Wie daar doorheen komt 
gaat naar de laatste ronde.

Stemmen
Daarna kunnen Schalkwijkers van 18 jaar 
en ouder met een persoonlijke pincode 
het budget van 70.000 euro verdelen over 
de plannen. De plannen met de meeste 
‘stemmen’ krijgen geld, zodat de beden-
kers ervan kunnen zorgen dat ze worden 
uitgevoerd. 

Mieke Bergkamp, gemeente Haarlem

Spelregels
•  Uw plan is voor Schalkwijk en komt 

ten goede aan de bewoners.
•  U voert het plan zoveel mogelijk 

zelf uit. De gemeente ondersteunt 
waar nodig.

•  Het plan draagt bij aan één van 
deze thema’s:  
- Ontmoeten  
- Op straat en groen  
- Duurzaamheid

•  De kosten voor het plan zijn 
maximaal 70.000 euro. Maar het 
mag ook minder, dan kunnen er 
verschillende ideeën worden gere-
aliseerd.

•  Uw plan moet binnen twaalf 
maanden zijn uitgevoerd, dus vóór 
1 januari 2022.

•  Iedereen kan een plan indienen: 
bewoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen, zowel in 
Schalkwijk als daarbuiten.

•  Plannen met minimaal vijftig likes 
gaan door naar de tweede ronde: 
de haalbaarheidscheck. 

•  De gemeente toetst de plannen op 
haalbaarheid en kan vervolgens 
adviseren uw plan aan te passen. 

•  Bewoners uit Schalkwijk verde-
len het geld over de plannen en 
bepalen zo welke ideeën worden 
uitgevoerd. 
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Wijkkantine open
De deur van de wijkkantine staat uitnodigend open, kom gezellig 
langs voor een lunch of koffie met iets lekkers. Open van 9.30 tot 
15.30 uur op maandag t/m woensdag en van 9.30 tot 16.00 uur 
op donderdag en vrijdag. Facebook: Wijkkantine Da Vinci.

Nieuwe website
Da Vinci heeft een nieuwe website met heldere informatie over 
alle organisaties in dit gebouw: www.davinci-haarlem.nl. Volgen 
op Facebook kan via ‘Da Vinci Haarlem’.

Pony’s
Heel veel blije gezichten bij de Meerwijkplas deze zomer: de 
pony’s zijn er weer! Zes stuks dit maal. Ze houden drie à vier 
maanden het gras kort bij de Meerwijkplas en dan gaan er drie 
voor een tijd naar het Poelbroekpark. In de winter verblijven ze 
bij de boer van wie ze zijn. 

Geld voor uw goede plan
Stel, u heeft een geweldig idee om de buurt leuker te maken. 
Maar ja, wie zal dat betalen? Dat zal u verbazen: de gemeente! 
Bij wijze van experiment wordt 70.000 euro beschikbaar gesteld 
voor goede plannen. Lees er alles over op pagina 14.

Tweede mozaïekbank
De mozaïekbank op het Da Vinciplein krijgt gezelschap! In sep-
tember worden de banken rond een tweede boom met kleurige 
tegels opgevrolijkt. Zal dat even gezellig zitten…

Zoefzoef rijdt weer: 023 543 60 46
Gelukkig, de Zoefzoef rijdt weer, onze buurttaxi voor ritjes bin-
nen Schalkwijk. Wel zijn er maatregelen in verband met corona. 
Per rit mag er maar één persoon meerijden. Er zijn vaste ophaal-
tijden, om de 20 minuten: op het hele uur, om tien voor half en 
om tien over half. Na iedere rit wordt de auto schoongemaakt. 
Er zitten schermen in de auto waardoor een mondkapje niet 
verplicht is. Let op: er kan alleen per pin betaald worden! Om te 
reserveren belt u 023 543 60 46.

Makkelijk melden
Vuilnis naast de container, fietswrakken, een kapotte lantaren-
paal? Laat het snel en simpel weten via uw mobiel met Bui-
tenBeter. Met deze app meldt u direct bij de gemeente. In vier 
eenvoudige stappen, inclusief een foto van het probleem.
U vindt deze app in de Play Store.

Leuks uit de wijk

Groene vingers
Heeft u het gezien? In het eerste deel van de Forelstraat zijn groene vingers actief. 
Een hele rij boomspiegels is bezaaid met bloemen. Hartelijk dank, buurtgenoten!


