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Voorlopig geen zonnepanelen op plassen

Weer geld voor plannen Schalkwijkers

‘Wij hebben de x-factor’

In het Aziëpark is de bouw van twee nieuwe woontorens gestart, 
genaamd Bossa en Nova. Er komt een ondergrondse parkeergarage. 
Meer info: www.vorm.nl/bossanova

Wijkkrant Meerwijk
Zomer 2021
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Ilona den Hengst

De afgelopen maanden heeft een aantal 
leden van de wijkraad het heel druk ge-
had. Om te beginnen hebben de buurtou-
ders in maart op enkele zaterdagen soep 
en pannenkoeken uitgedeeld. Dat trok 
naast ouderen vooral veel kinderen naar 
het plein. Aanwezige wijkraadsleden zorg-
den ervoor dat het heel goed verlopen is. 
Ook brachten de buurtouders dit lekkere 
verse eten bij wat ouderen aan huis.

Zonnepanelen
Goed nieuws: met de wethouder is 
afgesproken om nu geen zonnepanelen 
op de plassen te leggen. Dit is mede 
gelukt dankzij de vele reacties die wij 
van wijkbewoners gehad hebben. Als 
Schalkwijkse wijkraden hebben we 
toegezegd mensen te stimuleren zoveel 
mogelijk zonnepanelen op de daken te 
leggen. De gemeente heeft daarvoor een 
aantrekkelijke actie, zie pagina 9.

Succesje natuurwerkgroep
De wijkraad is heel blij dat er twee werk-
groepen zijn die hard werken om de bij-
zondere natuur rond de Meerwijkplas en 
in het Poelbroekpark te beschermen. Het 
is dan ook heel leuk als dat harde werken 
resultaat heeft: er groeien nu bijzondere 
en zeldzame plantjes. Hierover kunt u 
meer lezen op pagina 8. 

Zorgen over IVORIM
De plannen van IVORIM, om een deel van 
de straten te verbeteren, worden steeds 

duidelijker. Enkele wijkraadsleden zijn 
de straat op gegaan en hebben bewoners 
gesproken in straten die de komende 
jaren opgeknapt worden. Veel bewoners 
maken zich zorgen over deze plannen. 
We hebben deze zorgen aangehoord en 
doorgegeven aan de gemeente, zie ook 
pagina 7.

Leuk nieuws
In deze krant zetten wij de bezorgers 
van onze wijkkrant in het zonnetje: zij 
bezorgen hem al 5 jaar trouw en daar zijn 
wij heel blij mee. Daarnaast kondigen 
we met veel plezier aan dat er in augus-

tus weer een Buurtcamping is en op 5 
september Schalkwijk aan Zee. Dat zullen 
zeker weer hele leuke dagen worden!

Wij wensen u een mooie zomer; dat u 
maar mag genieten van de prachtige na-
tuur vlak bij huis in de Groene Zoom om 
Schalkwijk. We hopen dat u met plezier 
deze wijkkrant zult lezen.

Namens de wijkraad,
Marijke ’t Hart, voorzitter

De buurtouders delen soep en pannenkoeken uit. Foto Jan Bos

Het lijkt erop dat er meer mogelijkheden gaan komen om weer mensen te ontmoeten. 
Om in de zomer weer deel te kunnen nemen aan buitenactiviteiten. Wij zijn daar heel 
blij om en hopen dat we eind september onze jaarvergadering kunnen houden.

Pak de (digitale) agenda en …  zet maar vast een kruis door zondag 5 septem-
ber, want dan is de tiende editie van Schalkwijk aan Zee. Afgelopen jaar kon 
het leukste, gezelligste en meest verbindende nazomer festival aan de Molen-
plas niet live plaatsvinden. Als alternatief is een online-uitzending gemaakt. 
Dit jaar wordt het gelukkig weer een écht live festival; een festival voor de 
hele familie waar heel veel te zien, doen, beleven, proeven en te luisteren is. 

De komende tijd zal steeds meer bekend worden gemaakt over de program-
mering, maar nu al kunnen we zeggen dat het een prachtige mix wordt van 
muziek, theater, sportieve activiteiten, struinen over de markt, een hapje en 
drankje in een van de gezellige zitjes, knutselworkshops, en nog veel meer. 
Graag tot ziens op 5 september, tussen 12.00 en 18.00 uur aan de Molenplas!

Schalkwijk aan Zee
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Ook voor dit jaar is nog niet alles zeker, 
maar de vooruitzichten zijn positief. Er 
zijn reeds versoepelingen in de corona-
maatregelen, en we weten van vorige 
zomer dat het virus bij warmer weer 
minder goed gedijt. Het Kernteam is dan 
ook al een aantal maanden bezig met de 
organisatie.

Sowieso activiteiten
De Buurtcamping is van vrijdag 20 t/m 
zondag 22 augustus. We verwachten dat 
het hele weekend mogelijk zal zijn, maar 
houden voor de zekerheid rekening met 
restricties. Mocht kamperen niet kunnen, 
dan zullen de activiteiten op zaterdag en 
zondag wel doorgaan. Bij alle activiteiten 
wordt rekening gehouden met de basis-
regels, zoals 1,5 meter afstand houden. 
(Dit geldt natuurlijk niet voor personen 

uit hetzelfde gezin en kinderen tot en 
met 12 jaar.) Een greep uit de geplande 
activiteiten: Gezamenlijk ontbijt, lunch, 
diner – Ochtendgymnastiek - Ouder- en 
kindchallenge (sport / behendigheid) 
– Speurtochten - Drum-, trommel- en 
dansworkshop - Hutten bouwen – Vol-
leybal - Jeu de Boules - Bonte Avond met 
muziekquiz en karaoke

Meedoen?
De Buurtcamping Molenplaspark is gratis 
voor Haarlem Pas-houders. Aanmelden 
kan via debuurtcamping@wijkraadmo-
lenwijk.nl. U ontvangt dan meer informa-
tie over tarieven, activiteiten, reglement, 
inschrijving, etc. Graag tot ziens bij De 
Buurtcamping Molenplaspark 2021!

Sylvia van den Berg

‘Dat komt,’ zegt Floortje, ‘doordat wij met 
zijn drieën zo’n goed team zijn. (Ze doelt 
op haar collega’s: opbouwwerkers Kaspar 
Jansen en Joey Bosch.) We passen goed 
bij elkaar, werken makkelijk samen. Er 
is gewoon een klik en daardoor gaat het 
hier stralen. Dat kun je hebben of niet, en 
wij hebben het, wij hebben de x-factor!’

‘Mam, wil je proeven?’
‘Koken vond ik altijd al leuk, ik werd er 
super blij van. Als meisje van een jaar 
of tien probeerde al nieuwe dingen uit. 
Dan gaf ik het in een klein bekertje met 
een klein lepeltje aan mijn moeder, om 
te proeven. Na de middelbare school 
ben ik in Amsterdam de koksopleiding 
gaan doen. Daar heb ik een hele leuke 
tijd gehad, maar de horeca trok me niet. 
De werktijden zijn onhandig en er is een 
sterke hiërarchische cultuur, niks voor 
mij. Ik ben sociaal, ik hou erg van met 
mensen omgaan, gesprekken voeren, 
ze leren kennen. Daarom heb ik ook 
nog de opleiding sociaal-cultureel werk 
gedaan. Daar leer je activiteiten organi-
seren, mensen begeleiden, omgaan met 
verschillende culturen. In de wijkkantine 
komen mijn twee passies bij elkaar: 
koken en met mensen werken.’

Glimlach
Sinds een paar maanden is 
Floortje aan de slag in Da 
Vinci. Het koken met vrijwil-
ligers heeft door de corona-
maatregelen helemaal stil 
gelegen, langzaam komt het 
weer op gang. Zolang er nog 
niet in Da Vinci gegeten mag 
worden, bieden ze afhaalmaa-
ltijden mét toetje. Inmiddels 
zijn er zeven mensen die op 
donderdag of vrijdag komen 
helpen koken. Floortje: ‘Die 
vinden het heerlijk om weer 
iets buiten de deur te kunnen 
doen, ze gaan altijd met een 
glimlach weg. Bij het afhalen 
zien we veel mensen die hier 
vòòr corona kwamen eten. Die 
zijn blij om hun vertrouwde 
vrijwilligers te zien. Blij ook 
om een reden te hebben om 
de deur uit te gaan, gezellig 
even een praatje te maken.’

Dieet
‘Zo is er een vrouw van 91 die 
helemaal niemand meer heeft, 
daar praat ik altijd wel een kwartier mee. 

Ze heeft een speciaal dieet. Omdat we zo 
klein zijn kunnen we daar rekening mee 
houden. Ze mag bijvoorbeeld geen tarwe. 
Nou, voor mij is het een kleine moeite om 
dan twee aardappels te koken. Iemand 
zo blij kunnen maken, daar doen we het 
voor,’ zegt ze enthousiast.

Kom langs!
Bij de wijkkantine kunt u van alles afha-
len: koffie, broodje, appeltaart, tosti en 
andere lekkere dingen. Bij goed weer is 
het terras open van 9.30 tot16.00 uur. Op 
donderdag en vrijdag kunt u een warme 
maaltijd plus toetje afhalen tussen 17.00 
en 18.00 uur, kosten € 4,50. Aanmelden 
kan tot een dag van te voren via 023 543 
6002. Het menu staat op www.davinci-
haarlem.nl/nieuws/, op de Facebookpa-
gina Wijkkantine Da Vinci en op Insta-
gram Davinci-haarlem.

Paula Willems

Presentatie via QR-code 
Omdat niet zeker is of ‘live’ rondleidingen 
mogelijk zijn, werken we met QR-codes. 
Die vindt u op borden bij die bijzondere 
plekken, gebouwen en bouwplaatsen. 
Scan die codes met uw mobiel en ter 
plekke krijgt u korte enthousiaste film-

pjes te zien, gemaakt door de architect, 
opdrachtgever, bouwer, of betrokkenen. 

Folder en kaart
Alle 35 locaties staan in een folder en 
op een Google-map-kaart. Zo kunt u 
uw eigen route uitstippelen. Op een 

buitenexpositie op een centrale plaats 
in Schalkwijk kunt u extra informatie 
krijgen.

Wie doen er mee?
Allerlei bouwprojecten en bijzondere 
(groene) ontmoetingsplekken. Recente 
nieuwbouw als De Entree, bioscoop 
Kinepolis en het blok op het Floridaplein. 
Toekomstige bouwprojecten als Rootz (op 
plek oude belastingkantoor) en Haave 
(hoek Amerikaweg/Van Adrichemlaan). 
Maar ook bijzondere (groene) ontmoe-
tingsplekken als Tuinderij De Waardering 
(Tennispad), het Da Vinciplein en de Tiny 
Houses Zwemmerslaan… Wilt u hier eens 
wat meer van weten, kom langs! Meer 
informatie vindt u op de website van het 
ABC Architectuurcentrum Haarlem: www.
architectuurhaarlem.nl. Of kom naar het 
ABC en haal de programmafolder op.

Buurtcamping in 2019.

Buurtcamping augustus

Architectuurroute Schalkwijk

De eerste editie van De Buurtcamping Molenplaspark in 2019 was een groot succes. 
Sommige deelnemers waren zó enthousiast dat zij zich meteen wilden aanmelden voor 
het volgende jaar! Helaas kon de Buurtcamping in 2020 niet doorgaan, wat voor ieder-
een een flinke domper was.

Impressie van de nieuwe kop van 
Schalkwijk-midden. Linksonder staat 
nu nog het oude belastingkantoor, het 
gebied wordt totaal getransformeerd.

De Dag van de Architectuur, 19 juni, speelt zich dit jaar in Schalkwijk af. Het ABC Archi-
tectuurcentrum Haarlem verzorgt daar een route langs interessante plekken. Immers, 
in Schalkwijk wordt nu en de komende jaren volop gebouwd. Het ABC wil het ‘Architec-
tuurklimaat’ van Schalkwijk laten zien: enerzijds de bijzondere plekken en gebouwen 
die er nu al zijn, anderzijds wat er gaat komen. 

V.l.n.r. Sandy, Floortje en Eddy van de kookploeg. Foto Willem Brand

‘Wij hebben de x-factor’
Op een regenachtige vrijdagmiddag praat ik met Floortje van der Werff, de nieuwe kok 
en ‘chef wijkkantine’ in Da Vinci. Eén voor een druppelen vrijwilligers binnen. Zij gaan 
zo dadelijk met haar de maaltijd koken die Meerwijkers elke donderdag en vrijdag af 
kunnen halen. Wat opvalt is de aandacht die Floortje voor iedereen heeft, de fijne sfeer 
die in de wijkkantine hangt: hier binnen schijnt de zon wèl.
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Ik wandel graag in Schalkwijk. Vooral 
langs de randen, onze Groene Zoom. Hier 
heeft zich een afwisselend en uitgestrekt 
natuurgebied gevormd. Een flink deel 
daarvan ligt in Meerwijk. De Meerwijk-
plas is bijvoorbeeld de lievelingsplek van 
trekvogels, ganzen en aalscholvers. 

Het geluid van heipalen
Toen Schalkwijk in de jaren zestig en ze-
ventig werd gebouwd was het uitgangs-
punt om het verleden van de oude pol-
ders te verbergen onder drie meter zand. 
De gedachte was dat een nieuwe wijk 
moest ontstaan met een geheel eigen 
cultuur. Ik woonde destijds in Boerhaave-
wijk, maar was veel te vinden in Meer-
wijk. Met stukjes koperdraad die door de 
bouwvakkers waren achtergelaten vulde 
ik m’n zakgeld een beetje aan. Ik herinner 
me nog goed het geluid van heipalen, 
werklui zwoegend in de zon. Het zand 
dat door grote buizen werd opgespoten. 
In deze jaren moest alles modern en hip, 
begrijp ik nu. Best jammer dat zoveel 
historie daarvoor moest wijken. 

Polder De Vijf Huizen
Gelukkig zijn in Meerwijk nog authentie-
ke plekjes te vinden. Wist u bijvoorbeeld 
dat Meerwijk gebouwd is in de polder die 
oorspronkelijk De Vijf Huizen heette. De 
Vijfhuizermolen, een achtkante grond-
zeiler uit 1874, is daarvan nog een stille 
getuige. Deze polder liep door tot aan de 
eendenkooi in Vijfhuizen. Met het graven 
van de Ringvaart werd de molen geschei-
den van het oude dorp. Hij bevat een leuk 
klein museum vol ouderwetse gebruiks-
artikelen, hopelijk mogen we hem snel 
weer eens bezoeken.

Spijkerboorpad eeuwenoud
Aan de noordrand van Meerwijk ligt nog 
een stukje van het Spijkerboorpad (te-
genwoordig Spijkerboorweg geheten). 

Deze weg bestond al 
in de oude pol-
der. Hij verbond 
Vijfhuizen en 
Zuid-Schalkwijk 
en had de vorm 
van een spij-
kerboor (zie 
foto). Met deze 
handboor werd 
voorgeboord, 
zodat de toen 
nog vierkante 
spijkers mak-
kelijker in het 
hout geslagen 
konden worden. 
Zestigers, zoals 
ik, kennen deze 
straat waar-
schijnlijk vooral 
vanwege de 
Spaarne Scholen 
Gemeenschap, 
de SSG. De 
noodlokalen aan 
het eind werden 
‘het verre oosten’ 
genoemd. Weet 
u nog? 

Spoorwachters-
huis
Van 1912 tot 1935 liep er een spoorlijn 
van Aalsmeer naar Haarlem, langs Meer-
wijk. Waar vroeger de spoorbrug over de 
Ringvaart ging, gaat nu de Zuidtangent 
er juist onder door. Aan de rand van de 
wijk staat nog altijd het spoorwachters-
huis, de zogenaamde Wachtpost 12. De 
spoorwachter zorgde voor het onderhoud 
van het spoor. Het verdiende niet veel, 
maar in de grote tuin konden groente en 
fruit worden gekweekt, zodat er altijd 
voldoende te eten was. 

Pijpenkopjes
Zoals ik al zei wandel ik graag. Een fa-
voriet plekje is een pad langs de Meer-
wijkplas waar paarden lopen. Aan de 
ene kant kun je door een klaphekje naar 
binnen en aan de andere kant via een 
overstaphekje. Een stille en rustige plek, 
vooral nu er minder vliegverkeer is. Een 
rondje om de plas is een vaste routine. 
Van bewoners in de buurt hoorde ik dat 
hier nog pijpenkopjes te vinden zijn. 

In de straten die het eerst aan de beurt 
zijn heeft men in februari een brief van 
de gemeente gekregen. Daarin stond 
dat de bewoners konden reageren op de 
plannen (participatie fase). De gemeente 
heeft veel reacties gehad. De plannen 
worden verder uitgewerkt door de pro-
jectgroep en naar de commissie Beheer 
van de gemeente gestuurd. Deze commis-
sie vergadert op 10 juni en zal deze plan-
nen beoordelen en goed moeten keuren. 
Daarna is er nog een mogelijkheid voor 
de bewoners om schriftelijk in te spreken 
(formele inspraakprocedure). 

Zorgen
De wijkraad heeft veel reacties gehad 
van mensen die zich zorgen maken over 
de plannen. De grootste zorgen die wij 
gehoord hebben zijn het verminderen van 
het aantal parkeerplaatsen in de straten 
en het verminderen van het aantal onder-
grondse afvalbakken. 

Wijkraad is kritisch
Wij hebben als wijkraad ook een reactie 
naar de gemeente gestuurd. Een groot 
aantal reacties van bewoners hebben we 

daarin verwerkt. De wijkraad zal de plan-
nen van de projectgroep kritisch bekij-
ken. Ook zullen we de commissie Beheer 
informeren over de gang van zaken 
rond het participatietraject en over de 
reacties van de bewoners. Als u vragen of 
opmerkingen heeft over de plannen dan 
kunt u ons een mailtje sturen: wijkraad@
wijkraadmeerwijk.nl.
 
Leander van Dam en Marijke ‘t Hart

Voorjaar 2020 zou in wijkcentrum Da Vin-
ci een expositie van amateurkunstenaars 
plaatsvinden, onder de naam Schalwijk 
Uit De Kunst. Door corona is deze echter 
al driemaal uitgesteld.

Immers, vrij binnen kunnen lopen en 
ongehinderd rondkijken zijn nog niet 
haalbaar. De expositie is nu verschoven 
naar het weekend van 11 en 12 september 
2021, in de hoop dat er dan gevaccineerd 
is en alles weer (redelijk) normaal is.

Er hadden zich in 2020 veel exposanten 
aangemeld, maar mogelijk vallen er men-
sen af voor wie het weekend in septem-
ber niet uitkomt. Wilt u meedoen? Mail 
ons en dan kijken we of er plek is. U kunt 
contact opnemen via schalkwijkuitde-
kunst@gmail.com. We hopen in septem-

ber alle geïnteresseerden ongehinderd te 
kunnen verwelkomen. Zet de datum maar 
vast in uw agenda! Erik Veltkamp en Liesbeth Groenewegen

Spijkerboorpad eeuwenoud
Nick Nuijens is geboren en getogen in Schalkwijk. Hij weet veel van de geschiedenis is 
medeoprichter van het Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem, dat te vinden is op Face-
book. In deze column neemt Nick ons mee naar authentieke plekjes in Meerwijk, 
van voor de moderne bebouwing.

Dus ziet u daar iemand lopen die speu-
rend naar de grond kijkt, dan ben ik dat. 
Ik heb er nog geen een gevonden, maar ik 
geef niet op. Ik weet dat er in Schalkwijk 
heel veel te vinden waren. Ik had als kind 
zelf een schoenendoos vol. 

Foto avond Oud-Schalkwijk
Hoe leuk zou een expositie in de Biblio-
theek van Schalkwijk zijn, waar bewoners 
bodemvondsten kunnen zien en foto’s en 
verhalen van vroeger met elkaar delen. 
Dit is een wens van het Genootschap 

Oud-Schalkwijk Haarlem (GOSH). Dit 
genootschap heeft als motto ‘verleden 
verbindt’. GOSH is te vinden op Face-
book. Veel bewoners delen hier foto’s 
en verhalen van vroeger, en regelmatig 
vinden klas- en buurtgenoten elkaar na 
jaren terug. Zo leuk. Na de zomervakantie 
willen we een exclusieve Genootschaps-
avond houden, met oude filmpjes en 
foto's. Wilt u daarbij zijn? Mail naar: 
oudschalkwijk@gmail.com.

Nick Nuijens

Voormalig spoorwachtershuis

Spijkerboor

Kleipijpen

Stand van zaken IVORIM
In een groot deel van Meerwijk worden de komende jaren het riool vernieuwd en de 
straten verbeterd. De plannen hiervoor zijn aangenomen in de gemeenteraad. Deze 
plannen heten IVORIM (integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk). Meer over 
deze plannen leest u op www.haarlem.nl/mijnmeerwijk.

Amateurkunst in Da Vinci
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Veel omwonenden en passanten genieten van de natuur rondom 
de Meerwijkplas en van de pony’s. Maar blijkbaar is er iemand 
ontevreden over de gang van zaken. 

Hij of zij neemt het recht in eigen hand en heeft op een onbe-
waakt ogenblik een slijptol gebruikt om het informatiebord te 
vernielen. In mei werd het voor de tweede keer in korte tijd ka-
pot gemaakt. Als natuurwerkgroep zijn wij hierdoor erg geraakt.
Een makkelijkere en betere manier zou zijn geweest als deze 
persoon aan ons zijn grieven kenbaar had gemaakt. Wellicht 
zouden we samen tot een oplossing komen. Helaas heeft hij/
zij geen telefoonnummer achtergelaten. We hopen dat deze 
persoon op een vrijdagochtend even langs wil lopen. Dan zijn wij 
vrijwilligers aan het werk en kunnen bijvoorbeeld uitleg geven 
over de keuzes die zijn gemaakt.

Paul Lampe, natuurwerkgroep Meerwijkplas

Een tijdje terug werd bij het Vlinderpad langs de Meerwijkplas 
het informatiebord opnieuw geplaatst. (Helaas is het wederom 
vernield, zie het stukje hieronder.) Je ziet erop hoe het gebied is 
ontstaan en welke planten en dieren er leven. Bij die gelegen-
heid sprak ik Paul Lampe van de natuurwerkgroep Meerwijk-
plas. Hij vroeg of ik kon zien wat er de laatste jaren veranderd is 
in de natuur aldaar.

Eerst groeide er overwegend gras, nu is er meer mos. Hierdoor 
krijgen andere plantensoorten een kans, waaronder orchideeën. 
Minder gras, dat komt onder andere doordat er sinds 2019 
donkere pony’s lopen te grazen. Ook zijn de vrijwilligers van 
de natuurwerkgroep grotere delen gaan maaien en voeren ze 
het maaisel af. Door deze maatregelen is de begroeiing lager 
en opener geworden, waardoor er veel meer plantensoorten 
ontkiemen en zich vestigen. Er komen nu veel orchideeën voor: 
parnassia, stijve ogentroost, echt duizenguldenkruid, rietorchis, 
bijenorchis en brede wespenorchis. Rein Leguit, ecoloog bij 
Landschap Noord-Holland, vindt elke keer weer nieuwe soorten.

Brak én zoet 
Opvallend is dat er nu zowel soorten van brakke als zoete 
omstandigheden door elkaar groeien. Bij het opspuiten van 

het terrein is indertijd grond aangevoerd uit diverse richtingen. 
Zowel vanuit de (zoete) Amsterdamse Waterleidingduinen als 
vanuit het Noordzeekanaal. Vooral de grond (zand en klei) uit het 
Noordzeekanaal bevatte veel zout.
Van de recent gevonden plantensoorten komt een groot deel 
binnen de gemeente Haarlem uitsluitend voor langs de Meer-
wijkplas. Dat maakt deze plas belangrijk voor de biodiversiteit in 
onze stad.

Jan Bos

KSS: Verkoop zelfgemaakte kunst 
Kunstschatten van Schalkstad, het jaarlijkse kunstevenement in Schalkwijk, vond vorig jaar toch plaats, ondanks alle beperkin-
gen door de pandemie. Hulde aan de organiserende stichting Palanka Negra! Dit jaar staat in het laatste weekend van september 
een kunstmarkt gepland. Kunstenaars die een kraam willen huren om er hun werk te verkopen kunnen zich al inschrijven.

Meedoen
Inschrijven kan tot 30 juli door een bericht (met naam, e-mailadres en kunstdiscipline) te sturen naar info@palankanegra.com. 
Na aanmelding krijgen de potentiële deelnemers een bericht met meer informatie en de organisatiekosten. Daarna kunt u zich 
definitief inschrijven. Kunstschatten van Schalkstad is een initiatief van stichting Palanka Negra en organisator en buurtbewoner 
Elizabeth Bondo.

Wat was ook alweer het voorstel? 
Om in 2050 energieneutraal te zijn waren 
er voorstellen om zonnepanelen te leg-
gen op de  Schouwbroekerplas en de Mo-
lenplas. De vier wijkraden in Schalkwijk 
zijn hier tegen. Deze plassen hebben een 
grote recreatieve functie en zijn belang-
rijke gebieden voor vogels.

Veel reacties bewoners
In de vorige wijkkrant hebben wij u 
hierover geïnformeerd en gevraagd om 
via internet een vragenlijstje in te vullen. 
Wij hebben heel veel reacties gekregen, 
waarvan het merendeel (90%) tegen zon-
nepanelen op het water. Ook op Facebook 
kwamen veel reacties binnen, die er ook 
heel duidelijk tegen waren. 

Wethouder heeft goed geluisterd
Deze reacties zijn besproken in een over-
leg tussen de wethouder en de voorzit-
ters van de wijkraden van Schalkwijk. De 
wethouder heeft goed naar ons geluis-
terd. Toegezegd is dat de komende twee 
jaar geen zonnepanelen op de plassen 
komen. Daarnaast gaan de gemeente 
en de wijkraden bewoners stimuleren 
om zonnepanelen op daken en gevels 

te plaatsen. Als het niet lukt om op deze 
manier genoeg energie op te wekken, 
dan wordt in 2022 opnieuw de optie be-
keken voor zonnepanelen op de plassen.

Op daken en gevels
Wij roepen dan ook iedereen op: lees het 
bericht op deze pagina over de zonnepa-
nelenactie. Bekijk de mogelijkheden en 

kies waar mogelijk voor zonnepanelen op 
uw dak of gevel. Mocht u andere plekken 
weten waar zonnepanelen gelegd kunnen 
worden dan horen wij dat graag. U kunt 
reageren via wijkraad@wijkraadmeer-
wijk.nl. 

Namens de vier wijkraden van Schalkwijk,
Marijke ‘t Hart

Zo werkt het
Deelname aan de actie is eenvouding. U 
kunt zich tot 31 augustus 2021 inschrijven 
via duurzaambouwloket.nl/actiehaarlem. 
Vervolgens neemt een regionale vakman 
contact met u op. Deze komt bij u thuis en 
maakt gratis en vrijblijvend een offerte op 
maat. Daarna installeert de leverancier 
de zonnepanelen en bespaart u direct 
op uw energierekening. Zo verdient u de 
aanschaf snel terug. Particuliere huisei-
genaren hebben daarbij het voordeel dat 
de btw kan worden teruggevraagd bij de 
Belastingdienst. Dit wordt voor deelne-
mers aan de actie gratis verzorgd door 
een administratiekantoor.

Online informatieavond
Wilt u meer weten? Op donderdag 17 juni 
is er om 20.00 uur een online informatie-
avond, waar ook vragen gesteld kunnen 
worden. Hiervoor moet u zich vooraf 
aanmelden via duurzaambouwloket.nl/
actiehaarlem. 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen 
met het Duurzaam Bouwloket via info@
duurzaambouwloket.nl of 072 74 339 56.

Foto Jan Bos

Bord vernield

Bijenorchis

Wilde orchideeën Meerwijkplas Nu geen zonnepanelen op plassen
Dankzij alle reacties die de wijkraden ontvingen zullen er de komende twee jaar geen 
zonnepanelen op de Schalkwijkse plassen komen. Wij willen iedereen die gereageerd 
heeft dan ook hartelijk bedanken voor de moeite!

Zonnepanelenactie, doet u mee?
In Haarlem is een zonnepanelenactie gestart. Tegen een gunstige prijs kunt u zonnepa-
nelen laten installeren door vakkundige regionale installateurs. De gemeente onder-
steunt deze actie, zodat bewoners kunnen bijdragen aan een schone en duurzame 
toekomst. U kunt zich nu inschrijven om gratis en vrijblijvend een offerte aan te vragen.



1110 Wijkkrant MeerwijkWijkkrant Meerwijk

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

Da Vinci
Kom langs voor een drankje, broodje, ap-
peltaart, tosti en andere lekkere dingen. 
Misschien kunt u vanwege coronamaat-
regelen nog even niet naar binnen, maar 
afhalen kan altijd. En bij mooi weer is het 
terras open. De wijkkantine is open op 
werkdagen van 09.30 tot 15.30 uur (en op 
donderdag en vrijdag tot 16.00 uur).

Diner van Floortje
De nieuwe ‘chef wijkkantine’, Floortje van 
der Werff, is kok van beroep. Op don-
derdag en vrijdag maakt ze met vrijwil-
ligers een lekkere en gezonde warme 
maaltijd plus toetje. U kunt dit afhalen 
tussen 17.00 en 18.00 uur, kosten € 4,50. 
Aanmelden kan tot een dag van te voren 
via 023 543 6002. Het menu staat op 
www.davinci-haarlem.nl/nieuws. U vindt 
het ook op de Facebookpagina Wijkkan-
tine Da Vinci en op Instagram Davinci-
haarlem.

Warme lunch
Eet u graag warm tussen de middag? Dan 
kunt u drie dagen per week, op maan-
dag, dinsdag en woensdag, een lekkere 
warme lunch thuisbezorgd krijgen. Bereid 
door vrijwillige koks en bij u thuis ge-
bracht door vrijwilligers van de Zoefzoef. 

Zij bezorgen 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.

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 op-
lossingen 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 bereikbaar 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 nummer en 
de chat kan beginnen.

Op het moment dat we deze wijkkrant maken zijn er nog geen versoepelingen voor de 
wijkcentra, maar dat zal vast niet lang meer duren. Naar de bibliotheek mag u al, er komt 
langzaam weer ruimte om buitenshuis wat gezelligheid te zoeken. Wat heerlijk! Mogelijk 
worden er van de zomer ook weer activiteiten georganiseerd op het Da Vinciplein…

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

Handbal voor meiden
Wil je lekker handballen onder leiding van een professional? 
Kom dan bij het Schalkwijkse meidenhandbalteam De Kampioe-
nen! De trainingen worden o.a. gegeven door handbal ex-inter-
national Elisabeth Bondo. Het is voor meiden van 9 tot 11 jaar, 
elke woensdag van 15.45 tot 17.00 uur. Locatie: de gymzaal van 
Al Ikhlaas, Spijkerboorweg 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. 

Meedoen aan kindermusical?

Kindermusical 2020. Foto Franklin van der Erf

Hou je van toneelspelen, speel je een instrument of hou je van 
knutselen? Dan is dit iets voor jou! Na de zomer gaan Saskia 
Verkijk en regisseur Rutger Visser samen met kinderen van 8 tot 
12 jaar een nieuwe musical maken. De musical zal gaan over het 
ontstaan van Schalkwijk, maar hoe het verhaal wordt, dat beden-
ken we met elkaar. We krijgen daarbij hulp van mensen die veel 
van deze geschiedenis weten: het Genootschap Oud Schalkwijk 
Haarlem. Ook zitten er een decorbouwdocent en een muziekdo-
cent in ons team.

Een musical bestaat uit drie onderdelen: toneel/dans, muziek 
maken en decorbouw. Je mag zelf kiezen wat je het liefste doet. 
Misschien wil je alleen muziek maken, of alleen helpen bouwen 
aan het decor, of juist vooral toneelspelen en dansen. Of mis-
schien wil je het allemaal, dat kan ook! 

We werken aan de musical van september tot en met decem-
ber, op zaterdag in Da Vinci. Vlak voor kerst spelen we de 
voorstelling(en). Opgeven kan nu al, ook als je nog niet helemaal 
zeker weet of je echt mee wilt doen. Deelname is 10 euro per kind 
voor de hele periode. Mocht dit bedrag een probleem zijn dan 
kan er een oplossing voor gevonden worden. Als je vragen hebt 
of je wilt je aanmelden, mail dan naar theaterwijk@gmail.com.
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Flat wordt gemeenschapje 

Het ‘gangmakersteam’ van Hallo Buur 
spreekt met flatbewoners over wat hen 
bezighoudt en wat ze graag doen. Zo 
ontstaan ideeën om meer betrokken te 
zijn bij de buurt. Als blikvanger heeft 
het team een enorme houten sleutel, de 
‘buurtsleutel’. Immers, Hallo Buur opent 
deuren.

Bouwen aan gemeenschap
In de drie flats van Pré Wonen waarop 
het team zich concentreert, wonen onder 
andere ouderen en statushouders. Velen 
leven langs elkaar heen, er is eenzaam-
heid. Hallo Buur brengt mensen met 
elkaar in contact en verbindt de zo ont-
stane netwerkjes ook weer met elkaar. Dit 
heet ‘community building’, het bouwen 
van gemeenschappen. Hierdoor ontstaan 
buurten waarin mensen er voor elkaar 
zijn.

Wat willen de bewoners zelf?
‘Vorige week spraken we een dame die 
Nederlands, Arabisch en Turks spreekt,’ 
vertelt Suzanne van Rijn van Pré Wonen. 
‘Ze zou graag mensen willen helpen met 
formulieren invullen. We gaan kijken hoe 
we haar in contact kunnen brengen met 
flatgenoten die haar hulp goed kunnen 
gebruiken – want die zijn er zeker. Mis-
schien kunnen we er in de flat een ruimte 
voor inrichten. Of we brengen haar in 

contact met Da Vinci, het ontmoetings-
centrum hier vlakbij.’

Drie schaakmaatjes
Als buurtbewoners vaker voor elkaar 
klaarstaan, is er minder hulpverlening 
nodig. ‘In een andere flat waar ik veel 
kom, ondersteunden we een oudere man 
bij het aanvragen van dagbesteding,’ 
vertelt opbouwwerker Joey Bosch (Dock). 
‘Uit onze gesprekken werd duidelijk dat 
hij graag wilde schaken met iemand 
die Arabisch spreekt. Hij heeft nu drie 

schaakmaatjes, onder wie een student 
die graag Arabisch wil leren spreken. De 
buurtbewoners hebben dus samen een 
oplossing voor hem gevonden.’

Veilig en prettig wonen
De aanbelrondes zijn mede bedoeld om 
te signaleren wat de bewoners nodig 
hebben om veilig en prettig te wonen, 
ook op oudere leeftijd. Er is veel wat ze 
zelf kunnen doen. Suzanne: ‘Je kunt je 
ergeren aan rondslingerend vuil op het 
grasveld voor de flat. Maar je kunt ook 
een groepje vormen dat eens in de week 
met een papierprikker eropuit trekt. Dat 
is nog gezellig ook en het vergroot de 
betrokkenheid met de buurt.’

In Haarlem
Dock en Haarlem Effect ondersteunen 
mensen en initiatieven in de Haarlemse 
wijken. Zo dragen ze bij aan buurten 
waarin mensen elkaar kennen en helpen, 
zodat het er prettig samenleven is. 
Iedereen krijgt de kans zich maximaal 
te ontwikkelen en zich in te zetten voor 
anderen. Want samen zijn we sterker. 
Ook – juist – in tijden van corona.

Els Meijers

Er wordt flink gebouwd in en rondom 
Centrum Schalkwijk. Beetje bij beetje 
wordt duidelijk hoe het nieuwe stadshart 
eruit komt te zien. In de nieuwe bios-
coop hebben vorig jaar de eerste films 
al gedraaid. Ook het gebouw Californië, 
dat kortgeleden nog was ingepakt in 
bouwfolie, is bijna af. Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven voor een van de 
160 huurappartementen. En dit is nog 
maar het begin.

Fase twee: zuidstrook
‘Eind dit jaar zal Californië voltooid zijn, 
met zijn supermarkten, winkels, horeca, 
woningen en parkeergarage. Ook het 
marktplein ernaast is dan aangelegd. 
Daarmee hebben we een belangrijke 
eerste mijlpaal bereikt,‘ vertelt Michael 
Kaldenhoven, die vanuit de gemeente bij 
het project betrokken is. ‘Daarna gaan 
we verder met fase twee: de zuidstrook 
(het gebied rondom en ten zuiden van de 
oude V&D). Hier komen acht woonblok-
ken met in totaal zo’n duizend woningen. 
Op de begane grond komen horeca, 
dienstverlening en maatschappelijke 
voorzieningen. Zo ontstaat de komende 
tien jaar in fasen een levendig, multifunc-
tioneel stadshart.’

Zo groen mogelijk
Gebouwen worden ontworpen door 
architecten, maar wist u dat ook de 
buitenruimte een eigen ontwerper 
heeft? Voor Centrum Schalkwijk is het 
ontwerp gemaakt door Buro Lubbers 
(landschapsarchitectuur en stedenbouw). 
Landschapsarchitect Joost van Gorkom: 
‘Het centrum krijgt iets stedelijks, maar 
wordt ook zo groen mogelijk. Met bomen, 

heesters, vaste planten en gras waar dat 
kan. In Centrum Schalkwijk zijn er straks 
zowel brede winkelstraten als woonstra-
ten. Er komt een plein en ook een kade 
langs het water. Ze krijgen allemaal een 
inrichting die past bij waar de plek voor 
bedoeld is. Het marktplein moet bijvoor-
beeld ook geschikt zijn voor evenemen-
ten, terwijl een woonstraatje wat meer 
beplanting krijgt voor een intiemer karak-
ter. Daar kun je bijvoorbeeld ook tegen de 
gevels en dakterrassen beplanten.’

Aan de waterkant
Er komt straks een groene kade van 
noord naar zuid, langs het water. Hier 
kunnen Schalkwijkers heerlijk zitten 
of wandelen langs een brede zone van 
bloeiende bomen en planten. Joost: ‘Al 
dat groen is ook belangrijk om de stad 
verkoeling te geven in warme, droge 
periodes. En voor de insecten, vogels 
en andere dieren die er leven.’ Joost 

verwacht dat het groen bij bewoners in 
de smaak zal vallen. Dat bleek al tijdens 
de presentatie van het ontwerp aan de 
vier wijkraden van Schalkwijk. Ook het 
marktplein wordt een trekpleister. Met 
terrassen onder de bomen, die in de 
zomer schaduw geven en in de herfst 
prachtig van kleur veranderen. Joost: 
‘Hier komt een overdekte markthal waar 
je verse producten kunt kopen en iets 
eten of drinken.’

Weinig overlast
Omdat de herinrichting in fasen plaats-
vindt, blijft de overlast voor omwonenden 
gering. Michael: ‘Met de wijkraden en 
bouwers stemmen we af hoe we de bouw 
het beste in banen kunnen leiden. De in-
breng van omwonenden is belangrijk, zij 
gaan immers het meeste van het nieuwe 
Centrum Schalkwijk genieten.’

Els Meijers

Caspar Jansen en Joey Bosch met de buurtsleutel. Foto Adriaan Backer

Joey Bosch in gesprek met bewoner. Foto Adriaan Backer

In Meerwijk werkt een team van Hallo Buur (Dock, Pré Wonen, Zorgbalans) samen met 
bewoners aan een zorgzame en veerkrachtige buurt. Een buurt waar mensen elkaar 
kennen en elkaar helpen. Maar hoe kom je achter de talenten en kwaliteiten waarmee 
bewoners kunnen bijdragen aan een betere buurt? Gewoon: langs de deuren gaan, 
contact maken en luisteren naar hun verhalen. 

Foto Jurriaan Hoefsmit

Een plek waar je graag wilt zijn
Schalkwijk krijgt een bruisend stadshart waar mensen graag hun tijd doorbrengen. Om 
boodschappen te doen, een terrasje te pakken, een film te zien of gewoon te genieten 
van het groen en de gezellige drukte.

Een greep uit de bomen die straks Centrum Schalkwijk zullen sieren.
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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

Onder de huid, in de boom
Langs de route ziet u tatoeage-kunst-
werken, gemaakt door bewoners uit de 
buurt. Zij vertellen wat het verhaal achter 
hun tatoeage is. Op het Lissabonplant-
soen komt in de bomen een groot vilt-
kunstwerk dat verhalen zichtbaar maakt. 
Welke verhalen dat zijn, van wie ze zijn 
en hoe deze in de bomen terecht gaan 
komen… dat ontdekt u daar. 

Fotosafari en gedichten
In de vijver van het Romolenpark drijft 
een kunstwerk van twaalf kinderen uit de 
wijk, kom hun ontdekkingen bekijken. 
In het park zijn ook foto’s van andere 
bewoners te zien. Verder leest u op de 
route gedichten gemaakt door kinderen 
over ‘Wat laat jij zien van jezelf en wat 
verberg je?’

Theater en podcast
Wat is een kunstroute zonder theater? Als 
de coronamaatregelen het toestaan, zijn 
er live optredens op de Laan van Berlijn. 
En kinderen van de Waddenschool heb-
ben met professionele theatermakers 
een voorstelling gemaakt. Daarnaast zijn 
door Schalkwijkers verhalen verteld en 
opgenomen. Die zijn tijdens de route te 
beluisteren. 

Kom kijken op 24 t/m 27 juni! 
Alle kunst is door bewoners 
gemaakt, onder begeleiding van 
professionele kunstenaars. Wilt 
u weten wie dat zijn? Kijk dan op 
www.stichtingkapsalon.nl. Daar 
vindt u de meest actuele informa-
tie. Of kom langs bij het ‘kantoor’ 
van stichting Kapsalon, op de 
hoek van de Athenestraat en de 
Laan van Angers. Op www.stich-
tingkapsalon.nl staat ook meer 
informatie over de route.

Aan de slag
Hoe staat het inmiddels met de winnende 
plannen van 2020? Uit de maar liefst 94 
ingediende ideeën kozen de Schalkwij-
kers er 11. Deze moeten in 2021 worden 
gerealiseerd. Sommige plannen krijgen  
al echt vorm, zoals de Schalkwijkse  
honingstand en het Onderwijsloket 

Schalkwijk. Eind april verscheen het 
verhaal over Schalkwijkse ‘Best Friends’ 
in de Haarlemse Kinderkrant. En Liesbeth 
Groenewegen, die geld won om het Da 
Vinciplein gezelliger te maken, is druk 
bezig om mozaïek op de uitgang van de 
parkeergarage te realiseren. 

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief Schalkwijk aan Zet leest 
u waar iedereen mee bezig is. Ga voor 
meer informatie en gratis aanmelden 
voor de nieuwsbrief naar www.haarlem.
nl/schalkwijk-aan-zet.

Kunstroute ‘Het Ongeziene Gezien’
In en om winkelcentrum Schalkwijk is van 24 t/m 27 juni een kunstroute te zien: ‘Het 
Ongeziene Gezien’. In het winkelcentrum komt een pop-up museum met verhalen. Aan 
de parkeergarage hangen nieuwe doeken met foto’s, gemaakt door leerlingen van de 
Waddenschool en De Globe, samen met ouderen. Er is ook een langere route: Romolen 
Heempark - Madeirapad -  Lissabonplantsoen - Athenestraat/hoek Laan van Angers.

Weer geld voor plannen
Vorig jaar gaf de gemeenteraad 70.000 euro voor ideeën die Schalkwijk gezelliger, 
veiliger of mooier maken. Datzelfde bedrag is er voor dit jaar! Vanaf eind augustus kun-
nen de plannen weer op de website gezet worden. U heeft dus de hele zomer om mooie 
projecten te bedenken. We kijken uit naar een heleboel leuke ideeën…

De kunstroute

Kinderen gaan met een oudere 
op fotosafari in de buurt.
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Inloophuis Kennemerland weer open
In Da Vinci zit het Inloophuis Kennemerland. Iedereen die te 
maken heeft (gehad) met kanker is hier welkom. Gelukkig is het 
weer open op de vaste dagen dinsdag en donderdag. De koffie 
staat klaar, dus kom langs voor het delen van uw verhaal, voor 
informatie, een activiteit. Of gewoon om even helemaal niets te 
hoeven. Vragen? Bel coördinator Manon Boom, 023 888 53 67. 
De activiteitenagenda vindt u op de website, www.inloophuis-
kennemerland.nl. 

Leuks uit de wijk

Corso in miniatuurvorm
Geen bloemencorso? Dan maken we het zelf… Vrijwilligers van Da Vinci en de wijkkantine maakten zeven miniatuur praalwagens met 
gekleide poppetjes. Juryleden van het echte corso kwamen ze beoordelen. ‘Net als bij het grote corso is enorm gewerkt aan de details, 
ik ben onder de indruk,’ aldus juryvoorzitter René van Nieuwenhuizen. De eerste prijs ging naar de wagen met de zeven kikkertjes. 
Deze gaat volgend jaar mee op de wagen van de gemeente, op een ereplaats onder een stolp. U kunt het corso bekijken, het staat voor 
het raam van de wijkkantine.

Lustrum bezorgers
Meerwijk heeft zo’n 4000 woningen. De wijkkrant bezorgen is 
dan ook best een klus. Al vijf jaar wordt dit gedaan door Mathijs 
Nijhoff, met hulp van zijn ouders Eva en Willem. De wijkraad wil-
de hen graag eens in het zonnetje zetten en bracht ter gelegen-
heid van hun eerste bezorglustrum bloemen en een ‘wijkkrant-
taart’. Mathijs was niet thuis, daarom alleen Eva en Willem op de 
foto. Eva: ‘Wat een ontzettend leuke verrassing! Het boeket staat 
echt heel mooi en de taart smaakt verrukkelijk!’

Wie heeft schaakspel over?
Als hij de tijd heeft pakt Kaspar Jansen van Dock een schaakbord 
om op het plein een potje te doen met een van de jongeren. 
Al snel staat er dan een kring om ze heen, want veel jongens 
blijken van hun opa’s schaken geleerd te hebben. Er is dus veel 
animo, maar er zijn te weinig borden. Wie heeft er nog een com-
pleet schaakspel over? Kom langs of bel Da Vinci, 023 543 6002.

Diner van Floortje
De nieuwe ‘chef wijkkantine’, Floortje van der Werff, is kok van 
beroep. Dus heeft u geen zin om te koken, maar wilt u wel lekker 
vers eten op tafel? Op donderdag en vrijdag maakt Floortje sa-
men met vrijwilligers een gezonde warme maaltijd plus toetje. U 
hoeft het alleen maar af te halen… Dat kan tussen 17.00 en 18.00 
uur, de kosten zijn € 4,50. Aanmelden kan tot een dag van te vo-
ren via 023 543 6002. Het menu staat op www.davinci-haarlem.
nl/nieuws. U vindt het ook op de Facebookpagina Wijkkantine 
Da Vinci en op Instagram Davinci-haarlem.


