
1Wijkkrant Meerwijk

Gaat uw straat op de schop? Let op!

Will your street be renewed? Pay attention!

هل سيتم تجديد شارعكم ؟ انتبه!

Sokaginiz tadilatta mi? Dikkat ediniz!

Wijkkrant Meerwijk
Najaar 2021

Informatie plannen IVORIM (opknappen straten en groen) pag. 4 t/m 11 
Overige berichten vanaf pagina 12
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Ilona den Hengst

Corona maakt het nog steeds lastig om 
met bewoners in contact te komen. Onze 
vergaderingen zijn noodgedwongen be-
sloten en nog steeds moeten we afstand 
houden. Maar wij zijn creatief en beden-
ken manieren om bewoners te spreken. 
Dan kan op straat, op een bankje buiten, 
of met een paar mensen in een ruimte.

Plannen straten en groen
De afgelopen maanden hebben wij veel 
tijd besteed aan de plannen om een deel 
van Meerwijk op te knappen. De plan-
nen hiervoor heten IVORIM (Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte In Meer-
wijk). De eerste helft van deze wijkkrant 
is helemaal hieraan gewijd. Wij hebben 
gemerkt dat veel mensen niets weten 
van die plannen. Daarom hebben we 
tekeningen laten maken waarop u kunt 
zien wat er gaat veranderen in de straten. 
U kunt ook lezen wat de mening van de 
wijkraad is over de gang van zaken rond 
deze plannen. 

Muurschilderingen
In juli gebeurde er iets bijzonders in de 
wijk: op de muren van het gebouw van de 
VMGH zijn door Gaia, een internationale 
straatkunstenaar, twee muurschilderin-
gen gemaakt. Wat zijn ze mooi en vrolijk! 
Zij fleuren de Stresemannlaan helemaal 
op. Wilt u er meer over weten? Lees het 
stuk op pagina 13.

Multitalent
Meerwijk is gezegend met verschillende 
zeer actieve vrijwilligers. Zo sprak de 
wijkkrant met Elisabeth Bondo, de op-
richter van Kunstschatten van Schalkwijk, 
onze jaarlijkse kunstlijn. Zij stond ook 
aan de wieg van een kinderhandbalteam 
en een gospelkoor. 

Tien jaar Buurtouders
Niet te missen in de wijk zijn natuurlijk 
de Buurtouders. Zij vieren dit jaar hun 
tienjarig bestaan! Op onze jaarvergade-
ring zullen ze vertellen over hun activitei-
ten. De wijkkrant interviewde een van de 
oprichters, zie pagina 17.

Jaarvergadering
De wijkraad vindt het belangrijk om u te 
informeren over wat wij doen. Dat doen 
wij met deze wijkkrant, op onze website 
en tijdens de jaarvergadering op 12 ok-
tober. Wilt u daarbij zijn? Elders op deze 
pagina staat hoe u zich kunt aanmelden.

Veel plezier met deze wijkkrant.

Met hartelijke groet,
namens de wijkraad Meerwijk,
Marijke ’t Hart

Jaarvergadering 12 oktober
Op 12 oktober is de jaarvergadering van de wijkraad. Voor deze vergadering is de 
burgemeester uitgenodigd en de Buurtouders zullen een presentatie geven van hun 
werkzaamheden. Het ziet er helaas naar uit dat er vanwege de coronamaatregelen 
maar weinig mensen in de zaal mogen. Als u de vergadering wilt bijwonen, dan kunt 
u zich aanmelden. Mochten we meer aanmeldingen krijgen dan er plaatsen zijn, 
dan zullen wij loten. 

De jaarvergadering begint om 19.30 uur. Aanmelden kan op wijkraad@wijkraad-
meerwijk.nl. Wilt u alvast het (financiële) jaarverslag lezen, kijk dan op onze web-
site: www.wijkraadmeerwijk.nl. Onder de knop ‘Over ons’ vindt u de pagina met de 
verslagen.

De William Boothstraat is een van de straten die opgeknapt worden. Foto Jan Bos

Wat fijn dat u de wijkkrant hebt opengeslagen en dit voorwoord leest. U bent dus ook 
betrokken bij Meerwijk, net als wij. Wij doen ons best om het leven in de wijk zo prettig 
mogelijk te maken. Dat doen wij door naar wensen van bewoners te luisteren en door 
de gemeente te vragen om bepaalde zaken aan te pakken. 

Ook de fotograaf van de wijkkrant heeft 
een plekje op de muurschildering gekre-
gen!
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In deze wijkkrant kunt u veel lezen over de plannen om de 
straten en het groen in een groot deel van Meerwijk te ver-
beteren. De uitgebreide tekeningen kan iedereen nu zien op 
www.haarlem.nl/mijnmeerwijk. 

Als u het ergens niet mee eens bent dan kunt u reageren tot 17 
september 2021. Oók wanneer uw straat pas in de tweede fase 
(2023) wordt aangepakt. Hoe u kunt reageren staat in het stuk 
hierboven.
 
Het is belangrijk de gemeente te laten weten waar u het niet 
mee eens bent. Oók als u al eerder heeft gereageerd. Deze 

fase van de inspraak is officiëler dan die in het voorjaar! Dus: 
heeft u kritiek op de plannen? Heeft u de gemeente al gebeld 
of geschreven, maar bent u niet tevreden met het antwoord? 
Reageer dan nu opnieuw. Dat is de enige manier om te zorgen 
dat uw opmerkingen bij de gemeenteraad terecht komen. Die 
neemt later een besluit over het definitieve ontwerp. Mocht 
u hulp willen bij het opschrijven of insturen van uw reactie, 
neem dan contact op met de wijkraad via wijkraad@wijkraad-
meerwijk.nl.
 
Marijke ‘t Hart

Reageren?
Graag horen we uw reactie op het voorlopig ontwerp. Reageren 
kan tot en met 17 september 2021 op de volgende manieren:
- per e-mail via meerwijk@haarlem.nl 
- op de website www.haarlem.nl/mijnmeerwijk onder de knop 
‘Voorlopig Ontwerp’.
- per brief aan gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haar-
lem, t.a.v. A. Vishnudatt. 

Meer weten? 
Wij komen naar de buurt! Op donderdag 2 september staat het 
projectteam in de woonbuurten 4, 5 en 6 (zie kaartje). Van 15:00 
tot 18:00 uur staan wij daar op straat, bij informatiezuilen met 
het ontwerp. U kunt alles vragen wat u wilt. Er zijn formulieren 
om ter plekke officieel uw reactie in te dienen. Op dinsdag 7 
september vindt u ons van 15:00 tot 18:00 uur in de woonbuur-
ten 1, 2 en 3.  

Inloopavond 
Mocht u op die middagen niet kunnen, dan is er op donderdag 9 
september een inloopavond in Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 
73.U kunt binnen lopen tussen 18:00 en 21:00 uur, er is geen 
vast programma. U kunt uw vragen stellen of ter plekke officieel 
uw reactie indienen. Kijk voor meer informatie op haarlem.nl/
mijnmeerwijk 

Zien we u daar?

Met vriendelijke groet,
Ashna Vishnudatt
Gemeente Haarlem

Wij merken echter dat bewoners niet het 
gevoel hebben dat zij geïnformeerd zijn 
over de plannen. Met name de plan-
nen om groenstroken aan te leggen ten 
koste van parkeerplaatsen, stuiten op 
veel onbegrip en verzet. De interviews 
hierover op de pagina’s 8, 9 en 10 zijn 
veelzeggend.

Groen in ruil voor parkeren
We begrijpen best dat niet aan alle wen-
sen van elk individu tegemoet gekomen 
kan worden. Maar wij begrijpen niet 
waarom de bewoners niet in een vroege 
fase geïnformeerd zijn over de plannen. 
Er is nooit aan de bewoners gevraagd of 
zij het een goed idee vonden om meer 
groen in de straten te krijgen en minder 
parkeerplaatsen. Er is een klankbord-
groep, waaraan ongeveer 25 bewoners 
actief hebben meegedaan. We hebben 
de verslagen van de klankbordgroep ge-
lezen. Daaruit blijkt dat de meeste leden 
het huidige plan juist het minst goede 
vonden.

Rol gemeenteraad
De beslissing over de plannen is geno-
men door de gemeenteraad. Het is voor 
ons onduidelijk of de gemeenteraad wist 
dat de bewoners niet goed geïnformeerd 
waren. De communicatie over de plannen 
ging via de wijkkrant en via de website 

van de gemeente. Niet iedereen leest 
de wijkkrant en voor veel mensen is het 
moeilijk om informatie op de website te 
vinden. Mogelijk dàcht de gemeente dat 
de bewoners goed geïnformeerd waren, 
maar het lijkt erop dat de overgrote 
meerderheid van de bewoners niets van 
de plannen weet.

Duidelijke schetsen
Als wijkraad proberen wij de bewoners zo 
goed mogelijk te informeren. Op pagina 6 
en 7 staan schetsen waarop te zien is hoe 
de plannen in de praktijk uit zullen pak-
ken. Deze schetsen zijn duidelijker dan 
de plattegronden van de gemeente, die 
veel mensen lastig te begrijpen vinden.

Geef uw mening!
Wij vinden het belangrijk dat de gemeen-
te goed luistert naar haar bewoners. Op 
de pagina hiernaast staat hoe u op de 
plannen kunt reageren. Hopelijk reageert 
u massaal, zowel met positieve als ne-
gatieve reacties. Op die manier weet de 
gemeente wat de bewoners vinden. Daar 
kan dan rekening mee gehouden worden 
bij de uitvoering van de plannen. 

Als alles dan goed gaat, is over een paar 
jaar een groot deel van Meerwijk opge-
knapt en kan iedereen met plezier in deze 
wijk wonen.

Marijke ’t Hart,
voorzitter wijkraad Meerwijk

Gemeente houdt buurtgesprekken
De straten en het groen in een deel van Meerwijk worden 
opgeknapt (project IVORIM). Dat is een groot project, daarom is 
het opgesplitst in fase A en fase B. Voor fase A is het voorlopig 
ontwerp klaar. U kunt hierop reageren tot en met 17 september 
2021. Wilt u meer weten over de plannen? De gemeente komt 
naar de buurt op 2 en 7 september. En op 9 september is er een 
inloopavond in Da Vinci.

IVORIM: reageer voor 17/9

Bijeenkomst klankbordgroep.

Standpunt wijkraad over IVORIM
Als wijkraad Meerwijk zijn we blij dat een groot gedeelte van onze wijk wordt opge-
knapt. Dat is ook dringend nodig. Er zitten veel hele goede elementen in de plannen: 
het scheiden van de afvalwatersystemen, het opknappen van de groene delen in de 
wijk, het invoeren van éénrichtingsverkeer in de buurten.

De gemeenteraad beslist over het ontwerp. (De foto is genomen voor corona.)

Dit deel van Meerwijk gaat op 
de schop. In Fase A worden de 
blauwe buurten aangepakt, in 
fase B de rode buurten
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Plan inrichting straten
Bewoners van de straten die aangepast worden kregen van de gemeente kaartjes van hoe het volgens de plannen wordt. Die zijn niet 
voor iedereen even helder. De wijkraad heeft de schetsen op deze pagina’s laten maken, die hopelijk wat duidelijker zijn.

Dit is Hugo de Grootstraat, het deel met de eengezinswoningen. De inrichting zoals u die hier ziet komt ook in de Baden Powellstraat 
en William Boothstraat. Langs de eengezinswoningen blijft één parkeerstrook. De andere verandert in een groenstrook. Er verdwijnen 
dus parkeerplaatsen.

Dit is de William Boothstraat, het deel langs de flats. De indeling die u hier ziet komt ook in de Baden Powellstraat en de Thomas 
Morestraat. De bomen voor de flats worden gekapt en in die strook komen parkeerplaatsen (dichter bij de flats dan nu). Bij de William 
Boothstraat komt aan beide zijden een parkeerstrook. De Thomas Morestraat en de Baden Powellstraat krijgen slechts één parkeer-
strook, naast de flats. Daar komt dus geen parkeerstrook langs het groen. 

Dit is de Pa van der Steurstraat. De inrichting zoals u die hier ziet komt ook in de Rudolf Steinerstraat en de Rousseaustraat. De rijbaan 
wordt verlegd en er komt een groenstrook in het midden van de straat. Per straat worden vier bomen verwijderd voor de flats. Er ver-
dwijnen parkeerplekken.

Dit is de Spoelderstraat. De inrichting zoals u die hier ziet komt ook in de Fröbelstraat, Jan Lighartstraat, Montessoristraat en Pestaloz-
zistraat. In al deze straten wordt een groenstrook aangelegd en zullen parkeerplekken verdwijnen. 

Leander van Dam
Marijke ‘t Hart
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Miranda: ‘Ik woon al 25 jaar in 
Schalkwijk. Toen ik hoorde van de plan-
nen om een groenstrook aan te leggen 
ten koste van parkeerplaatsen, wist ik 
meteen dat de bewoners in mijn straat 
daar niet blij mee zouden zijn. Direct 
heb ik de woningbouwvereniging en de 
gemeente gebeld. Ik heb een gesprek 
gehad met iemand van de projectgroep 
en ik heb mij gelijk aangemeld voor de 
klankbordgroep.’

Handtekeningenactie
‘Toen ik die man van de projectgroep 
sprak wist ik meteen: hij gaat ervoor om 
dat project door te zetten, ondanks alle 
argumenten van mij om de plannen aan 
te passen. Hij bleef maar benadrukken 
dat de wijk erop vooruit zou gaan en dat 
het al vast stond dat er maar aan één kant 
van de straat geparkeerd kon worden. Ik 
bedacht dat ik moest laten zien dat meer 
mensen het met mij eens zijn. Dus ben 
ik met een handtekeningenlijst de straat 
rondgegaan.’

Haast niemand las brief
’De mensen die ik sprak waren heel blij 
dat ik over de plannen vertelde. Ik dacht 
al dat bijna niemand de brief gelezen 
zou hebben. De mensen willen niet méér 
groen voor de deur, omdat zij zeker 
weten dat daar alleen maar zwerfvuil in 
terecht komt. Bovendien willen zij niet 

dat er parkeerplekken verdwijnen, er 
zijn nu al te weinig. Er is niet goed over 
nagedacht. Ik heb een oude buurvrouw 
die geen auto heeft. Als zij gaat verhuizen 
dan komt daar een jong gezin met één of 
twee auto’s. Ik heb nu één auto, maar als 
mijn zoon, die nu bij mij woont, straks 
gaat werken dan moet hij ook een auto 
hebben.’

Zwerfvuil
‘De gemeente zegt dat de wijk erop 
vooruit zal gaan als de plannen worden 
uitgevoerd. Nou, ik begrijp niet waarop 
zij dat baseren. Ik loop regelmatig naar 
het winkelcentrum en onderweg zie ik 
altijd zoveel troep liggen. Ik denk niet 
dat mensen zullen stoppen met afval op 
straat gooien. Die troep blijft dan in de 
groenstrook liggen, omdat niemand dat 
zal opruimen. Het wordt er alleen maar 
lelijker van.’

Het is ons niet gevraagd
Ik vertel Miranda dat weinig mensen 
hebben gereageerd op de brief van de 
gemeente. Miranda: ‘Dat is ook zo, maar 
vind je dat gek? In die brief stond dat 
wij mochten meedenken over bankjes, 
bomen en speeltoestellen. Er is ons nooit 
gevraagd of wij meer groen voor de deur 
willen of minder parkeerplaatsen. Er 
wordt ons nu iets opgedrongen door de 
gemeente en dat klopt niet. Deze plannen 
worden uitgevoerd met belastinggeld 
en ik vind dat wij dan ook iets te zeggen 
hebben over de manier waarop ze worden 
uitgevoerd.’

Hou rekening met ons
Tot slot verzucht ze: ‘Het zou fijn zijn als 
de gemeente echt rekening met ons zou 
houden. Waarom kan de gemeente de 
straten niet gewoon opknappen en de 
indeling laten zoals hij nu is?’

Marijke ’t Hart

‘Waarom moet indeling straat anders?’

Bewoners mochten in het voorjaar hun stem uitbrengen op groen,  spelen en ontmoeten. 
Ze konden bv. kiezen welk zitelement ze in hun buurt zouden willen.

In maart heeft de wijkraad een flyer over IVORIM verspreid in de straten die als eerste 
aan de beurt zijn om opgeknapt te worden. Ik raakte toen in gesprek met Miranda. Ze 
bleek de brief van de gemeente over IVORIM niet gelezen te hebben. Zij wist niets van 
de plannen om haar straat op te knappen. Miranda heeft in haar straat een handteke-
ningenactie gehouden tegen de plannen om het aantal parkeerplaatsen te verminderen.

Cobie: ‘Sinds 1994 woon ik in de Jan 
Ligthartstraat. Ik heb de straat zien 
veranderen. Aanvankelijk waren er geen 
schuttingen tussen de huizen, er was veel 
saamhorigheid. Langzamerhand is dat 
veranderd, er kwamen overal schuttin-
gen en mensen gingen meer op zichzelf 
leven. Daar ben ik gewend aan geraakt, 
ik woon hier prettig. In mijn buurt wonen 
veel mensen met verschillende culturele 
achtergronden. De sfeer is goed. Bijna 
iedereen zegt elkaar vriendelijk goeden-
dag.’ 

Kanttekeningen bij plannen
‘Ik hoorde voor het eerst over de plan-
nen voor IVORIM toen de folder van de 
gemeente in de bus kwam, eind januari 
2021. In eerste instantie was ik blij, de 
tekeningen zagen er prachtig uit en ik 
vond het fijn dat de straat opgeknapt 
zou worden. In de folder stond dat er 
meer parkeervakken zouden komen op 
verlichte parkeerplekken. Ik stuurde een 
positieve reactie aan de gemeente, maar 
wel met een paar kanttekeningen. Ik was 
het volstrekt oneens dat er voldoende 
parkeerplekken zullen zijn voor alle 
bewoners. Daarom was mijn voorstel om 
weer een parkeerplaats naast de lage flat 
aan de Pa van der Steurstraat te maken. 
Toen ik hier in 1994 kwam wonen was 
daar plaats voor 20 auto’s. Ook is in het 

ontwerp geen rekening gehouden met 
een mindervalide-parkeerplaats in mijn 
straat. Een groenstrook op de straat lijkt 
mij geen goed idee, daar gaat vast zwerf-
vuil in terecht komen. Als laatste leek het 
me niet verstandig om de ondergrondse 
afvalcontainer in de Pestalozzistraat weg 
te halen.’

Minder parkeerplaatsen
‘In juni zag ik de tekeningen voor het 
voorlopig ontwerp. Die zijn gemaakt na 
ontvangst van de bewonersreacties. De 
afvalcontainer bleek gelukkig te blijven. 
Maar wel zag ik dat er geen nieuwe par-
keervakken bij zouden komen, er zouden 
alleen maar parkeerplaatsen verdwijnen!! 
In mijn straat, de Jan Ligthartstraat, ver-
dwijnen er ongeveer 25. Dit komt doordat 
er een groenstrook wordt aangelegd en 
er dan maar aan één kant van de straat 
geparkeerd kan worden. Dit gaat grote 
problemen geven, omdat er nu al een 
tekort is aan parkeerplaatsen en veel 
auto’s daardoor verkeerd geparkeerd 
staan. Ook zag ik dat door het aanleg-
gen van de groenstrook mindervalide-
parkeerplaatsen naar de overkant van 
de straat worden verplaatst. Dat is toch 
niet te doen als je slecht ter been bent!! 
En verder vind ik het een slecht plan dat 
er door de aan te leggen groenstrook 
bomen moeten verdwijnen vóór de lage 
flat in de Pa van der Steurstraat.’

Lees verder op pagina 10

Actie verdwijnen parkeerplaatsen
Cobie leerde ik kennen toen ik met de gemeente een rondje door de wijk liep. Wij 
raakten aan de praat over de plannen voor IVORIM. Ze bleek zich zorgen te maken over 
de vermindering van het aantal parkeerplaatsen. Toen ze hoorde van een handtekenin-
genactie hierover in een andere straat, besloot ze samen met haar man Ab en vriendin 
Marianne om ook in hun buurt handtekeningen op te halen. Daarover sprak ik met haar.

v.l.n.r.: Cobie, Marianne en Ab.
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Ik sprak met onder andere Jos (Heldrings-
traat), Aad (Alphons Ariënstraat), Wendy 
(Alphons Ariënstraat) en Henk (Aletta 
Jacobstraat). Zij zeggen letterlijk: ‘Wij 
denken dat de plannen voor de straten 
die nu aan beurt zijn op dezelfde manier 
uitgevoerd zullen worden in onze straten. 
Het lijkt ons verstandig dat ook bewoners 
uit fase B (in 2025 aan de beurt) zich in 
de plannen verdiepen. De inspraak voor 
de eerste fase loopt tot half september. 
Wij denken dat wij nu het moment moe-
ten pakken, dat we nu moeten reageren, 
vóór 17 september. Want we zijn bang dat 
anders de kans groot is dat ook in onze 
straten de helft van de parkeerplaatsen 
verdwijnt.’

Schets mogelijke verandering
Aad en Wendy hebben deze schets ge-
maakt van de te verwachten indeling van 
de Alphons Ariënstraat. De foto toont hoe 
het eruit gaat zien als er een groenstrook 
in de straat wordt aangelegd, en als 
er dan maar aan één kant van de weg 
geparkeerd kan worden. Zij willen dit niet 
en zijn in hun buurt een handtekeningen-
actie gestart tegen deze indeling. 

Straten fase B
De inspraak voor de inrichting van die 
straten start in 2023. De werkzaamheden 
staan gepland voor 2025. Fase B omvat 
de rode buurtjes op de kaart op pagina 
4. Dit zijn de volgende straten: Alphons 
Ariënstraat, Aletta Jacobsstraat, Bertha 
von Suttnerstraat, Cornelia de Lange-
straat, Elsa Brandströmstraat, Florence 

Nightingalestraat, Heldringstraat, Jan van 
Zutphenstraat, Emilie Knappertstraat, 
Mathilde de Wredestraat en de Mary 
Fleischmannstraat. 

Reageren?
Reageren op het voorlopig ontwerp kan 
tot en met 17 september 2021 op de 
volgende manieren:
-  per e-mail via meerwijk@haarlem.nl 
-  op de website www.haarlem.nl/mijn-

meerwijk onder de knop ‘Voorlopig 
Ontwerp’.

-  per brief aan gemeente Haarlem, 
Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. A. 
Vishnudatt. 

Kijk voor meer informatie op haarlem.nl/
mijnmeerwijk

Marijke ‘t Hart

Handtekeningenactie
‘Met Marianne en Ab ben ik in mijn buurt 
handtekeningen op gaan halen tegen het 
plan om het aantal parkeerplaatsen te 
verminderen. We hebben huis-aan-huis 
aangebeld en verteld wat de plannen wa-
ren. Dat ging goed. Veel mensen spreken 
(redelijk) goed Nederlands, meer dan ik 
verwacht had. Wel merkten we dat er veel 
mensen zijn die niet goed kunnen lezen 
en dat het daarom belangrijk is om duide-
lijk uit te leggen wat de plannen zijn. De 
meeste mensen in de Jan Ligthartstraat, 
Pestalozzistraat en Pa van der Steurstraat 
waren blij dat we de moeite namen om 
hen te informeren en voor hun belangen 
op te komen. Bijna iedereen heeft dan 
ook getekend tegen het verminderen van 
de parkeerplaatsen.’ 

Blij met vernieuwde straten
‘Het viel me op dat veel bewoners ook 

positief zijn over de plannen. Zij zijn blij 
dat de straten worden vernieuwd. Ook 
vinden ze het fijn dat het speeltoestel 
niet in de straat komt, maar op het grote 
veld achter de woningen en de flats. En 
dat de ondergrondse vuilcontainer in de 
Pestalozzistraat blijft staan. Nu maar ho-
pen dat de gemeente serieus zal luisteren 
naar onze bezwaren en dat parkeren aan 
twee kanten van de straat mogelijk blijft!’

Marijke ‘t Hart

Henk: ‘Ik heb enthousiast meegedaan 
aan de gesprekken over de herinrichting 
van de straten. Fijn dat er eenrichting 
verkeer komt en dat de straten worden 
opgeknapt. Maar toen ik zag welk plan er 
door de gemeenteraad was aangenomen, 
stond ik heel raar te kijken. Parkeren aan 
maar één kant van de straat, dat vonden 
de meeste leden van de klankbordgroep 
juist geen goed idee.’

Overvallen
‘Weet je, ik voelde me steeds overval-
len, besluiten werden steeds veranderd. 
Aanvankelijk zou mijn straat in de eerste 
fase aan de beurt zijn, maar dat is ineens 
veranderd. Vervolgens bleek dat er maar 
aan één kant van de straat geparkeerd 
mocht worden en dat daarover niet meer 
gepraat kon worden. Ik voel me bedrogen 
door de gemeente, want de meerderheid 
van ons was daar tegen. En ze zijn niet 
aan ons komen uitleggen waarom dit dan 
per se moet.’ 

Hoop op veel reacties bewoners
‘Ik hou mijn hart vast. Er zijn nu al 
problemen met parkeren en dat wordt 

alleen maar erger als er minder parkeer-
plekken komen. Dat gaat veel conflicten 
tussen bewoners opleveren! Maar goed, 
iedereen kan nu zijn officiële reactie op 
de plannen geven (zie pagina 4). Hopelijk 

gaan veel mensen dat doen en komt de 
gemeente op dit punt tot inkeer.’

Marijke ‘t Hart

‘Ik voelde me steeds overvallen’
De klankbordgroep bestaat uit bewoners die met de gemeente meedenken over de 
plannen om de straten te vernieuwen en een warmtenet aan te leggen. Alle bewoners 
kunnen zich hiervoor aanmelden. Henk, woonachtig in de Aletta Jacobstraat, deed 
mee vanaf het begin in 2018. Wie hem kent zal dat niet verbazen, hij voelt zich heel 
betrokken bij de wijk en zet zich actief in om dingen te verbeteren. We spraken over zijn 
ervaringen in de klankbordgroep. 

Vervolg van pagina 9

Als de buurt op de schop gaat komen er 
ook nieuwe speeltoestellen.

Nu al reageren IVORIM fase B?
Het herinrichten van de buitenruimte gebeurt in twee fasen. De huidige inspraakronde 
is voor fase A. Echter, een aantal bewoners uit de straten die in fase B opgeknapt wor-
den, is ongerust. Zij vrezen dat het idee om een parkeerstrook door groen te vervangen 
ook in hun straten uitgevoerd zal worden. Zij roepen mensen uit de straten in fase B 
dan ook op om nu al te reageren.

Bewoners van de Alfons Ariënsstraat maakten een schets van hoe de huidige plannen 
in hun straat uit zouden pakken. Voor de duidelijkheid: de gemeente heeft nog geen 
schetsen van straten in fase B gemaakt.

Advies van de wijkraad 
Er is door de gemeente toegezegd dat er een aparte inspraakronde komt voor de tweede fase. Dat zal dan weer gaan over de het 
groen, de bankjes en de speeltoestellen. Ook dan zal de indeling van de straat geen onderdeel zijn van de inspraak. 

Woont u in een straat die in de tweede fase aan de beurt is en maakt u zich zorgen? Ons advies is: bekijk de tekeningen voor de 
straten die in de eerste fase aan de beurt zijn. Bedenk wat dit zou betekenen in uw straat. Het kan nooit kwaad om te reageren, 
want dan weet de gemeente nu al hoe u over de plannen denkt.  

Reageren kan tot en met 17 september. Hierboven staat hoe u dat kunt doen. Wie reageren lastig vindt kan contact opnemen met 
de wijkraad via wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl. Wij kunnen u dan helpen met het maken van een reactie voor de gemeente.

Marijke ‘t Hart
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Lief & leed update

Francis Koopen vertelde over haar erva-
ring met het zorgen voor haar moeder 
met dementie. Voor velen herkenbaar: 
het zorgen voor en je zorgen maken over 
een naaste. Hoe ga je daarmee om? En 
hoe houd je energie? Daarna werden 
onder het genot van een heerlijke High 
Tea ervaringen en tips uitgewisseld 
tussen jong en oud. Iedereen ging weer 
opgeladen naar huis. ‘Heerlijk, even 
ontspannen en niet te hoeven zorgen.’ 
‘Gezellig en informatief om te horen hoe 
anderen het doen.’ Iedere derde woens-
dag van de maand is er een Buurtcafé 
voor Mantelzorgers. Iedereen die zorgt 
voor een partner, kind, ouder, buur of 
naaste is van harte welkom! Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op www.
tandemmantelzorg.nl. 

De kunstenaar Gaia
Gaia is de artiestennaam van Andrew 
Pisacane, afkomstig uit Baltimore (VS). 
Hij reist de hele wereld over om muur-
schilderingen te maken. Gaia werkte 
onder andere in Montreal, St. Petersburg, 
Madrid, Rome, Heerlen en nu dus ook in 
Haarlem. Hij werd in Schalkwijk terzijde 
gestaan door Raenys Martis, die hij al 
kende door het project in Heerlen. 

Wereldhuis
Heeft u ze al gezien, de twee vrolijke, 
kleurrijke muurschilderingen aan de  
Stresemannlaan? Ze staan op de muren 
van het Wereldhuis van de Vereniging 
Marokkaanse Gemeenschap Haarlem 
(VMGH). Geholpen door Raenys Mar-
tis sprak Gaia met buurbewoners en 
bezoekers van het Wereldhuis. Uit deze 
ontmoetingen haalde hij zijn inspiratie 
voor de muurschilderingen. Raenys: ‘Wat 
veel naar boven kwam in de gesprekken 
was de hoop die mensen hier hebben 
voor kinderen. Het bestuur van de VMGH 
wil wat betekenen voor de buurt en de 
volgende generatie. Dat doen ze als col-
lectief, anoniem.’

Silhouetten
In plaats van personen te portretteren, 
koos Gaia dan ook voor silhouetten. 
Zo maakt hij duidelijk dat het niet om 
individuen gaat, maar om de groep. De 
silhouetten zijn wel gebaseerd op echte 
mensen. Zijn ontwerp voor de muur 
maakte hij op basis van foto’s van wijkbe-
woners. Raenys: ‘Wie meedeed, weet wie 
er geposeerd heeft, maar de figuren zijn 
niet herkenbaar. De muren spellen samen 
het woord ‘Wel’ ‘Kom’.

Nachtwerk
Hoe krijg je zo’n ontwerp eigenlijk in de 
juiste verhoudingen op een grote muur? 
Daar is een trucje voor: met een beamer 
projecteerde Gaia de tekeningen op de 
muren; zo kon hij de lijnen overtrekken. 
Overdag zou dat niet werken, de projec-
ties van een beamer zijn immers alleen 
zichtbaar in een donkere ruimte. Heel wat 
voorbijgangers zullen dan ook verbaasd 
opgekeken hebben toen zij hem rond 
middernacht hiermee bezig zagen…

Gemeente Haarlem
Volgens Blanka de Bruyne, beleidsmede-
werker Cultuur, wil de gemeente Haarlem 
de komende tijd meer kunstwerken laten 
maken in de stad. Muurschilderingen zijn 
een belangrijke toevoeging aan de kunst 
in de openbare ruimte. Zo wordt kunst 
op een laagdrempelige manier dichtbij 
gebracht. Blanka: ‘Nu maar hopen dat 
deze eerste muurschilderingen pandei-
genaren zoals corporaties inspireren. Het 
zou leuk zijn als ook zij meewerken en 
willen investeren in een volgende editie 
van Haarlem Icons. Dit is immers een 
gemeenschappelijk project voor de wijk.’

Haarlem Icons is opgezet door de afde-
ling Cultuur van de gemeente, in samen-
werking met Raenys Martis, curator van 
het Heerlen Street Art project, en met 
galerie 37PK, Platform voor Kunsten.

Jan Bos

Gangmakers
De nieuwste Lief & Leedstraat is de Berg-
vennen in Molenwijk. Op de foto ziet u de 
trotste ‘gangmaker’ van deze straat. Hij 
heeft veel zin om van start te gaan. Een 
gangmaker uit Europawijk ontwierp haar 
eigen kaarten en deelde ze uit aan de bu-
ren. Zo liet ze weten dat zij de  gangma-
ker is in haar straat. Een leuke, creatieve 
manier om in contact te komen!
Een andere gangmaker is op zijn eigen 
manier bezig met het verwelkomen van 
nieuwe buren. Hij houdt Woonservice in 
de gaten en weet daardoor wanneer er 
een nieuwe buur komt. In Boerhaavewijk 
is iemand met koffie en thee in haar 
straat gaan staan om de buren beter te 
leren kennen. Kortom, veel creatieve 
ideeën om contact met de buren te leg-
gen en te onderhouden. 

Sponsoring Rabobank
Een ander leuk nieuwtje is dat we 
gesponsord zijn door de Rabobank. Zo 
kunnen we 10 extra straten in Haarlem 
van een Lief & Leedpotje voorzien. Wilt 

u zich ook inzetten voor uw straat of 
galerij? Word dan gangmaker. Voor meer 
informatie of aanmelden, neem contact 
op via liefenleed.haarlem@dock.nl

Muurschilderingen in Meerwijk
De internationaal vermaarde kunstenaar Gaia bracht een bezoek aan Haarlem, waar 
hij op twee locaties in Schalkwijk muurschilderingen heeft gemaakt. Hij deed dit op 
uitnodiging van de gemeente, voor de eerste editie van het project Haarlem Icons. Doel 
van dit project is om in Haarlem muurschilderingen van hoge kwaliteit te realiseren, in 
samenspraak met bewoners.

Foto Mohamed Boujnan

Foto Jan Bos

De kersverse gangmaker van Bergvennen heeft veel 
zin om van start te gaan.

Een jaar geleden zijn we gestart met de Lief & Leedstraten. Bewoners krijgen jaarlijks 
een bedragje om kleine attenties uit te delen. Bijvoorbeeld als iemand iets bijzonders 
meemaakt, of wel een hart onder de riem kan gebruiken. Inmiddels zijn er in de hele 
stad al 21 Lief & Leedstraten, waarvan 14 in Schalkwijk.

Buurtcafé voor Mantelzorgers
Woensdag 23 juni was het eerste Buurtcafé voor Mantelzorgers in Da Vinci. Een maan-
delijks Buurtcafé, waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, versterken en vooral 
nieuwe energie opdoen! 
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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

Da Vinci
Kom langs voor een drankje, broodje, ap-
peltaart, tosti en andere lekkere dingen. 
Bij mooi weer is het terras open. De wijk-
kantine is open op werkdagen van 09.30 
tot 15.30 uur (en op donderdag en vrijdag 
tot 16.00 uur).

Diner van Floortje
De ‘chef wijkkantine’, Floortje van der 
Werff, is kok van beroep. Op donderdag 
en vrijdag maakt ze met vrijwilligers een 
lekkere en gezonde warme maaltijd plus 
toetje, kosten € 4,50. Aanmelden kan tot 
een dag van tevoren via 023 543 6002. 
Het menu staat op www.davinci-haarlem.
nl/nieuws. U vindt het ook op de Face-

bookpagina Wijkkantine 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 
oplossingen voor vragen of problemen. 
Bel op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.00-12.00 uur naar 088 855 51 95. U 
kunt ook een boodschap inspreken. 

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 088 0767 000. 
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, en klik 
op ‘chat’. Mocht u liever mailen, ook dat 
kan: ehulp@deluisterlijn.nl.

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 
Wil je lekker handballen onder leiding van een professional? 
Kom dan bij het Schalkwijkse handbalteam De Kampioenen! De 
trainingen worden o.a. gegeven door handbal ex-international 
Elisabeth Bondo. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 7 tot 9 en 10 
tot 12 jaar, elke woensdag van 16.00 tot 17.00 uur. Locatie: de 
sporthal van Olympia. De kosten zijn 14,25 per maand, met de 
Haarlem Pas is het gratis. Voor aanmelden of meer informatie 
bel Elisabeth Bondo: 06 234 05 610, of mail naar info@palanka-
negra.com.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld voor kin-
deren 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 
ondersteunt hun ontwikkeling. Voor meer info: bel 06 431 21 
900 (maandag, woensdag, vrijdag) of mail haarlem@jeugd-
fondssportencultuur.nl. U kunt ook op de website kijken www.
jeugdfondssportencultuur.nl.

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 
bedenken 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 
muziekdocent 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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Eén van de twee grote afvalbakken is 
verplaatst naar de plek waar het meeste 
zwerfafval lag. Een verbetering! Hij wordt 
goed gebruikt, er ligt minder afval op 
het plein. Daarnaast zijn drie mega grote 
witte bloempotten neergezet tussen 
de plantenbakken bij de zwarte muur. 
Om die loodzware zwarte plantenbak-
ken op een nieuwe plaats te zetten was 
zwaar materieel nodig. De winkelier van 
Supermarket Meerwijk had dit geluk-
kig en was zo vriendelijk ze voor ons te 
verplaatsen. Zo is daar een leuk groen 
hoekje ontstaan.

De banken op het plein waren eerder 
al gemozaïekt door kunstenaar Hasan 
Sahin. Inmiddels is hij begonnen met de 
betonnen zijrand van de nooduitgang van 
de parkeergarage. Een grote klus, maar 
als die in oktober klaar is, is het  grijze 
betonnen bouwsel een kleurige blijkvan-
ger op het plein. 
Hiermee is het geld van Schalkwijk aan 
Zet tot de laatste cent besteed. Als ieder-
een helpt het plein netjes en gezellig te 
houden hebben we het mooiste plein van 
Meerwijk!

Liesbeth Groenewegen

De belangrijkste spelregels zijn:
•  U moet het plan binnen een jaar zelf 

kunnen opzetten en uitvoeren. Alleen 
bij zaken op straat helpt de gemeente.

•  Het bedrag dat u nodig hebt is eenma-
lig en ligt tussen 3.000 en 70.000 euro.

•  Het plan past in één van deze thema’s: 
Elkaar ontmoeten, Op straat, en Groen 
& Duurzaam. 

•  Het plan is niet voor commerciële, 
ideologische, religieuze of privédoelen.

Planronde
In de planronde kan iedereen een plan 
indienen. Leeftijd maakt niet uit. U voert 
zelf campagne om likes op te halen. Een 
plan met minstens 50 likes gaat door naar 
de volgende ronde.

Haalbaarheidsronde
De gemeente kijkt of de plannen voldoen 
aan de spelregels en of ze haalbaar zijn. 
Plannen die uitvoerbaar zijn, gaan door 
naar de volgende ronde. 

Finale
Schalkwijkers van 16 jaar en ouder krij-
gen een persoonlijke stemcode thuisge-
stuurd. Daarmee kunnen ze op internet 
70.000 euro over de plannen verdelen. 
De plannen die het hoogst scoren, mogen 
worden uitgevoerd. 

Meedoen?
Dien uw plan tussen 18 september 
en 17 oktober in op de website www.
schalkwijkaanzet.nl. Wie daar ad-
vies of hulp bij wil kan mailen naar 
schalkwijkaanzet@haarlem.nl. Of neem 
contact op met de wijkraad. 

In het voorjaar van 2010 was er veel 
overlast door jongeren op en rondom het 
Leonardo da Vinciplein. Kacem: ‘We zijn 
toen door de scholen en DOCK benaderd 
om over een oplossing mee te denken. 
Tijdens een bijeenkomst van onze stich-
ting De Brug bedachten we dat Buurtva-
ders zouden kunnen helpen. Wij zijn bij 
Buurtvaders in Amsterdam geweest om 
een kijkje te nemen en hun ervaringen 
te horen. We kwamen heel enthousiast 
terug en zijn gaan onderzoeken wat hier 
de mogelijkheden zijn.’

Betere Buurtprijs
‘Met ons idee deden we in 2011 mee aan 
de “Betere Buurtprijs”, een prijsvraag 
die eens in het jaar door wooncorporatie 
Ymere gehouden wordt. Ons buurtva-
derproject kwam als winnaar uit de bus! 
Met het geld konden we starten met de 
voorbereidingen: vrijwilligers werven en 
trainen, ruimte huren, etc. Op 28 oktober 
2011 is het project officieel afgetrapt door 
toenmalig burgermeester Bernt Schnei-
ders.’

Bewustwording
‘Ons doel is het terugdringen of stoppen 
van de overlast. We gaan in gesprek met 
de jongeren, spreken ze aan op storend 
gedrag en vertellen waar er jongerenac-
tiviteiten zijn. Als Buurtouders streven 
we ook naar bewustwording van hun 
ouders en hun omgeving. Zo proberen we 
het gevoel van veiligheid terug te geven 
aan de omwonenden, het winkelend 
publiek en andere spelende kinderen. En 
aangezien we toch op straat zijn letten 

we ook op andere dingen die mis kunnen 
gaan in de wijk, zoals zwerfafval of een 
kapotte lantaarn. Dat geven we door aan 
de betreffende instanties.’

Uitgebreid wegens succes
‘Wegens het succes in Meerwijk zijn we 
ook gevraagd in Europawijk en Boer-
haavewijk. We lopen van maandag tot en 
met zaterdag in de avonduren. Voor onze 
eigen veiligheid doen we dat altijd mini-
maal in tweetallen. Na afloop worden de 
bevindingen via een WhatsApp-logboek 
naar de coördinator gestuurd.’

Resultaten
Dankzij de Buurtouders is de jonge-
renoverlast in Schalkwijk drastisch 
afgenomen. Bij de politie merken ze dit 

ook, doordat er minder meldingen van 
jeugdoverlast binnenkomen. Kacem: ‘Dat 
neemt niet weg dat af en toe een groep 
hangjongeren ergens opduikt. Dan wor-
den de looprondjes daar intensiever, tot 
dit uit beeld verdwijnt.’

Brug tussen bewoners
De Buurtouders en stichting De Brug 
organiseren ook andere leuke dingen. 
Zo is er elk jaar een schoonmaakactie 
met leerlingen van de basisscholen uit 
Meerwijk. Dit jaar is die op vrijdag 24 
september (zie achterpagina). Komt u 
meehelpen? Ook proberen ze letterlijk 
een brug te zijn tussen wijkbewoners met 
verschillende achtergronden. Tijdens de 
Ramadan verzorgen ze een gezamenlijke 
maaltijd (iftar) en in december een kerst-
diner voor alle wijkbewoners. Die koken 
ze zelf, ze hebben een paar voortreffelijke 
koks in hun gelederen. Daarnaast houden 
de Buurtouders toezicht bij speciale gele-
genheden in de wijk zoals de midzomer-
markt, Oud en Nieuw, Schalkwijk aan Zee 
en sportevenementen.

Gezocht: enthousiaste buurtouders
Momenteel zijn er vijftien buurtouders 
actief, maar dat is niet genoeg. Ze zijn 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
Heeft u interesse, neem dan contact op 
met Kacem Achahboun, 06 410 388 03.

Jan Bos

Liesbeth Groenewegen poot plantjes in 
de nieuwe witte potten. Foto Jan Bos

Prijs voor Da Vinciplein
In de eerst editie van Schalkwijk aan Zet kreeg ik door de steun van vele Meerwijkers 
de beschikking over een dikke portemonnee. Mijn plan om het Leonardo Da Vinciplein 
fleuriger en groener te maken had de haalbaarheidstoets van de gemeente doorstaan, 
ik kon aan de slag. In de praktijk bleek dit niet zo makkelijk. Verschillende ideeën lie-
pen bij het uitwerken toch nog vast op regels of haalbaarheid. Gelukkig bleek veel wél 
te kunnen. Nu het september is naderen de werkzaamheden hun voltooiing en ziet het 
plein er een stuk gezelliger uit.

Schalkwijk aan Zet 2021: doe mee!
Net als vorig jaar heeft de gemeenteraad 70.000 euro beschikbaar gesteld voor ideeën 
die Schalkwijk gezelliger, veiliger of mooier maken. Van 18 september tot en met 17 
oktober kan iedereen met hart voor Schalkwijk een plan indienen. Schalkwijk aan Zet 
bestaat uit drie rondes: de planronde, de haalbaarheidsronde en de finale.

Buurtouders al tien jaar een succes
Tien jaar geleden zijn de Buurtouders in Meerwijk begonnen. Aanvankelijk als Buurtva-
ders, later kwamen er ook vrouwen bij. In de avonduren lopen ze een rondje en spreken 
jongeren aan die overlast veroorzaken. Dit werkt goed, de overlastmeldingen bij de 
politie zijn afgenomen. Wijkraadslid Kacem Achahboun is een van de oprichters.
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Silent Theatre
Kenau is een bruisende en vrolijke voorstelling voor 
volwassenen en iets oudere kinderen. Regen of 
geen regen, KENAU XL gaat door. Op 12 september 
om 15.00 uur. Bij het kaartje zit het gebruik van een 
koptelefoon inbegrepen. Zo hoeft u geen woord te 
missen en veroorzaakt de voorstelling geen geluids-
overlast. Silent Theatre dus. Kaarten á € 2,50 zijn te 
koop via www.theater-haarlem.nl/kenauschalkwijk.

Gratis zomerkamp
Ook organiseerde de Stadsschouwburg deze zomer 
in samenwerking met de Wereldmuziekschool een 
gratis KENAU theater-zomerkamp in Schalkwijk. Meer 
dan 180 kinderen zijn weken lang bezig geweest 
met het maken van een eigen theaterstuk over de 
Haarlemse heldin. 

Buitenkans 
Een voorstelling uit de schouwburg, gewoon op het 
Da Vinciplein, dat is wat je noemt een buitenkans! 
Uiteraard zal Da Vinci open zijn voor een hapje en een 
drankje. Komt u ook op 12 september?

Elizabeth werd geboren in Luanda, de 
hoofdstad van Angola. ‘Mijn jeugd was 
niet zo makkelijk. Hard leren om hogerop 
te komen was voor mijn moeder het al-
lerbelangrijkste. Elke dag deed ik mijn 
best om mijn huiswerk zo snel mogelijk 
perfect onder de knie te hebben, hopend 
dat ik daarna buiten mocht spelen. Ik 
verlangde zo naar vrijheid! Maar dat lukte 
nooit, in ons gezin met elf kinderen had 
mijn moeder altijd wel iets voor me te 
doen. Op mijn zeventiende vond ik een 
beetje vrijheid door te gaan handbal-
len. Ik bleek veel talent te hebben en zat 
na een jaar al in het nationale team van 
Angola. Tien jaar lang speelde ik daarin, 
ook internationaal.’ 

Vrijheid
‘In Angola woedde een burgeroorlog, ik 
moest vluchten. Met mijn drie kinderen 
kwam ik in Nederland terecht. De begin-
tijd in de noodopvang voor azielzoekers 
in het kleine dorp Sint Maarten, herin-
ner ik me nog goed. Dagelijks ging ik 
hardlopen in de polder en daar voelde ik 
eindelijk de vrijheid waar ik altijd naar 
verlangd had.’

Kunstschatten van Schalkstad
‘Toen ik eenmaal mijn verblijfsstatus had 
ben ik in Heerhugowaard gaan wonen 
en in 2008 verhuisden we naar Meer-
wijk. Ondertussen had ik mijn creatieve 
kant ontdekt en was gaan schilderen, 
boetseren en dichten. In het centrum 
van Haarlem wordt jaarlijks een kunstlijn 

gehouden. Dat gezellige laagdrempelige 
evenement wilde ik ook in Schalkwijk. 
Het lukte: in 2009 ging de eerste editie 
van Kunstschatten van Schalkstad van 
start. Dit jaar kunnen we door gebrek aan 
subsidie geen kunstlijn in de traditionele 
zin houden. In plaats daarvan is er op 
29 en 30 oktober een kunstmarkt in het 
winkelcentrum. Iedereen die zijn werk wil 
verkopen kan vrijdag en zaterdag voor  
€ 15 meedoen.’

Handbal leren van een pro
Ook het sporthart van Elizabeth klopt nog 
steeds. ‘Als oud handbal-international wil 
ik graag mijn passie en kennis overdra-
gen op kinderen, dus begon ik een hand-
balploeg. Een tijd hebben we getraind 
in de Al Ikhlaasschool en nu merken we 
dat ze echt toe zijn aan meedoen in de 
competitie. Vanaf september trainen we 
daarom in de sporthal van Olympia. Er 
zijn twee leeftijdscategorieën: 7 tot 9 en 
10 tot 12 jaar. De kosten zijn € 14,25 per 
maand, of gratis met de Haarlempas (via 
het jeugdsportfonds).’

Gospelkoor Pata Pata
In het voorjaar richtte Elizabeth een mul-
ticultureel gospelkoor op, Pata Pata. ‘Dat 
betekent aanraking in het Zuid-Afrikaans. 
Elke week repeteren wij op zaterdagmid-
dag in het schoolgebouw IBKC Wijzer (Vil-
niusstraat 2). De contributie is € 20 per 
maand. Op het repertoire staan nummers 
als Go tell it on the mountains, Je veux 
t’aimer en Siyahamba. We zoeken nog 
nieuwe mensen, vooral mannen. Op 25 
september treden wij op in het kader van 
de Vredesweek. Entree € 10 per persoon, 
reserveren verplicht.’
    
Aanmelden
Wilt u meedoen aan een van deze activi-
teiten neem dan contact op met Eliza-
beth Bondo: 06 479 495 41, of via info@
palankanegra.com. Meer informatie vindt 
u op de site 
www.palankanegra.com

Paula Willems

Foto Melle Meivogel

Voorstelling Kenau op Da Vinciplein
De openingsvoorstelling van de Stadsschouwburg Haarlem, KENAU XL, is dit jaar te 
zien in Schalkwijk. Op 12 september om 15.00 uur wordt het Leonardo da Vinciplein 
omgetoverd tot een openluchttheater. In een zomerkomedie van vijf kwartier wordt het 
verhaal verteld van de Haarlemse heldin Kenau. Er wordt geacteerd, gedanst en gezon-
gen: heerlijke medleys van Nederlandse covers en Spaanse hits. 

‘De vrijheid opende mijn creativiteit’
Elizabeth Bondo is een bron van leuke ideeën. Met haar stichting Palanka Negra orga-
niseert ze van alles in Schalkwijk. Zoals Kunstschatten van Schalkwijk, onze eigen jaar-
lijkse kunstlijn. Ook tilde ze een kinderhandbalgroep van de grond. De jongste loot aan 
deze activiteitenboom is gospelkoor Pata Pata. Maakt u kunst en wilt u werk verkopen 
op de kunstmarkt in oktober? Lees dan vooral verder…

Kunst in Da Vinci

Foto Marieke van der Leij
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Leuks uit de wijk
Schoonmaakactie 24 september
Op 24 september is het weer zover, de jaarlijkse schoonmaak-
actie van stichting De Brug en de Buurtouders, in samenwerking 
met de basisscholen. Voor veel kinderen is het een eye-opener 
als ze gewapend met een knijpstok de straat op gaan. Jeetje, wat 
ligt er eigenlijk een hoop troep! En wat een klus is het om dat 
allemaal op te ruimen. Vindt u het leuk om met ze mee te doen? 
Kom dan op 24 september om 10.00 uur naar het Da Vinciplein. 
In ploegjes gaan we de wijk in en ruimen op tot 12.00 uur. Na 
afloop is er een attentie voor alle deelnemers en iets lekkers (en 
gezonds). De burgemeester is ook uitgenodigd.

Meerwijk-fotoboek in Da Vinci
Olga Kouwenberg woont al veertig jaar in Meerwijk en wil er eigenlijk niet meer weg. Ze wandelt elke dag en al jaren maakt ze foto's 
van de wijk. Lange tijd plaatste ze die op Facebook. Een vriendin die verhuisd is naar een ander deel van het land kon zo alle veran-
deringen in de wijk volgen. En die zijn er genoeg, er wordt hier veel gebouwd. Ook bij het feest voor 50 jaar Meerwijk in 2016 maakte 
Olga foto's. Ze beloofde toen om eens een boek te maken met een selectie van al haar wijkfoto's. Door drukte kwam dat er steeds niet 
van, maar deze zomer was het eindelijk zover. Ze heeft het boek in de wijkkantine gelegd. Loop eens binnen om het in te zien, bekijk 
de wijk door de ogen van Olga.

Zomeractiviteiten Triple Threat
Na alle beperkingen door corona wilden jongerenorganisatie 
Triple Threat en haar partners de jeugd van 6 tot 24 een onverge-
telijke zomer bezorgen. Ze zetten een programma in elkaar om je 
vingers bij af te likken. Naast gewone activiteiten als voetballen 
en dansen waren er de meest gave dingen te doen. Een gevecht 
met waterpistolen bij de Molenplas. Je eigen muziek maken op 
een professionele muziekcomputer. Een masterclass TikTok-film-
pjes. En wie niet weet wat dat laatste is, vraag het uw klein- of 
buurkind. Er gaat een wereld voor u open!

Schalkwijk aan Zee geannuleerd
Jaarlijks is op de eerste zondag van september bij de Molenplas 
het vrolijke festival Schalkwijk aan Zee. Vorig jaar gooide corona 
roet in het eten. Ook dit jaar moest dit feest voor alle leeftijden 
jammer genoeg worden afgelast.


