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Buck de Buck Leander van Dam Ans Eldering

Ilona den Hengst

Voor u ligt alweer de laatste wijkkrant van dit jaar. Een jaar met veel beperkingen door 
de coronamaatregelen. De wijkraadvergaderingen moesten we daardoor zonder bewo-
ners houden. Gelukkig konden we juist in oktober, bij onze jaarvergadering, wél gasten 
ontvangen. En die kwamen in grote getale!

Het komend jaar hopen wij u vaker te 
kunnen ontmoeten. De wijkraad houdt 
vijf openbare vergaderingen per jaar. 
Informatie daarover staat onderaan in het 
rode blok. 

Jaarvergadering
Op de jaarvergadering op 13 oktober 
waren veel bewoners aanwezig. Ook de 
burgemeester was erbij. Het belangrijk-
ste onderwerp was IVORIM (Integrale 
Vernieuwing van de Openbare Ruimte In 
Meerwijk). In IVORIM staan de plannen 
voor de herinrichting van de straten en 
daar zijn veel bewoners het niet mee 
eens. In deze wijkkrant kunt u daar meer 
over lezen. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Als wijkraad vinden we het belangrijk dat 
alle kinderen mee kunnen doen aan acti-
viteiten. Al jaren springt het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur financieel bij wanneer 
ouders de sport- en cultuurlessen voor 
hun kinderen niet kunnen betalen. Niet 
iedereen weet dat. Daarom extra aan-
dacht hiervoor op pagina 8. 

Jongeren voor jongeren
Jongerenvereniging Triple Threat is al 
jaren actief in Schalkwijk. Begonnen als 

basketbalclub zijn ze uitgegroeid tot 
een vereniging die activiteiten verzorgt 
in allerlei genres. Van muziek maken tot 
dansen, van kickboksen tot meidenmid-
dagen. Tijd voor een interview met één 
van hun enthousiaste begeleiders. Verder 
in deze wijkkrant een leuk interview met 
Anass el Hachimi. Deze negentienja-
rige hbo-student vindt dat kinderen uit 
Schalkwijk meer kennis moeten maken 
met mensen van buiten hun vertrouwde 
wereldje. Daarom heeft hij een reeks 
voetbalclinics georganiseerd met de in-
ternationale straatvoetballer Edward van 
Gils. U kent hem niet, maar onder kinde-
ren is hij een beroemdheid! Als wijkraad 
zijn we blij met deze jonge mensen, die 
zich zo inzetten voor de jeugd. 

Nieuwe voorzitter VMGH
Aan de Stresemannlaan is de Vereniging 
Marokkaanse Gemeenschap Haarlem 
(VMGH) gevestigd. Van de zomer zijn daar 

prachtige muurschilderingen gemaakt.  In 
deze wijkkrant kunt u een interview lezen 
met hun nieuwe voorzitter.

Ontmoeten 
Wat de winter ons aan coronamaatrege-
len zal brengen is afwachten. We hopen 
dat het nog wel mogelijk zal blijven om 
elkaar te ontmoeten. Wilt u er even uit? 
Even onder de mensen zijn? In Da Vinci 
bent u elke werkdag welkom tussen 
10:00 en 15:30 uur voor een kopje koffie 
of thee, een biljartje of een praatje. Voor 
nu: veel plezier met deze wijkkrant. We 
wensen u alvast een mooi einde van dit 
jaar en een goede start in 2022.

Met hartelijke groet,
namens de wijkraad Meerwijk,
Marijke ‘t Hart

Openbare vergaderingen
Heeft u interesse in hoe het er bij de wijkraad aan toe gaat? Wilt u iets inbrengen? De wijkraad houdt vijf openbare vergaderingen 
per jaar, u bent daar van harte welkom. In elke openbare vergadering staat één onderwerp centraal. Aanvang: 19.30 uur.

Helaas hebben we nog steeds met corona te maken. Het kan zijn dat een geplande vergadering niet door kan gaan. Meld u 
daarom van tevoren aan. Mocht het niet doorgaan, dan laten we u dat weten. Aanmelden kan via 06 4948 6999 of wijkraad@
wijkraadmeerwijk.nl.
De data voor 2022 zijn: 25 januari, thema verkeer - 22 maart jaarvergadering, thema jeugd - 28 juni, thema groen - 27 september - 
22 november. Graag tot ziens!

Gezellig samen eten in de wijkkantine. 
Foto Carla de Korver
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Na de gebruikelijke formaliteiten stond 
IVORIM op de agenda. Iedereen kreeg 
de ruimte zijn vragen of grieven te 
melden. Daar werd ruimschoots gebruik 
van gemaakt. En hoewel de emoties bij 
sommige sprekers hoog opliepen, bleef 
iedereen rustig naar elkaar luisteren. 
Zo konden alle zorgen over het voetlicht 
komen.

Belangrijkste punten
-  vraag waarom de bewoners van de Stre-

semannlaan niet geïnformeerd zijn; 
-  vraag waarom het laatste stuk van de 

Bernadottelaan niet in de plannen staat;
-  opmerking over het gebrek aan terug-

koppeling door de gemeente aan de 
klankbordgroep;

-  veel opmerkingen over het verdwijnen 
van parkeerplekken;

-  vraag over het ontbreken van plekken 
om auto’s elektrisch op te laden;

-  opmerking dat de gemeente geen ant-
woord geeft op vragen;

-  voorstel om dit onzinnige project te 
stoppen;

-  opmerking: ‘Er is groen geofferd voor de 
bouw van nieuwe flats en parkeerplaat-
sen. Blijkbaar moet dat nu opgevangen 

worden door in de andere straten groen-
stroken aan te leggen’;

-  parkeertellingen kloppen niet, ’s avonds 
staat alles vol;

-  grote zorgen over het onderhoud van 
het groen, waar veel zwerfafval blijft 
liggen.

Reactie burgemeester
Nadat iedereen zijn zegje had gedaan 
kreeg de burgemeester het woord. 
Wienen: ‘Het is duidelijk dat er veel 
weerstand bij de bewoners is. De opzet 
van de gemeente was dat bewoners mee 
konden denken, maar dat is blijkbaar niet 
goed gegaan. Wat meespeelt in de plan-
nen, is dat de gemeenteraad wil dat meer 
mensen gaan fietsen en gebruik maken 
van het openbaar vervoer. Bovendien 
moet de gemeente toekomstbestendige 
plannen maken. Dat wil zeggen: rekening 
houden met het veranderende klimaat en 
wateroverlast voorkomen.’ 

Hoe nu verder?
Eerst moet nu uitgezocht worden hoeveel 
parkeerruimte werkelijk bezet is, aldus 
de burgemeester. Tot slot zegde hij toe 
ervoor te zorgen dat de stem van de 

bewoners gehoord zal worden aan de 
vergadertafel bij de gemeente.

Voor het volledige verslag van de jaarver-
gadering kunt u terecht op onze website: 
www.wijkraadmeerwijk.nl. Kijk bij ‘Over 
ons’ en klik op ‘Verslagen’.

Marijke ’t Hart 

Wij hebben een actiegroep opgericht, 
omdat wij dachten dat veel mensen het 
niet eens zouden zijn met de herinrich-
tingsplannen. Dat bleek het geval: meer 
dan 670 bewoners hebben al een hand-
tekening gezet tegen eenzijdig parkeren. 
En dat is niet alles! Ook kregen we 48 
handtekeningen tegen afsluiting van de 
weg tussen de Baden Powellstraat en de 
William Boothstraat. Verder 41 handteke-
ningen voor veilige oversteekplaatsen op 
de Stresemannlaan en 19 tegen de plaat-
sing van vuilcontainers op de Streseman-
nlaan tussen de rijweg en het fietspad.

Jaarvergadering 
Op de jaarvergadering hebben we onze 
bezwaren toe kunnen lichten. Naast de 
actiegroep waren daar trouwens nog veel 
meer boze bewoners. De reactie van de 
burgemeester leest u in het stuk hier-
naast.

Politieke partijen
Het leek ons belangrijk om ook de poli-
tieke partijen onze kritiek te laten weten. 
Wij stuurden brieven naar de commissie 
Beheer van de gemeenteraad, die zich 
hiermee bezighoudt. Vervolgens zijn 
we op 4 november naar de vergadering 
van deze commissie gegaan om onze 
bezwaren toe te lichten. De voorzitter van 
de wijkraad sprak daar ook. De politieke 
partijen reageerden positief. Ze zijn het 
met ons eens dat bewoners betrokken 

moeten worden bij het maken van zulke 
plannen. De wethouder heeft toegezegd 
dat in december een bijeenkomst voor 
bewoners wordt georganiseerd, waar 
gereageerd kan worden op de plannen.

Hoe nu verder?
Wij gaan door met de actie totdat de 
plannen zijn aangepast. We willen dat 
in de straten aan twee kanten van de 

weg geparkeerd mag worden. Daarnaast 
willen wij veilige oversteekplaatsen voor 
voetgangers op de ontsluitingswegen 
(de Stresemannlaan en de Braillelaan). 
Verder willen wij dat in een aantal straten 
de rijbaan niet verplaatst wordt en dat 
enkele vuilcontainers op een andere plek 
komen.

Graag ook uw reactie
Heeft u andere kritiek op de inrichting 
van uw straat, of heeft u vragen of opmer-
kingen? Mail of schrijf ons. Wilt u op de 
hoogte wilt blijven van onze acties of er 
zelf aan meedoen? Laat het ons weten. 
Mail naar Meerwijkactiegroep@gmail.
com, of stuur een berichtje op papier 
naar: Actiegroep Meerwijk, Jan Ligthart-
straat 3, 2037 ET Haarlem.  

Namens de actiegroep: Aad, Ab, Cobie, 
Henk, Jos, Miranda, Wendy en Wouter

Drukbezochte jaarvergadering wijkraad
Op woensdag 13 oktober hield de wijkraad zijn jaarvergadering. In de vorige wijkkrant 
kon u lezen hoezeer bewoners bezorgd zijn over de plannen om straten en groen aan te 
pakken (IVORIM). Dat was ook op de jaarvergadering te merken: de zaal zat vol. Meer 
dan twintig bewoners waren gekomen om hun ongenoegen over deze plannen te uiten. 
Burgemeester Wienen luisterde aandachtig naar hen, evenals journalisten van het 
Haarlems Dagblad en Haarlem105.

Foto Kacem Achaboun

Burgemeester Wienen 

Meer dan 670 handtekeningen!
Bewoners van Meerwijk hebben een actiegroep opgericht tegen het plan om in hun 
straten parkeren aan slechts één kant in te voeren. Dit is een onderdeel van IVORIM, de 
plannen voor het herinrichten van de straten in een groot deel van de wijk (zie ook het 
verslag van de jaarvergadering op de pagina hiernaast). De actiegroep doet in dit stuk 
verslag van hun activiteiten.

De gemeente wil aan één kant van de straat de parkeerstrook vervangen door een groen-
strook. Vele bewoners willen parkeerstroken aan beide zijden van de straat houden.

Foto Jan Bos
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Hoog tijd om mijn licht eens op te steken. 
Ik ken hun pand in het winkelcentrum wel 
(eerst naast de oude V&D, nu in de oude 
H&M), maar wat daar gebeurt? De negen-
tienjarige hbo-studente Edna Konadu, 
die bij Triple Threat de meidenactivitei-
ten doet, neemt ruim de tijd voor mijn 
vragen. Ze ruimt meteen een misverstand 
uit de weg: ‘De “store”, zoals wij ons 
pand noemen, is weliswaar onze centrale 
plek, maar we doen ook activiteiten op 
sportlocaties en in de scholen. In de store 
kunnen kinderen gamen, pingpongen 
of gewoon lekker chillen (relaxen). Op 
de bovenverdieping zijn een kickboks-/
danszaal, een studio waar muziek ge-
maakt wordt en een rustige ruimte, waar 
je tijdens corona je huiswerk kon maken. 
Op woensdag is er een meideninloop. 
Aangezien niet alle meiden van hun 
ouders naar het winkelcentrum mogen, 
doen we ook meidengroepen (6 tot 10 
jaar) in diverse scholen.’

Plek om te chillen
Edna kwam als veertienjarige bij Triple 
Threat terecht. ‘In een zomer waarin ik 
niet op vakantie ging organiseerden ze 
activiteiten op het dak van de parkeerga-
rage in het winkelcentrum. Je kon daar 
terecht van 10.00 tot 22.00 uur. Mijn 
vriendinnen en ik hadden het er zo naar 
de zin, dat onze moeders ons op moesten 
komen halen voor het avondeten. We wa-

ren daar de hele tijd. Niet dat er constant 
activiteiten waren, maar gewoon omdat 
we daar samen konden zijn en chillen. Als 
je dat op straat doet staat al snel de poli-
tie voor je neus of het wat zachter kan.’

Zelfstandigheid
‘Toen het dak dicht ging kreeg Triple 
Threat zijn eerste pand en gingen we daar 
allemaal heen na school. Ik zocht wat 
ik er kon doen. Een tijd heb ik gebas-
ketbald, maar dat was het niet voor mij. 
Triple Threat werkt vanuit de behoefte 
van de jongeren zelf, dus er werd aan mij 
gevraagd: wat zou je leuk vinden om te 
doen? Ik was toen zestien. In die tijd was 
ik een van de weinige meiden hier, dus 
het leek vriendin Yasmilla en mij super 
gaaf als er dingen voor meiden kwamen. 
Daar zijn we onder begeleiding mee 
begonnen en dat is sindsdien alleen maar 
gegroeid! Ook wij zijn gegroeid, inmid-
dels runnen we de meidenactiviteiten 

zelfstandig. Yasmilla heeft nu een groepje 
enthousiaste veertienjarigen onder haar 
vleugels. Door ze zoveel mogelijk zelf te 
laten doen leert ze hen organiseren en 
leiding geven. Zo heeft dit groepje het 
Suikerfeest georganiseerd voor meiden 
van 4 tot 15. Er kwamen wel vijftig meiden 
op af. We zijn zo trots op ze!’

Het goede voorbeeld
En dat is het geheim van Triple Threat. De 
jongeren die de activiteiten organiseren 
hebben dezelfde achtergrond als de 
kinderen die meedoen. Dat geeft herken-
baarheid. Edna: ‘Ik ben ook opgegroeid in 
een eenoudergezin.’ Ze vertelt dat lastige 
kinderen op school soms in de hoek wor-
den gezet met de mededeling ‘kom maar 
terug als je normaal kan doen’. Bij Triple 
Threat gaat dat anders. Edna: ‘Hier zijn de 
ouderen positieve rolmodellen. We laten 
zien: hey, het kan best zijn dat je uit een 
moeilijk gezin komt of dat je last hebt van 

’Triple Threat heeft me gered’
Drie jongens van de straat begonnen in 2009 een basketbalclub. Hun Schalkwijkse 
Triple Threat werd een prijswinnend succesverhaal. Ze werden onder andere club van 
het jaar en de koning kwam op bezoek. Want het gaat allang niet meer alleen om sport. 
Bij Triple Threat kunnen jongeren chillen en activiteiten doen, terwijl ze gestimuleerd 
worden in hun persoonlijke ontwikkeling. Met ingang van 2021 verzorgt Triple Threat 
het jongerenwerk in Schalkwijk. 

Waardebon 50 euro
De energiecoach is er speciaal voor huurders. In veel huizen liggen nog kansen om 
direct energie te besparen. Daarom biedt de gemeente u gratis energiebesparende 
producten aan ter waarde van 50 euro. Met bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie of 
waterzuinige producten bespaart u direct op elektra-, gas- of waterkosten.

Advies aan de deur
Het huis-aan-huisbezoek wordt tijdig aangekondigd. Tijdens het bezoek neemt de ener-
giecoach met u door welke opties het beste bij uw situatie passen. U ontvangt na het 
gesprek een waardebon van 50 euro. Binnenkort krijgt u hierover meer informatie  
in uw brievenbus. 

Top 5 tips gas besparen
Met de volgende tips kunt u direct gas besparen:
Tip 1: Zet de verwarming een graadje lager;
Tip 2: Trek een warme trui aan of duik onder een dekentje;
Tip 3: Verwarm alleen waar nodig;
Tip 4: Zorg voor voldoende verse lucht;
Tip 5: Korter douchen.

Kijk voor meer bespaartips op www.milieucentraal.nl. 

het stigma dat je in Schalkwijk woont. Of 
dat iedereen denkt dat jij het niet gaat 
worden. Maar als jij gewoon keihard 
werkt dan kom je er, net als wij.’

Klieren heeft een reden
‘Ik loop hier nu al vijf jaar rond en ken de 
kinderen. Als ze lastig zijn weet ik hoe 
ik ze op zo’n manier aan kan spreken 
dat ik respect van ze krijg. Zodat ze een 
volgende keer weer hier willen komen en 
dan misschien niet meer lopen te klieren. 
Weet je wat het belangrijkste is dat ik hier 
geleerd heb? Kinderen klieren met een 
reden. Er zit altijd een verhaal achter. Als 
je daar interesse voor toont leer je een 
kind beter kennen, voelt het kind zich 
meer begrepen. Bovendien, door samen 
activiteiten te doen leren de kinderen ook 
jóu kennen en nemen ze je makkelijker in 
vertrouwen.’ 

Familie
Een goede vrijetijdsbesteding, kameraad-
schap en een positief netwerk, dat kan 
een wereld van verschil maken. Edna: ‘Vijf 
jaar geleden had ik me niet voor kunnen 

stellen dat ik hbo zou gaan doen en leuk 
werk erbij zou hebben. Dat lag helemaal 
buiten mijn belevingswereld, zo iemand 
was ik niet. En moet je me nu zien! Triple 
Threat heeft me gered. Nu zet ik me in 
voor de nieuwe generatie, ik wil iets te-
rugdoen. Daarbij, ik vind het hier leuk, ik 
kom hier graag, het is mijn familie. En dat 

geldt voor alle mensen die hier gevormd 
zijn. Daardoor heb je een grote groep 
vrijwilligers die zich in wil zetten. Het is 
een hecht geheel.’

Paula Willems  

Deze flyer krijgt u binnenkort in de bus. 

Direct energie besparen
De gasprijzen stijgen en het loont direct als u energiebesparende maatregelen neemt. 
Bespaar bijvoorbeeld energie met radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen. Misschien 
vindt u het handig om daar eerst deskundig advies over te krijgen. Daar zorgt de ge-
meente Haarlem voor! De komende maanden gaat een energiecoach van de gemeente 
bij huurders langs. Eerst krijgt u informatie in de bus. Daarna komt een energiecoach 
bij u langs.
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Het is verleidelijk om niets te doen of te 
gamen, terwijl frisse lucht en beweging 
nodig zijn om gezond en blij te blijven. 
Hoe beter kinderen in hun vel zitten, hoe 
sterker ze zich voelen en hoe beter het 
met ze gaat. Ook op school. 

Alle kinderen kunnen meedoen
Gelukkig is het leven weer op gang 
gekomen en zijn de zwem-, sport-, dans- 
en muziekclubs weer open. Daar kunnen 
ze elke week bewegen of creatief zijn. 
Ook leren kinderen er van alles, terwijl ze 
nieuwe vrienden maken. 

Voordelen van een club 
Kinderen vinden het fijn om op een club 
te zitten, ergens bij te horen. Op een club 
heb je wekelijks les en zo word je steeds 
beter in wat je leuk vindt. Daar word je 
sterker door, gezonder en krijgt meer 
zelfvertrouwen. Een club is ook goed voor 
je sociale vaardigheden: je wordt er socia-
ler, leert samenwerken. Leert verliezen en 
opstaan, leert  doorzetten om iets te be-
reiken. Kinderen die van jongs af aan elke 
week op een club sporten, blijven in hun 
latere leven vaak sporten. Jong geleerd is 
oud gedaan!

Aanvraag bij Jeugdfonds doen
Maak uw kind blij. Check wat het kind het 
liefste doet en waar de club is die de les-
sen geeft. Is er plaats? En wat zijn de kos-
ten? Ga met die informatie en de Haarlem 

Pas naar iemand die kan helpen bij de 
aanvraag. De juf of meester op school bij-
voorbeeld, of het Sociaal Wijkteam in Da 
Vinci. Zelf de aanvraag doen kan via www.
samenvoorallekinderen.nl. Daar kunt u 

ook andere dingen aanvragen, zoals een 
verjaardag-pakket, schoolspullen of een 
winterjas. Kijk voor meer informatie op 
jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem  
of op samenvoorallekinderen.nl

Ze maakten kerstpakketjes en bezorgden 
die thuis bij iedereen die zich voor het 
kerstdiner had opgegeven. Hoe het dit 
jaar zal lopen is op het moment dat we de 
wijkkrant maken nog niet te voorspellen. 
Maar dat er op 18 december iets gezel-
ligs gebeurt, dat staat vast. Hetzij een 
kerstdiner in Da Vinci, of een maaltijd aan 
huis, of wat De Brug dit jaar weer voor 

hartelijks verzint. Deelname is gratis. Wilt 
u reserveren voor 18 december, meld u 
dan aan via wijkraadmeerwijk@hotmail.
com of bel 06 4948 6999.

De 34-jarige Mohamed heeft een gezin 
met vier kinderen. Hij is geboren en 
getogen in Meerwijk. Na een periode in 
Europawijk gewoond te hebben, is hij 
sinds kort weer terug in onze wijk. Moha-
med heeft een eigen rijschool.

Veilig en welkom 
Het pand van de VMGH aan de Strese-
mannlaan, op de hoek met de Brail-
lelaan, is een voormalige basisschool. 
Mohamed: ‘De VMGH is opgericht in een 
tijd waarin de Haarlemse Marokkaanse 
gemeenschap zich een beetje in het 
verdomhoekje gedrukt voelde. Er was be-
hoefte aan een plek waar men zich veilig 
en welkom voelde. Een democratische 
club, die open zou staan voor iedereen 
die een positieve bijdrage wilde leveren. 
Samen werken aan de ontwikkeling van 
de Marokkaanse gemeenschap in het 
bijzonder, en die van Haarlem in het 
algemeen. Qua vorm is een vereniging 
daarvoor geschikter dan een stichting. 
Immers, een vereniging heeft leden en 
die hebben allemaal een stem.’

Een Wereldhuis in Meerwijk
‘In eerste instantie was er dus behoefte 
aan een thuis voor de Haarlemse Marok-
kaanse gemeenschap. Na een periode 
waarin het vertrouwen groeide, wilden de 
leden het gebouw meer openstellen voor 
de buurt en iedereen welkom heten. Maar 
hoe pak je dat aan? We zijn toen aan de 
slag gegaan met de in welzijnsland be-
proefde methode “Go Deep”.  Uitgangs

punt is dat er in een wijk genoeg talent 
aanwezig is. Het Go Deep-project hielp 
ons getalenteerde mensen te vinden. Met 
z’n allen hebben we toen ons gebouw 
verfraaid, onder andere met een “inter-
nationale” muurschildering binnen. We 
doopten ons pand om tot “Wereldhuis”. 
Dat trok bijvoorbeeld de Kinderwijkraad 
aan om hier te vergaderen. Ook kwam er 
een reeks kunstlessen voor kinderen.’

Vrijwilligers
Het gebouw heeft drie lokalen en een 
grote ontmoetingsruimte. Er is van alles 
te doen: huiswerkbegeleiding, een inbur-
geringscursus, taallessen. Tevens is er 
een vrouwengroep en kun je er hulp 

krijgen bij het invullen van formulieren. 
Al deze activiteiten worden gedaan door 
vrijwilligers, met financiële bijdragen van 
de leden en gebruikers. De vereniging telt 
rond de zeventig betalende leden. Het 
streven is een soort buurthuis te worden 
voor iedereen: autochtoon, Syrisch, 
Turks,  Somalisch of wat dan ook. 

Voorzitter VMGH
Mohamed: ‘Toen eind vorig jaar een 
nieuw bestuur gekozen moest worden, 
heb ik me aangemeld. Gewoon, omdat ik 
een bijdrage wilde leveren aan de vereni-
ging waar ik graag kom. Na de verkiezin-
gen vroegen de overige bestuursleden 
of ik het voorzitterschap op me wilde 
nemen. Ik vond het wel een hele verant-
woordelijkheid, maar ook een eer om 
gevraagd te worden.’

Bewoner Meerwijk 
Op mijn vraag wat hij van Meerwijk vindt 
antwoordt Mohamed: ‘De vele verbouw- 
en nieuwbouwprojecten van de laatste 
jaren geven me hoop en optimisme. Je 
ziet dat de wijk in beweging is. Het geeft 
je het gevoel dat Meerwijk weer leeft.  Het 
is een spannende tijd voor de wijk, maar 
brengt ook kansen op het gebied van 
wonen, werk en ondernemen.’

Jan Bos

Mooi cadeau, uw kind op ‘n sportclub! 
Alle kinderen moeten kunnen meedoen. Daarom betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
de contributie als er thuis geen geld voor is. En soms ook spullen als voetbalschoenen, 
een danspakje of een instrument. Immers, bewegen houdt kinderen gezond, juist nu. 
Tijdens de lockdowns bewoog de jeugd veel te weinig.

Mochten we niet fysiek bij elkaar kunnen 
zijn op 18 december, dan zijn we het in elk 
geval in gedachten. Foto Carla de Korver

Kerstdiner voor de wijk
Corona of niet, stichting De Brug en de Buurtouders verzorgen iets leuks voor de kerst. 
Vorig jaar, toen de traditionele kerstmaaltijd In Da Vinci niet door kon gaan, bedachten 
ze gewoon iets anders.

Kinderkunstlessen in het Wereldhuis.

VMGH: buurthuis voor iedereen
Sinds de kleurrijke muurschilderingen gemaakt zijn is het Wereldhuis, het pand van de 
Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem (VMGH), niet meer te missen. Dat past 
mooi bij het streven om een buurthuis te worden voor alle wijkbewoners. Mohamed 
Abdeli, de nieuwe voorzitter, vertelt me er graag meer over.

Detail van de muurschildering. Rechtson-
der Mohamed Abdeli en zijn zoontje.
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Activiteiten senioren
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 in de wijkcentra
Heeft u eens geen zin om te koken, maar 
wilt u wel graag een lekkere gezonde 
maaltijd eten? Dat kan in de drie wijk-
centra van Schalkwijk, daar wordt door 
vrijwilligers gekookt met verse ingrediën-
ten. Een diner plus toetje kost € 4,50.
•  Da Vinci: donderdag en vrijdag (023 543 

6002)
•  De Wereld (Laan van Berlijn): maandag 

en woensdag (088 855 5180)
•  De Ringvaart (F. van Adrichemlaan): 

maandag (088 855 5181)
Aanmelden kan tot een dag van tevoren, 
telefonisch of aan de bar.  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.

Activiteiten jeugd - GRATIS

Altijd Contactlijn zoekt vrijwilligers
Vindt u het leuk om te luisteren naar wat iemand bezighoudt? Bent u creatief 
in het vinden van oplossingen? Voor de telefoonlijn Altijd Contact zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die één dagdeel per week de telefoon op willen ne-
men. De Altijd Contactlijn is bedoeld voor Haarlemmers die een praatje willen 
maken of hulp nodig hebben. 

U werkt vanuit huis, via uw eigen mobiele telefoon. Wij zorgen voor een app waarmee u kunt inloggen op het nummer van de 
Altijd Contactlijn. Ook al werkt u vanuit huis, u bent ook onderdeel van het team. Voor en na de telefoondienst spreekt u met de 
andere telefonisten. We doen het samen! Leren en ontwikkelen vinden we belangrijk, u krijgt gelegenheid om uw deskundigheid 
te vergroten.

De telefoonlijn Altijd Contact is op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. 
Contactpersoon: Magdalena Chu Kum, 06 435 43 557 of mchukum@dock.nl.

Triple Threat
Triple Threat is een levendige jongeren-
vereniging waar goed opgeleide vrijwil-
ligers allerlei gratis activiteiten voor 
kinderen organiseren. Hun thuisbasis is 
het voormalige pand van H&M in het win-
kelcentrum. Kids kunnen er van maandag 
tot en met zaterdag gewoon binnenlopen 
om lekker even op de bank te kletsen, te 
gamen, te pingpongen of aan een activi-
teit mee te doen.
•  Open inloop: ma. t/m za. 14.30 - 18.00
•  Piano les: ma. en woe. 15.00 - 17.00
•  Music Junior: zaterdag 14.00 - 18.00
• Dans: dinsdag en zaterdag 15.00 - 17.00

Sport in de Wijk
SportSupport organiseert gratis sportac-
tiviteiten voor jeugd tussen 7 en 21 jaar. 
•  Maandag 15.30 - 17.00, Plein Don 

Bosco: Sportmix
•  Maandag 16.00 - 17.30, Spaarnehal: 

Voetbal + Sportmix
•  Woensdag 15.00 - 17.00, Spaarnehal: 

Funhal, sport en gezelligheid
•  Vrijdag 15.30 - 17.00, Spaarnehal: 

Voetbal

Knutselen in de bieb
Creatieve Schalkwijkertjes opgelet! In 
de Bibliotheek Schalkwijk zit Kunstnest, 
een atelier voor creatieve kinderen uit 
de buurt. In dit creatieve 'nest' kunnen 
'kuikens' hun kunstzinnige hart ophalen. 
Kom lekker tekenen, schilderen of knut-
selen! Deelname is gratis.
•  Tijd: maandag, dinsdag en woensdag 

15.00 - 17.00 

Plaats: Bibliotheek Schalkwijk
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Per keer is er plek voor max. 8 kinderen 

De Meer en de Erasmus
Ook in de scholen zijn gratis activitei-
ten. De Meer en de Erasmus werken aan 
uitbreiding van hun programma. Op het 
moment is er in de gymzaal: 
•  Dreumus basketbal (2-4):  

zondag 11.30 - 12.30

In Schalkwijk zijn steeds meer gratis leuke dingen te doen voor kinderen. Hier een over-
zicht. Of je nu wilt sporten, knutselen, dansen of muziek maken, het kan allemaal voor 
niks! Ben je nieuwsgierig, wil je iets uitproberen? Ga er gewoon een keer heen.

Jeugdfonds 
Sport & Cultuur
Schalkwijk heeft ook een groot 
aanbod van betaalde lessen. 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-, thea-
ter-, 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@jeugdfondssporten-
cultuur.nl. U kunt ook op de website 
kijken www.jeugdfondssportencul-
tuur.nl.
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‘Om je later te kunnen redden als je gaat 
werken of leren buiten Schalkwijk, is het 
belangrijk om al jong met mensen van 
buiten je vertrouwde wereldje om te leren 
gaan,’ aldus Anass. ‘Zo kun je je later 
makkelijker aanpassen aan ander taalge-
bruik en andere omgangsvormen.’ Anass 
studeert commerciële economie aan de 
Hogeschool van Amsterdam en ziet jonge-
ren soms vastlopen op dit punt.

Edward van Gils
Daarom geeft hij ze graag de kans les 
te krijgen van Edward van Gils, onder 
straatvoetvallers een beroemdheid. Hij zit 
in het straatvoetbalteam van de Brazili-
aanse stervoetballer Ronaldinho en heeft 
alle uithoeken van de wereld gezien, van 
de pleintjes in Amsterdam tot de favelas 
van Rio de Janeiro. Edward weet mensen 
te raken en weet hen, middels de taal van 
het voetbal, in beweging te brengen om 
het maximale uit zichzelf te halen. 

Team Ronaldinho
Anass organiseert een reeks van zeven 
clinics, waar telkens een week of zes 
tussen zit. De eerste was op 17 novem-
ber. De bedoeling is om volgende zomer 

een finale te houden in Schalkwijk. Voor 
de finale is er een heel gaaf plan. Eerst 
spelen de winnaars van de clinics tegen 
elkaar. Het team dat wint mag voetbal-
len tegen de vier Nederlanders die in het 
straatvoetbalteam van Ronaldinho zitten. 

Wie het allemaal wil volgen, of iemand 
kent die zich wil aanmelden, dat kan via 
Instagram bij Voetbalclinics.

Paula Willems

Werkplaatsplek reserveren
Wie creatief aan de slag wil met een 
eigen werkstuk, kan in een grote ruimte 
bij MooiZooi klussen aan een werkbank 
of grote tafel. Allerlei gereedschap is 
beschikbaar in deze workshopruimte. Ha-
mers, schroevendraaiers, boren, beitels, 
gutsen, lijm, naaimachines enz. U kunt 
snuffelen in onze winkel naar materialen. 
Het gebruik kost inwoners van Schalkwijk 
niets, afgezien van materiaalkosten, 
omdat we gesponsord worden door 
Schalkwijk aan Zet. 

Workshop of cursus geven
Bent u bedreven in een bepaalde hobby, 
kunst of ambacht? Geef uw kennis en 
vaardigheid door aan anderen, in maxi-
maal tien bijeenkomsten met maximaal 
tien deelnemers. Breien, houtbewerken, 
hoeden maken, pottenbakken, schilde-
ren, fotograferen, alles kan. De ruimte 
kost u in 2021/2022 niets. Het kan, in 
overleg, ook ’s avonds en in het weekend.

Creatieve workshops volgen
De cursussen die andere Schalkwijkers 
aanbieden vindt u op de MooiZooi-web-

site: mooizooi.nl/werkplaatsSchalkwijk. 
MooiZooi zit in gebouw Terschellingpad 2. 
Meer informatie? Bel 023 576 79 35 of mail 
naar info@mooizooi.nl.

Van de ingediende ideeën kregen er 38 
voldoende likes om door te gaan naar 
de tweede ronde. En op 29 november 
werd bekend welke plannen de derde 
ronde gehaald hebben. Daar kunt u 
tot en met 12 december op stemmen. 
Elke Schalkwijker van 16 jaar en ouder 
heeft een persoonlijke stemcode in zijn 
brievenbus gekregen. Daarmee kunt u 
stemmen, door een budget van 70.000 
euro te verdelen over de plannen die u 
het best vindt. Op 15 december worden 
de winnaars bekend gemaakt. Een blik op 
de plannen? Kijk op www.schalkwijkaan-
zet.nl.

Hulp bij stemmen
Is het voor u niet mogelijk om online te 
stemmen? Bewaar de brief met uw code 
en neem hem mee naar het Stemhulp-
spreekuur. Op dinsdagavond 7 december 
tussen 19.00-20.00 uur zit de gemeente 
klaar om u te helpen. In Da Vinci, Leo-
nardo da Vinciplein 73.

Plannen uit Meerwijk
In Meerwijk hebben vier plannen de twee-
de ronde gehaald. Op het moment dat we 
deze krant maken is nog niet bekend of 
u op al deze plannen kunt stemmen. We 
hopen natuurlijk van wel! Dit zijn ze.

Kindermusical
Met kinderen van 8 tot 13 jaar een mu-
sical maken. Met professionele bege-
leiding op het gebied van toneelspelen, 
dans, muziek en decorbouw. Samen met 
de kinderen worden het verhaal en het 
decor gemaakt. 
En natuurlijk de 
uitvoering! De 
senioren van 
het Odense-
huis doen ook 
mee, met 

muziek en zang. Ouders kunnen suppor-
ten door het maken van de kostuums. Het 
wordt een onvergetelijke ervaring.

Opknappen plein Stresemannlaan
Het voormalig schoolpleintje aan de 
Stresemannlaan heeft een opknapbeurt 
nodig. Door de centrale ligging van het 
plein zou de hele buurt ervan opknap-
pen! Het pleintje trekt veel publiek uit 
de buurt, zowel kinderen, jongeren als 
volwassenen. De bestrating is niet meer 
van deze tijd en onveilig voor ouderen 

vanwege kuilen in de grond. 
Onder de speel-
toestellen moet 

nodig een 
goede va-
londergrond 

komen. 

Bloembakken tegen parkeren
De indiener van dit plan wil op de brede 
stoepen in de Bernadottelaan meer 
bloembakken plaatsen, zodat men niet 
meer op de stoepen kan parkeren. Er 
staan al drie bloembakken, maar dat is 
niet genoeg. Bewoners rijden met hun 
auto over het fietspad de stoep op, om te 
kunnen parkeren voor hun huis. Dit heeft 
al een paar keer geleid tot een bijna-
ongeluk. Door grote bloembakken erbij 
te plaatsen en het fietspad aan beide 
zijden met paaltjes af te schermen, wordt 
het rijden op het fietspad en de stoep 
ontmoedigd. 

Betonnen speltafels Da Vinciplein
Het Da Vinciplein is al erg opgefleurd, 
maar er missen nog dingen die mensen 
er kunnen doen. Plan: betonnen schaak-, 
dam en backgammontafels plaatsen. 
Jongeren ontmoeten elkaar op het plein, 
maar sjouwen er nu met de ziel onder 
de arm rond. Veel jongeren spelen deze 
spellen al thuis, dus waarom niet lekker 
buiten? En ook voor ouderen is het vast 
gezellig om er samen een spelletje te 
spelen.

Betonnen schaaktafel

Schalkwijk aan Zet: stem t/m 12 dec
Schalkwijk aan Zet leverde dit jaar in de eerste ronde 55 plannen op. Van kunst op de 
flatmuur tot hulp voor jonge Schalkwijkse ondernemers. En voor veel, heel veel speel- 
en sportterreintjes en activiteiten voor oud en jong. Schalkwijk bruist en heeft grote 
behoefte aan ontmoetingsplaatsen, dat blijkt.

Kindermusical 2020. Foto Franklin van der Erf

Straatvoetballen met beroemdheid
Bij interviews voor de wijkkrant tref ik steeds vaker jonge mensen. Ze zijn geboren en 
getogen in Schalkwijk en willen iets organiseren voor de kinderen uit de buurt. Dingen 
die zij zelf in hun jeugd gemist hebben. Zo ook Anass el Hachimi (19). Hij verzorgt een 
reeks sensationele voetbalclincs (workshops) met de internationale straatvoetballer 
Edward van Gils.

Bij MooiZooi bent u aan zet
MooiZooi is een winkel met knutselmateriaal dat eigenlijk in de afvalstroom zou belanden. 
Voor weinig geld vindt u er allerlei geks en anders-dan-anders. Daarnaast is er een werk-
plaats met gereedschap, waar u zelf aan de slag kunt. Ook kunt u er workshops geven.

Edward van Gils (links) in actie.
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 1.  Waaraan ontleent Schalkwijk zijn 
naam  

A.  Knecht en Nederzetting
B.  Kerk en Huizen
C.  Boeren en Dorp

 2.     Welk beroemd duo bezocht ooit de 
kermis in Schalkwijk

 A. Piet Bambergen en René van Vooren
 B. Sandra en Andres
 C. Bassie en Adriaan

 3.    Waarop loopt de motor van het 
pontje over de Ringvaart 

 A.   Stookolie 
 B. Diesel 
 C. Zonne-energie

 4.  In Schalkwijk reed ooit een stoom-
trein. De stations Rijksstraatweg en 
Vijfhuizen herinneren daaraan. Wan-
neer reed hij hier?

 A. Van 1950 tot 1959
 B.  Van 1912 tot 1936
 C. Van 1880 tot 1939 

 5.  Welke Schalkwijkse club werd lande-
lijk Sportclub van het jaar in 2019 en 
Cultuurclub van het jaar in 2021

 A. Samen Haarlem 
 B. Triple Threat
 C. United Davos

 6. Welke molen staat niet in Schalkwijk
 A. De Vijfhuizermolen
 B. De Hommel
 C. De Veer

 7.  Welke ijsje werd in de jaren zeventig 
het meest verkocht in ons openlucht-
zwembad

 A. Cornetto
 B. Raket 
 C. Magnum

 8. Het Torentje op de Febo komt van de
 A. Spaarnekerk 
 B. Mariastichting 
 C. Protestantse kerk Badhoevedorp

 9.  Wat was de bijnaam van het steeds 
verder uitdijende Haarlemmermeer

 A. Waterwolf
 B. Waterbeer
 C. Waterrat

10.   Hoe heten de twee zilverkleurige 
woontorens in het Aziëpark

 A. Bossa en Nova
 B. Twister en Tango
 C. Hip en Hop

11.   Het traditionele zomervakantie-kin-
derfestijn in de Ringvaart heet 

 A. Kinderparadijs
 B. Stuif-es-in
 C. Stuif-Stuif

12.   Hoe heet het park met inheemse 
wilde planten langs de Europaweg

 A. Romolen Heempark
 B. Europaplantsoen
 C. Schouwbroekerpark

 13.   Welke zangeres trad op bij Friet van 
Piet ter ere van het 30-jarig bestaan

 A. Corry Konings
 B. Liesbeth List
 C. Anita Meijer

14.  Wat is de betekenis van de afkorting 
GOSH

 A. Gezelschap Ons Schalkwijk Haarlem
 B.  Genootschap Oud-Schalkwijk  

Haarlem
 C.  Gemeenschap Oude Schalkwijkers 

Haarlem

Test uw Schalkwijkkennis met deze quiz die gemaakt werd door GOSH. Dit gezelschap heeft een levendige pagina op Facebook waar 
allerhande oude en nieuwe wetenswaardigheden over Schalkwijk gedeeld worden. Ook verzorgt GOSH interessante wandelingen-
met-gids door ons stadsdeel. Geheimzinnige afkorting trouwens, GOSH, wat betekent die? Tja, dát is natuurlijk een quizvraag!

Antwoorden:
1-A / 2-C / 3-C /4-B / 5-B / 6-C / 7-B / 8-A / 
9-A / 10-B / 11-C / 12-A / 13-C / 14-B 

Foto: Michel Campfens

De grote Schalkwijkquiz 2021
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
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Sint in Da Vinci
Wie komt er alle jaren, heel ver uit Spanje varen? Sinterklaas 
natuurlijk! Dit jaar was hij zelfs in Da Vinci. Kinderen tot acht jaar 
konden een zelfgemaakt schoentje zetten in ons Huis van de 
Wijk. Er werd gekleurd, geknipt en geplakt dat het een lieve lust 
was, en zo stond er een parmantig rijtje schoenen te wachten. 
Op 3 december was de goedheiligman in Da Vinci en mocht 
iedereen zijn inmiddels gevulde schoentje bij hem ophalen.
  
Ibrahim en Karim willen plein leuker maken
De supermarkt aan het Da Vinciplein is in handen van Ibrahim en 
Karim, een hartelijk en zeer ondernemend duo. Zij hebben een 
missie: het plein gezelliger maken. Zorgen dat er meer mensen 
heen komen en dat die er langer blijven hangen. In het pand 
helemaal links zijn ze een winkel aan het maken met exclusieve 
woonaccessoires. Ernaast komt een ijssalon, waar je ook een 
goede koffie kunt krijgen. Je ziet het voor je: de kinderen een 
lekker ijsje en papa of mama met koffie op de vrolijke mozaïek-
banken.

Waanzinnige woensdagen!
Een serie workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar, voor slechts 
€ 1 per workshop. Plaats:  Ontmoetingskerk (Frankrijklaan 4). 
Tijd: 14.45-15.45 (6-8 jaar) of 16.00-17.00 (9-12). Programma: 
• 15 en 22 dec. Dans door Dayna Dance Academy
• 12 en 19 jan. Boetseren door Artwise
• 26 jan. en 2 feb. Theater door Theater met Puckie
• 9 en 16 feb. Muziek door Wereldmuziekschool
Aanmelden kan per workshop via vlamers@hart-haarlem.nl of 
app naar 06 16 17 17 40.

Buurtouders verhuisd
De Buurtouders patrouilleren zes avonden per week in Meerwijk 
en op zaterdag ook overdag bij het Da Vinciplein. Hun avond be-
gint met gezamenlijk wat drinken en zo sluiten ze hun ronde ook 
weer af. Nog even samen zitten, het logboek invullen, dat soort 
dingen. Jarenlang was de Buurtbox onderin de Rudolf Steinerflat 
hun uitvalsbasis. Een stille droom was om te verhuizen naar Da 
Vinci. En dat is gelukt! Ook de Buurtouders hebben nu een plekje 
in ons Huis van de Wijk. 

Leuks uit de wijk

Opening Kunstnest in de Bibliotheek 
Op het ideeënbord in de bieb schreef Neide Bastos haar wens: een plek waar kinderen kunst kunnen maken. Dat vonden ze bij de bieb 
een goed idee. Neide kreeg de sleutel van een lege ruimte en toverde die met haar team om tot een ‘Kunstnest’. In dit creatieve atelier 
kunnen ‘crea-kuikens’ uit Schalkwijk hun kunstzinnige hart ophalen: schilderen, tekenen, knutselen en het volgen van theater work-
shops. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen er elke maandag, dinsdag en woensdag terecht van 15.00 tot 17.00 uur. Gratis!


