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Vergaderingen 
De wijkraad houdt vijf openbare vergaderingen per jaar, u bent van 
harte welkom. In verband met corona graag van tevoren aanmelden. 
Mocht een vergadering niet doorgaan, dan laten we u dat weten. Aan-
melden kan via 06 4948 6999 of wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.
De data voor 2022 zijn: 22 maart - 28 juni jaarvergadering, thema 
groen - 27 september - 22 november.
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Openbare vergaderingen + nieuwe leden gezocht
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.

Coronais natuurlijk niet helemaal weg. 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 per mail of via 06 4948 6999. De data voor 2022 zijn: 22 
maart - 28 juni jaarvergadering, thema groen - 27 september - 22 november. Graag tot 
ziens!

Nieuwe leden gezocht
Er is veel te doen in de wijkraad, meer dan we aan kunnen. We werken binnen de wijkraad 
op een prettige manier samen, maar we kunnen niet al onze ambities waarmaken. Wij zoe-
ken dus nieuwe leden. Wilt u iets doen voor de wijk en wilt u meer informatie over de werk-
zaamheden van de wijkraad? Stuur dan een mailtje naar wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.

Zo’n activiteit zou een concert kunnen 
zijn: de concerten in Centrum Schalkwijk 
en de Ontmoetingskerk zijn weer gestart! 
Voor de data en de betreffende artiesten, 
hou onze website of Facebookpagina in 
de gaten.

Spannend
De perikelen rond IVORIM zijn nog niet 
voorbij. Een uitgebreid verslag van alles 
wat de actiegroep gedaan heeft, leest 
u op pagina 4. De bewoners hebben in 
december 668 handtekeningen aangebo-
den tegen het verminderen van parkeer-
plekken. Eind februari horen we pas of 
de plannen ook aangepast worden. Dat is 
dus nog steeds heel spannend. 

Woningen Centrum Schalkwijk
De renovatie van het winkelcentrum gaat 
serieuze vormen aannemen. Na voltooi-
ing van het Floridablok zijn nu de plannen 
voor sloop en nieuwbouw op de Zuid-
strook bekend. Er komen grote flats, er 
zullen veel mensen gaan wonen. U mag 
uw mening over de plannen geven, lees 
op pagina 8 hoe dat kan.
Natuurexcursies
Meerwijk heeft geluk met de natuur 
rondom: daar is bijzondere flora en fauna 
te vinden. Dat hebben wij onder meer te 
danken aan het zorgvuldige natuurbe-
heer van een grote groep vrijwilligers. 
Dit jaar worden weer drie excursies in 

het Poelbroekpark georganiseerd, meer 
daarover op pagina 9.

Da Vinci op zaterdag
Een lang gekoesterde wens is in ver-
vulling gegaan: Da Vinci is sinds kort 
geopend op zaterdag! En u kunt er, naast 
donderdag en vrijdag, nu ook op dinsdag 
eten. Daarvoor moest het DOCKteam 
uitgebreid worden en dat is gelukt! Hestia 

Kock is de nieuwe kracht, op pagina 13 
stelt zij zich aan u voor.

Wij hopen dat u met veel plezier deze 
wijkkrant zult lezen.

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

Voor u ligt de eerste wijkkrant van het nieuwe jaar. De kans is groot is dat de corona-
maatregelen minder streng worden, of misschien zelfs helemaal afgeschaft. Dat zou 
wel heel fijn zijn. Dan kunnen wij elkaar ook weer echt ontmoeten op vergaderingen en 
bij andere activiteiten. 
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De gemeenteraad zal uiteindelijk over 
IVORIM beslissen. We hebben dus con-
tact gezocht met de politiek. We spraken 
leden van drie grote politieke partijen in 
de raad: D’66, CDA en PvdA. Ook hadden 
we contact met kleinere partijen als Jouw 
Haarlem, Hart voor Haarlem, OpHaar-
lem, Actiepartij en Trots Haarlem. Dat 
heeft geholpen, alle partijen zien in dat 
er veel fout is gegaan bij het maken van 
de plannen. Er is nooit aan de bewoners 
gevraagd wat zij vinden van minder par-
keerplaatsen. 

Wethouder
Op 15 december 2021 spraken wij met Eva 
de Raadt, de nieuwe wethouder. De voor-
zitter van de wijkraad was er ook bij. Het 
was een goed gesprek, ook de wethouder 
zag in dat de communicatie niet goed is 
gegaan. Ze kon nog niets toezeggen, ze 
was toen net begonnen als wethouder en 
wilde de plannen eerst goed bestuderen. 
Ze verzekerde ons dat er nog niets defi-
nitief besloten is. We hebben met haar 
een rondje door de wijk gelopen om te 
laten zien waar knelpunten te verwachten 
zijn. Tot slot hebben we haar op het Da 
Vinciplein 668 handtekeningen aange-
boden. Hier waren veel bewoners bij 
aanwezig. De wethouder vond het aantal 
indrukwekkend en zei dat zij er serieus 
naar zal kijken. We hebben gezegd dat 
wij doorgaan met acties totdat parkeren 
aan twee kanten mogelijk blijft.

Groene parkeerplaatsen
Het eenzijdig parkeren heeft tot doel 
extra ruimte te krijgen voor groen. Dit is 
nuttig bij extreme regenval, dan kan het 
water in de grond zakken en loopt het ri-
ool niet zo snel over. We vertelden Eva de 

Raadt dat je dat doel ook kunt bereiken 
zonder groenstroken. In Amsterdam zijn 
er groene parkeervakken: bestrating met 
ruime openingen waar gras tussen groeit. 
Als je daarvoor kiest, kun je volgens ons 
gewoon aan beide zijden blijven parke-
ren. 

Zorgen over besluitvorming
Inmiddels is de besluitvorming over IVO-
RIM uitgesteld. Er waren zoveel mensen 
die tweezijdig parkeren wilden behou-
den, dat het B&W meer tijd kost om een 
voorstel te doen aan de gemeenteraad. 
Verwacht wordt dat begin maart meer 
duidelijk zal zijn. Wij vinden het span-
nend. Is er extra tijd genomen omdat de 
gemeente wil uitzoeken of het tweezijdig 
parkeren behouden kan blijven? Of gaan 
ze argumenten zoeken om juist niet aan 
de wensen van de bewoners tegemoet 
te komen? Wij zijn er niet gerust op, ook 
omdat ons al vaak gezegd is dat niet afge-
weken kan worden van de plannen.  

Hoe nu verder?
Wij gaan door met de actie, totdat de 
plannen zijn aangepast. We wachten 

eerst af hoe het plan er uitziet dat B&W 
naar de raad stuurt. Mogelijk wil de 
gemeente ondanks alle protesten toch 
overstappen op eenzijdig parkeren. In 
dat geval zullen wij alle bewoners in het 
plangebied zo snel mogelijk informeren 
via een huis-aan-huis flyer, waarschijnlijk 
begin maart. 

Graag ook uw reactie
Als u wilt reageren of vragen heeft dan 
kunt u mailen naar meerwijkactiegroep@
gmail.com,  of een briefje sturen naar: 
Actiegroep Meerwijk, Jan Ligthartstraat 3, 
2037 ET Haarlem.  

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

Stresemannlaan, Braillelaan en 
Briandlaan
Zo hebben we aan de gemeente gevraagd 
waarom de bewoners van de Streseman-
nlaan, Braillelaan en Briandlaan niet ge-
informeerd zijn over de plannen. Immers, 
in de oorspronkelijke planning zouden 
deze straten in de eerste fase worden 
opgeknapt. Wat blijkt, de planning is 
veranderd en deze straten worden pas 
in de tweede fase aangepakt. De plan-
nen hiervoor worden in 2023 gemaakt, 
bewoners kunnen dan reageren. Echter, 

veel bewoners hebben nu al gereageerd, 
bij de inspraakronde over fase 1. Wij zul-
len er bij de gemeente op aandringen om 
deze reacties te bewaren en te betrekken 
bij het maken van de plannen voor fase 2. 

Procedure
De plannen voor het definitief ontwerp 
van fase 1 zouden eind december 2021 
bekend zijn, maar de besluitvorming is 
uitgesteld. De nieuwe wethouder, Eva de 
Raadt, heeft aangegeven meer tijd nodig 
te hebben om de plannen goed te bestu-

deren. Dit is nu de procedure: 
-  eind februari is het voorstel voor het 

definitief ontwerp bekend;  
-  de commissie Beheer bespreekt dit 

voorstel op 10 maart;
-  de gemeenteraad neemt op 24 maart 

een besluit. Weliswaar is dat na de 
verkiezingen, maar de gemeenteraad 
vergadert dan nog in de huidige samen-
stelling.

Marijke ‘t Hart

De SCAS is 2015 opgericht om cultuur 
dichtbij mensen te brengen die niet zo 
makkelijk naar de schouwburg of Philhar-
monie gaan. Wie de muziek hoort blijft 
vanzelf staan, het publiek is een gezellige 
mengelmoes van alle bevolkingsgroepen 
uit Schalkwijk. De wijkraad Meerwijk 
maakt deel uit van deze stichting.

Centrum Schalkwijk
Muziek op het middenplein: als corona 
geen roet in het eten gooit zal er elke 
tweede zaterdag van de maand een 
klassiek concert worden georganiseerd. 
Op andere zaterdagen klinken jazz en we-
reldmuziek tussen het winkelend publiek. 
De data kunt u vinden op de websites 
van Centrum Schalkwijk en SCAS: www.
centrumschalkwijk.nl en www.scas.info. 
Of volg Centrum Schalkwijk op Facebook.

Ontmoetingskerk
Ook in de Ontmoetingskerk klinkt weer 
muziek van toptalent, georganiseerd door 
Muziek in de Kerk. Op 10 februari was er 
een concert van drie jonge trombonisten. 
De toegang is vrij; een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Er wordt gecontro-
leerd op de QR code. Actuele informatie 
vindt u op de website van de Ontmoe-
tingskerk: www.pknchalkwijk.nl.

Schalkwijk aan Zee
Elk jaar is bij de Molenplas het festival 
Schalkwijk aan Zee. Op het festivalterrein 
genieten jong en oud van kunst, theater, 
dans, heerlijk eten en muziek. Sinds 2018 
wordt de organisatie van Schalkwijk aan 
Zee via SCAS gefinancierd. Corona ver-

hinderde de editie van 2021. In 2020 ging 
het festival wel door, maar dan online. Dit 
jaar hopen we op 4 september weer een 
bruisend Schalkwijk aan Zee te beleven. 
Duimt u mee?

Jan Bos

Zorgen om parkeerplaatsen
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: een grote groep bewoners is ertegen om in hun 
straten parkeren aan slechts één kant in te voeren. Dit is een onderdeel van IVORIM 
(herinrichten straten in groot deel Meerwijk, zie www.haarlem.nl/mijnmeerwijk). Wij 
hebben van de zomer een actiegroep opgericht en vertellen hier wat er sinds de vorige 
wijkkrant gebeurd is.

Groene parkeervakken. De bestrating 
heeft grote openingen waar gras in groeit. 
Zo kan regenwater makkelijk wegzakken.

Aanbieden van handtekeningen aan 
wethouder.

Schalkwijk aan Zee, foto Onno Hulshof

Er klinkt weer muziek in Schalkwijk
Het kan weer! Na een afwezigheid van bijna twee jaar zijn de concerten terug in Cen-
trum Schalkwijk. De aftrap was op 12 februari met een een trio op klarinet, cello en 
piano. Ook jazz en wereldmuziek staan op de agenda. Helemaal gratis, op het midden-
plein. Deze concerten worden georganiseerd door de Stichting Culturele Activiteiten 
Schalkwijk (SCAS).

Uitstel besluit IVORIM
De actiegroep is heel actief geweest, zie het stuk op de bladzijde hiernaast. Ook de 
wijkraad heeft de gang van zaken rond IVORIM nauwkeurig gevolgd en vragen gesteld 
over de voortgang. 
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Dit authentieke weggetje aan de rand 
van Meerwijk heet simpelweg ‘Vijfhui-
zen’. Een rare naam voor zo’n oude weg. 
Het is dan ook niet de oorspronkelijke 
naam. Totdat Schalkwijk in 1969 opging 
in de gemeente Haarlem, heette hij het 
Kerklaantje. Maar er wás al een Kerklaan 
in Haarlem en dus moest hier een nieuwe 
naam voor bedacht worden. Voor de 
bewoners is het echter nog altijd het 
Kerklaantje of het Groene Weggetje. De 
weg leidde – hoe kan het ook anders 
- naar de kerk in Vijfhuizen. De oude 
boeren van Schalkwijk liepen daar op 
zondag naar toe. Vooral zomers was dit 
een prachtige wandeling. De berm stond 
ook toen al vol met fluitenkruid.

Baanwachter
Komend vanuit de Buckstraat loop ik het 
Kerklaantje op. Het eerste dat me opvalt 
is het witte huis aan de rechterzijde. Het 
past niet echt in de omgeving, zo lijkt het. 
En dat klopt. Dit was ooit Spoorwoning 
12, waar de baanwachter van de toenma-
lige spoorlijn met z’n gezin woonde. Nu 
is het huis van Angelien. Ze vertelt me dat 
van 1912 tot 1935 de treinen tussen Haar-
lem en Hoofddorp vlak langs de woning 
denderden. Wat een aardige dame, denk 
ik, als ze me belooft om naar oude foto’s 
te zoeken. Helaas vindt ze niets, zo hoor 
ik later. Dat komt doordat foto's vroeger 

duur waren om te laten ontwikkelen. Als 
ik verder loop, besef ik dat dit de plek is 
waar tot 1935 een onbewaakte spoorweg-
overgang was. Ik kijk naar links en rechts 
en steek over.

Ot en Sien
De Zuid-Tangent raast voorbij als ik over 
de brug rechtdoor loop. Eerst langs 
het Krekelpad links, daarna langs de 
Poelpolder rechts. In de verte zie ik al de 
oude boerderij, die waarschijnlijk dateert 
van voor 1900. Hij werd in 1935 gekocht 
door Van Engelen senior. Zijn zoon werd 
hier geboren en woont er nog steeds, 
maar geboerd wordt er niet meer. Ik loop 
het erf op en drie kippen begroeten me. 
Hier staat de tijd stil, denk ik bij het zien 
van het erf, de hooischuur en de oude 
tractor. Onwillekeurig moet ik denken aan 
de schoolplaten van Ot en Sien, vroeger 

in de klas. Prachtig. Veel bewoners van 
Schalkwijk hebben nog mooie herinnerin-
gen aan deze plek, de koeien verzorgen 
of een emmer verse melk halen bij de 
boer.

Molen 400 jaar oud
Ik loop de bocht door en zie links de 
Vijfhuizer Molen. Een van de meest foto-
genieke molens. Op m’n mobieltje lees 
ik dat al in 1649 een vergunning werd 
verleend voor een ‘bequame molen’. 
Hij staat er dus al een kleine 400 jaar! 
Helaas is de ‘echte’ oude in 1859 door 
brand verloren gegaan. Wat een geluk dat 
‘ie in 1874 is herbouwd, zodat niet alleen 
de polder bemalen werd, maar ook het 
landelijke karakter bewaard is gebleven. 
Ik neem me voor om de molen een keer te 
bezoeken zodra dit weer mag.

Binnen de periode dat ik lid ben geweest 
van de wijkraad heb ik mij met name 
bezig gehouden met het verkeer in 
Meerwijk. Ik heb in deze periode getracht 
de wensen van de bewoners duidelijk te 
maken en te beargumenteren richting de 
gemeente. Dit is een belangrijk speerpunt 
van de wijkraad voor het project IVORIM.

Visie Verkeer Schalkwijk
Vanuit de werkgroep Verkeer (een sa-
menwerking tussen de vier wijkraden in 
Schalkwijk) heb ik meegewerkt aan een 
Visie Verkeer Schalkwijk. Hierin is een 
vertaling gemaakt van het beleid van de 
gemeente, maar dan wel op een manier 

dat ook de belangen van de bewoners 
worden meegenomen. Dat wil zeggen: 
veilig, maar wel met genoeg ruimte voor 
alle verkeersdeelnemers, waaronder dus 
ook de auto.

Oproep
Met mijn vertrek komt er een plek vrij 
binnen de wijkraad maar ook voor de 
werkgroep Verkeer… Ben je nou betrok-
ken bij de wijk en wil je wat betekenen 
voor de wijk? Meld je dan aan voor de 
wijkraad en het zou mooi zijn als je je ook 
wilt inzetten voor de verkeersveiligheid in 
de wijk… Het is mij namelijk opgevallen 
dat het nodig is een om een vinger aan de 

pols te hebben bij de snelle ontwikkelin-
gen van vandaag de dag.

Meerwaarde
Ik hoop in ieder geval een positieve bij-
drage te hebben geleverd als het gaat om 
Meerwijk. Na lid te zijn geworden van de 
wijkraad heb ik in ieder geval ontdekt dat 
deze wijkraad op wil komen voor de be-
langen van de bewoners van Meerwijk en 
zich niet af laat schrikken door de soms 
ingrijpende plannen en starre houding 
van de gemeente.

Het gaat jullie goed, Leander van Dam

Uit-Wijk-en voor Meer?
Met gemengde gevoelens schrijf ik deze bijdrage voor de wijkkrant… Want na iets meer 
dan een jaar formeel deel uit te hebben gemaakt van de wijkraad, ga ik deze alweer ver-
laten. Het is niet dat ik perse de wijkraad wil gaan verlaten maar wij gaan eindelijk onze 
wens vervullen, hetgeen betekent dat we gaan verhuizen naar “het Hoge Noorden”.

Langs het Kerklaantje in Meerwijk
'Heel Meerwijk bestaat uit nieuwbouw. Is dat zo, héél Meerwijk? Nee, een kleine 
enclave blijft moedig weerstand bieden aan de oprukkende nieuwbouw in deze eeu-
wenoude polder.' Deze woorden zijn een speelse verwijzing naar de beginzin van elke 
Asterix en Obelix. We hebben het hier over het weggetje naar Vijfhuizen. Nick Nuijens, 
Schalkwijkgids en oprichter van het Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem (te vinden 
op Facebook) neemt een kijkje op deze historische plek.

Oude scherven
Ik groet een vrouw met een golden retrie-
ver. Ze doet een hek dicht. Ja, ik woon 
hier, antwoordt ze als ik haar dat vraag, 
al vijftien jaar. Het is zo’n mooie plek. Het 
is oorspronkelijk een boerderij en al 250 
jaar oud. Als we graven vinden we nog 
altijd oude scherven. Ook hebben we hier 
twee hele oude drinkbakken voor koeien 
gevonden. Die hangen nu op een mooi 
plekje in het huis.

Rondje Haarlem over water
Het einde van de Kerklaan komt in zicht: 
de welbekende ophaalbrug met de 
toepasselijke naam ‘nabij Vijfhuizen’. Hij 
is gebouwd in 1845 en wordt momenteel 
gerestaureerd. Links ligt de sloep van 
de familie Pauw in het water. Die kun je 
huren als je een rondje door Haarlem wilt 
maken. Via de Ringvaart, het Spaarne, de 
Mooie Nel en de Liede. Schalkwijk vanaf 
het water is echt een aanrader, weet ik 
toevallig. Vooral ‘s zomers.

Ik keer om en wandel terug. Zo’n klein 
weggetje en zoveel geschiedenis, mijmer 
ik. Ik maak toch maar weer een foto van 
de molen. Hij vroeg erom.

Nick Nuijens

De weg die op deze foto recht vooruit loopt, onder het hek door, daar ongeveer liep vroeger de spoorlijn van Haarlem naar Hoofddorp. 
Foto Nick Nuijens

250 jaar oude boerderij. Foto Nick Nuijens

De Vijfhuizer Molen op een foto van het Noord-Hollands Archief. Wij op de redactie twij-
felen: is dit de huidige (uit 1875), of z'n voorganger die in 1859 is afgebrand?
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Verouderd winkelcentrum
Het huidige winkelcentrum is verouderd 
en kent veel leegstand. De gemeente 
en de vereniging van eigenaren van het 
winkelcentrum hebben grote vernieu-
wingsplannen. Om niet alles in één keer 
overhoop te halen gaat dat in stapjes. 
Fase 1 is bijna klaar: de bioscoop en de 
nieuwbouw daar tegenover (het gele 
Floridablok met woningen, winkels en 
de parkeergarage). Nu komt fase 2, de 
Zuidstrook van het winkelcentrum.

Zuidstrook
De Zuidstrook bestaat voor een groot 
deel uit losse panden: TPG-post, Fit for 
Free, Jordan Carwash en de voormalige 
bowlingbaan. Verder hoort het zuidelijke 
deel van het winkelcentrum erbij: de 
panden van Blokker, H&M, Rabobank en 
V&D. Al deze gebouwen worden gesloopt, 
dus ook een stuk van het winkelcentrum. 
Daar komen nieuwe gebouwen en een 
nieuwe openbare ruimte voor terug. De 
nieuwbouw bestaat uit losse flats. Op de 
begane grond komt plek voor winkels, 
werken, horeca, sporten, en maatschap-
pelijke voorzieningen. Daarboven komen 
honderden woningen. De nieuwe open-
bare ruimte krijgt veel groen zodat je er 
lekker buiten kunt zitten of wandelen.

Wat mag wel en niet?
Het zijn de projectontwikkelaars die gaan 
bouwen. Maar zij mogen niet zomaar 
alles neerzetten. Zij moeten rekening 
houden met de omgeving. De gemeente 
stelt een document op met een aantal 
bindende voorwaarden. Dat is een Ste-
denbouwkundig Programma van Eisen. 
Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de 
bebouwing mag zijn, hoe de gevels er 
ongeveer uit moeten komen te zien, en 
wat er moet gebeuren met de openbare 
ruimte eromheen. Ook aan de bereik-
baarheid, veiligheid en de belasting voor 
het milieu worden eisen gesteld.

U mag reageren
De afgelopen tijd heeft de gemeente 
gewerkt aan dit Stedenbouwkundig Pro-
gramma van Eisen van fase 2. Bewoners 
van Schalkwijk mogen daar iets van 
vinden en er vragen over stellen. U vraagt 
zich misschien af wat de bebouwing 
betekent voor de zon in uw tuin, of u bent 
bang dat er straks een blinde muur achter 
uw appartementencomplex oprijst.

Gemeente komt naar de wijk
De gemeente zal de wijken in trekken om 
iedereen een kans te geven hierover in 
gesprek te gaan of vragen te stellen.Als u 
het ergens niet of wel mee eens bent kunt 
u een officiële inspraakreactie indienen. 
Alle reacties worden bekeken en zo nodig 
meegenomen in het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen. Vervolgens stelt de 
gemeenteraad het plan vast. Dit gebeurt 
nog voor de zomer van 2022. Meer we-
ten? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente 
in Meerwijk komt? Kijk op www.haarlem.
nl/centrum-schalkwijk 

Ten zuiden van het nieuwe marktplein ko-
men vijf flats. Het wordt een klein buurtje 
rond een grasveld, zonder auto's in de 
straten. Foto: artist impression, Hoorne BV.

Plan winkelcentrum: geef uw mening
Het winkelcentrum Schalkwijk wordt de komende jaren verbouwd naar een stadsdeel-
centrum. Het eerste deel is bijna klaar, nu is de Zuidstrook aan de beurt (fase 2). Het 
plan hiervoor heet het Stedenbouwkundig Plan van Eisen Schalkwijk Centrum. Er staat 
in aan welke eisen de nieuwbouw moet voldoen. Het plan ligt vanaf 21 februari tot 
begin april ter inzage. Daar mag u als inwoner op reageren.

Actie bewoners
Een aantal bewoners heeft de teke-
ningen gezien en maakt zich zorgen 
over het geringe aantal parkeerplaat-
sen de hoogte van de torenflats. Als 
u zich ook zorgen maakt, of als u 
hulp nodig heeft bij het reageren op 
de plannen, dan kunt u een mailtje 
sturen naar: schalkstadhaarlem@
gmail.com.

Zicht op het nieuwe buurtje vanaf de sporthal. Foto: artist impression, Hoorne BV. Veel 
meer informatie, beelden en zelfs een filmpje vindt u op www.levs.nl/projecten/schalk-
stad-zuidstrook

Het jaar 2021 was het tweede jaar dat de 
Natuurwerkgroep Poelbroekpark zich aan 
coronamaatregelen moest houden. Ge-
lukkig stond dat ons werk niet in de weg. 
We maaiden grasland en verwijderden in 
voorjaar en zomer reuzenberenklauw en 
in het najaar jonge boompjes.

Omvormingsbeheer Poelbroekpark
De achterstand in het natuurbeheer 
van het Poelbroekpark bleek zo groot 
dat het vrijwilligerswerk in 2021 verder 
ondersteund werd door een aannemer. 
Deze verwijderde bomen in het rietland 
en legde enkele plasjes met eilandjes 
aan. Ook groef hij op een locatie de 
voedselrijke bovenlaag af, zodat de 
kale vochtige kalkrijke zandbodem weer 
zichtbaar werd. Het bos maakte zo plaats 
voor nat rietland met poelen voor vogels, 
libellen en amfibieën. We verwachten 
dat de komende jaren op het kale zand 
een soortenrijke vegetatie tot ontwikke-
ling komt met verschillende orchideeën. 
Mogelijk keert na bijna honderd jaar af-
wezigheid hier ook het kleurrijke plantje 
teer guichelheil terug. 

Wilt u een jong boompje?
Om dit mogelijk te maken zullen we ook 
in 2022 de opgekomen jonge boompjes 
met de hand uittrekken. Wie enkele 
jonge boompjes in zijn tuin wil kan een 
afspraak maken om ze op te halen. 
Wanneer deze boompjes verder groeien 
leggen ze koolstof vast en leveren zo een 
bijdrage aan het tegengaan van klimaat-
verandering. Ook versterken ze de biodi-
versiteit en de leefbaarheid in de stad.

Vrijwilligers
Het Poelbroekpark is een kwetsbaar 
natuurgebied. Wanneer met te zwaar 
materieel wordt gewerkt raakt de bodem 
beschadigd. Wij werken daarom met licht 
materieel. Zo blijft (of wordt) het gebied 
geschikt voor zeldzamere natuur. De 
vrijwilligers vormen een gezellige groep 
mensen, die van buiten werken houdt. 
Tijdens de koffiepauze is er altijd iets 
lekkers dat iemand heeft meegebracht. 
Meedoen? We kunnen uw hulp goed 
gebruiken! We bieden u de mogelijkheid 
zich via cursussen en excursies verder te 
bekwamen in biodiversiteit en het werken 
in de natuur. 

Excursies
Wilt u weten welke planten, dagvlinders, 
libellen en broedvogels in het Poelbroek-
park leven en uitleg krijgen over het 
vrijwilligerswerk? Meld u dan aan voor 
één van onze gratis excursies.
–  Zaterdag 7 mei, 9.00 tot 11.00 uur: 

vogelexcursie
–  Zaterdag 4 juni, 10.00 tot 12.00 uur: 

plantenexcursie
–  Zaterdag 25 juni, 10.00 tot 12.00 uur: 

libellen- en dagvlinderexcursie

Werkdagen
De werkdagen in het Poelbroekpark zijn 
op zaterdag van 10.00 uur tot ca. 14.30 
uur. De data voor 2022: 26 februari, 23 
april, 21 mei, 11 juni, 2 juli, 23 juli, 13 
augustus, 27 augustus, 17 september, 15 
oktober, 5 november (Landelijke Natuur-
werkdag), 19 november en 17 december.

Contact en verzamelpunt
Wie zin heeft om onze ploeg te versterken 
of mee wil met een excursie kan zich aan-
melden bij coördinator en excursieleider 
Niko Buiten, nikobuiten@online.nl. Het 
verzamelpunt voor werk en excursies is 
het hek van Doe-Tuincomplex Poelbroek-
tuin (aan het fietspad naar Vijfhuizen). 
Meer informatie over de Natuurwerk-
groep Poelbroekpark vindt u op de 
website van de wijkraad, www.wijkraad-
meerwijk.nl onder het kopje Groen.

De activiteiten van de Natuurwerkgroep 
van het Poelbroekpark worden mede mo-
gelijk gemaakt dankzij een subsidie voor 
bewonersinitiatieven van de gemeente 
Haarlem.

Niko Buiten

Verwijderen opgeschoten 
jonge boompjes langs oever

Kijken of meehelpen in Poelbroekpark
In het Poelbroekpark vindt zorgvuldig natuurbeheer plaats door vrijwilligers. Daardoor 
vind je er bijzondere flora en fauna. Meer handen zijn van harte welkom! Coördinator 
Niko Buiten schetst hier de werkzaamheden in 2021. Wilt u eens met een gids rondkij-
ken in dit rijke natuurgebied? Ga mee met één van de gratis excursies!
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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). Zaterdag: 11.00 - 17.00 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: dinsdag, 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

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 activiteiten. 
•  Dans, groep 6/7/8:  

donderdag 16.15 - 17.15
•  Dreumes 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.

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
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Klein gebaar met grote impact

We spreken Henk in het Huis van de Wijk 
Da Vinci. Op de achtergrond wordt door 
andere bezoekers verse soep gegeten, er 
hangt een gemoedelijke sfeer. Henk kent 
de plek, hij woont in de buurt. Onder het 
genot van een kop koffie vertelt hij hoe 
hij als gangmaker is begonnen: ‘Ik was 
zelf al erg betrokken bij de flat waar ik 
woon. Zo heb ik een bord opgehangen in 
de centrale hal waar buren een verzoek of 
aanbod konden noteren, op deze manier 
helpen we elkaar een beetje. Via BUUV 
werd ik gevraagd of ik het leuk zou vinden 
om gangmaker te worden. “We vinden 
het geweldig hoe jij iedereen aanspreekt 
Henk,” zeiden ze. En inmiddels ben ik al 
meer dan een jaar betrokken bij de Lief 
en Leedstraten.’

Open voor contacten
Wat maakt hem een echte gangmaker? 
Henk: ‘Het zit hem erin hoe je iemand 
benadert. Zo praat ik bijvoorbeeld rustig 
wanneer ik zie dat iemand de taal nog 
niet goed beheerst. Daarnaast sta ik zelf 
ook open voor nieuwe contacten.’ Dat het 
soms lastig kan zijn om mensen te berei-
ken geeft Henk toe. ‘In de wijk is er vaak 
afstand tussen bevolkingsgroepen, dat 
komt denk ik door een gebrek aan begrip 
voor verschillende culturen. Naar mijn 
idee is het te optimistisch om te denken 
dat bewoners dit kunnen oplossen, daar 
is vermoedelijk wel hulp van maatschap-
pelijk werk bij nodig.’

Cliniclown
Lief en Leedstraten dragen zeker bij aan 
het onderlinge contact. ‘Zo heb ik iemand 
een bloemetje gebracht na het overlijden 
van zijn vrouw, dat was een emotioneel 
moment. We spreken elkaar nu geregeld. 
Dit is natuurlijk fantastisch om terug te 
krijgen, daar doe je het voor.’ Henk heeft 
in de loop van zijn leven op veel verschil-
lende plekken gewerkt, onder andere in 
de filmwereld maar ook als cliniclown. 
‘Daar heb ik veel mensenkennis opge-
daan, het is het belangrijkst dat je elkaar 
als gelijken kan beschouwen. Mensen 
raak je met een persoonlijke boodschap, 
door ook iets van jezelf te laten zien. Ik 
zou het bijvoorbeeld leuk vinden om iets 

in de hal op te hangen, een gedicht ofzo, 
waardoor bewoners weten dat ze bij mij 
terecht kunnen voor een Lief en Leed 
moment.’

Gangmaker worden?
Voelt u zich verbonden met uw omge-
ving en wilt u graag iets doen voor uw 
buren? Of wilt u uw buren graag beter 
leren kennen? Doe dan mee met de Lief 

& Leedstraten en word gangmaker in uw 
eigen straat of galerij. Voor vragen of aan-
melden, neem contact op via liefenleed.
haarlem@dock.nl. Op You Tube staat 
een inspirerend filmpje, zoek op ‘DOCK 
Haarlem Lief en Leedstraten’. U kunt ons 
ook volgen via Instagram: lief en leedstra-
ten Haarlem.

Marieke Groenendijk en Floor Matla

Door heel Haarlem zorgen gangmakers vanuit de Lief en Leedstraten voor meer sociaal 
contact in hun straat of galerij. Dit is een project van Haarlem Effect en DOCK. Er 
worden presentjes uitgedeeld aan buren, waardoor nieuwe contacten ontstaan. De drij-
vende kracht achter de Lief en Leedstraten zijn de gangmakers. Zij beheren het budget 
en houden nauwlettend in de gaten welke buren wel een beetje aandacht verdienen. 
Eén van deze gangmakers is Henk Klootwijk (77) uit Meerwijk. 

Een aantal jaar geleden kwam ik door ge-
deeltelijke arbeidsongeschiktheid thuis 
te zitten. Als je altijd gewend bent ge-
weest om overdag naar je werk te gaan, 
verandert je wereld compleet als dat weg-
valt. Op een gegeven moment kwamen de 
muren op mij af. Ik bedacht dat als ik niet 
betaald kon werken, ik misschien wel een 
paar uur per week vrijwilligerswerk kon 
gaan doen. En zo kwam ik als gastvrouw 
bij het Huis van de Wijk terecht. 

Bijna dagelijks
Het begon met telefoon beantwoorden en 
mensen van koffie en thee voorzien. Al 
snel was ik zo enthousiast dat ik één mid-
dag in de week een activiteit ging doen. 
Na verloop van tijd kwamen er steeds 
meer activiteiten bij en was ik bijna dage-
lijks hier te vinden. 

Vacature
Herfst 2021 kwam er een vacature voor 
een extra betaalde kracht in het Huis 
van de Wijk. Ik heb lang getwijfeld, zou 
ik dit aankunnen? Wat als het te zwaar 
voor mij zou zijn en ik weer ziek zou 
worden? Kan ik die verantwoordelijk-

heid wel aan? Maar toen in december de 
vacature nog steeds openstond, heb ik 
de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben 
naar DOCKcollega’s Kaspar en Floortje 
gestapt en heb gevraagd of ik een kans 
zou maken als ik zou solliciteren. Hun 
enthousiaste reactie nam mijn onzeker-
heid weg, en mijn sollicitatiebrief ging 
dezelfde dag nog op de post. Toen ging 
het heel snel. Binnen twee weken tijd 
waren de gesprekken afgerond en werd ik 
hun nieuwe collega! 

Zaterdag open
Sinds 1 januari ben ik officieel in dienst, 
op dinsdag en zaterdag. Hiermee zijn wij 
het eerste Huis van de Wijk in Haarlem 
dat zes dagen in de week geopend is. 
U kunt nu dus ook op zaterdag bij ons 
terecht voor een heerlijk kopje koffie of 
thee, wat lekkers te eten, een praatje, of 
voor een activiteit. Een warme maaltijd 
serveren wij nu ook op dinsdag, naast 
donderdag en vrijdag. 

En zo zie je, van ziek thuis komen te zit-
ten, naar vrijwilligerswerk en uiteindelijk 
naar een vaste baan. Het kan zomaar 

gebeuren! Ik zie u graag in ons gezellige 
Huis van de Wijk op het Da Vinciplein. 

Hestia Kock 

Openingstijden:
Maandag: 10.00-15.30 
Dinsdag: 10.00-16.00 
Woensdag: 10.00-15.30 
Donderdag: 10.00-16.00 
Vrijdag: 10.00-16.00 
Zaterdag: 11.00-17.00 

Hestia Kock

Da Vinci ook open op zaterdag
Het was een grote wens van Da Vinci om de wijkkantine, tegenwoordig Huis van de Wijk 
geheten, ook op zaterdag te openen. En om de eettafel uit te breiden naar de dinsdag. 
Dat kon alleen als het DOCKteam versterking kreeg en dat is gelukt! Sinds 1 januari 
werkt ook Hestia Kock in het Huis van de Wijk. Voor een aantal mensen zal ze geen 
onbekende zijn bij Da Vinci. Aan wie haar nog niet kent stelt ze zich hier graag voor.

ATTENTIE, ATTENTIE!
Voor zowel Da Vinci als De Wereld 
(Laan van Berlijn) zoeken we allround 
keuken kanjers en gastheren/-
vrouwen. Wilt u bij de eettafelploeg 
die elke week kookt voor buurtbe-
woners? Het vrijwilligersteam zoekt 
extra handen bij boodschappen 
doen, koken en het serveren van 
de maaltijden. Ook zoeken we een 
afwasser. Natuurlijk eet u dan gratis 
mee. Bij de eettafel gaat het niet 
alleen om een lekkere maaltijd, maar 
ook om ontmoeting en verbinding 
van de buurt. Enthousiast gewor-
den?! Neem contact op met Floortje 
van der Werff: 06 599 73 534.
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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

Die van hen staat er mooi groen bij, 
maar die van de buurvrouwen, dames 
van hoge leeftijd, daar moeten nodig 
nieuwe plantjes in. Met het bedrag dat 
gewonnen is kunnen twee à drie extra 
plantenbakken geplaatst worden. Ook 
kunnen de bakken van de buurvrouwen 
opnieuw ingericht worden. ‘We willen 
daar een beetje eenheid in hebben, met 
een bloesemboompje of een vlinderstruik 
in het midden en aan de voet wat andere, 
insecten aantrekkende vaste planten of 
struiken, zoals hortensia en lavendel. 
Zodat niet alleen de straat opfleurt, maar 
ook de insecten meer kans krijgen.’

En de andere plannen?
Schalkwijk aan Zet heeft drie uitvoer-
bare ideeën voor Meerwijk opgeleverd. 
Voor de twee plannen die geen budget 
gewonnen hebben gaan de indieners op 
een andere manier financiering zoeken. 
Voor betonnen schaak-, dam en back-
gammontafels op het Da Vinciplein gaat 
Jan Bos op zoek naar andere potjes. En 
dan niet voor drie speltafels in een keer, 
maar gewoon eentje per jaar. Saskia 
Verkijk wil graag een nieuwe musical met 
schoolkinderen maken. Zij gaat met de 
cultuurcoach van Schalkwijk aan de slag 
om subsidie te krijgen.

Het is alweer een tijd geleden dat er een 
wijkschouw gehouden is. Op maandag 4 
april gaat de wijkraad met gemeente en 
betrokken bewoners op pad. We lopen 
door de wijk om te kijken hoe de buiten-
ruimte erbij ligt, of er verwaarloosd groen 
is, etc. Zijn er plekken die we absoluut 
moeten zien, laat het ons weten, dan ne-
men we die op in de route. U kunt ons be-
reiken op wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.
Na de schouw bespreken we onze be-
vindingen met de betrokken instanties. 
Dit werkt; veel van de problemen in het 
verleden werden opgelost. Op 4 april 
verzamelen we om 13.30 uur op het Leo-
nardo da Vinciplein. We gaan dan lopend 
de wijk door. U bent van harte welkom.

Metingen luchtkwaliteit
Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in de stad? Meten is weten. Daarom mochten de wijkraden een meetpunt kiezen in hun 
wijk. Een plek waarvan ze verwachten dat de lucht daar het meest vervuild is.In Meerwijk is gekozen voor een stukje van de Ber-
nadottelaan. Gedurende het komende jaar worden daar kleine buisjes opgehangen die luchtverontreiniging opnemen (namelijk 
stikstofdioxide, ofwel NO2). Elke vier weken worden de buisjes verwisseld en wordt de inhoud onderzocht. De resultaten kunt u 
bekijken op www.luchtmeetnet.nl (bij ‘selectie component’ kiest u  ‘NO2-buisjes’).
Op deze manier ontstaat per plek een jaargemiddelde. Die informatie kan de gemeente gebruiken bij het beleid over luchtver-
vuiling. Maar ook voor bewoners zijn de metingen nuttig. Mocht de luchtkwaliteit in de wijk problemen opleveren, dan kunnen 
bewoners de cijfers aan de gemeente tonen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Winnaar Schalkwijk aan Zet
‘We gaan meer kleur brengen op die brede grijze stoep langs de Bernadottelaan,’ 
aldus Claudia Bank, een van de vijf winnaars van Schalkwijk aan Zet. Haar plan kreeg 
veel stemmen en nu heeft ze €10.000 gekregen om het uit te voeren. Al een paar jaar 
verzorgt zij samen met man René drie ‘adoptie’ bakken bij hen op de stoep: een van 
henzelf en twee van de buurvrouwen. 

Wijkschouw 4 april
Deelnemers aan een eerdere wijkschouw.
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Leuks uit de wijk

Muziekfeestje in Huis van de Wijk
Da Vinci is voortaan ook open op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Wie op 5 februari binnenliep voor iets lekkers bij de feestelijke af-
trap, werd verrast door de heerlijke muziek van de band Spoor 3. De zang van Mirjam en Ron, begeleid door akoestische gitaar en toet-
sen, werkte betoverend. Bij de aanwezigen gingen de bekende covers er net zo goed in als de speciaal voor de gelegenheid gemaakte 
taart. Wie liever zelf zingt kan iedere zaterdag vrij binnen lopen bij het Odensehuis om van 11.00 tot 12.00 mee te doen aan Muziek 
en Zingen. En er is leuk nieuws: Spoor 3 zal vaker in Da Vinci komen spelen. Bezoeker Angela: ‘Het was erg gezellig vanmiddag! En de 
band spoor 3, daar kijken we weer naar uit.’ Volg ons op Facebook: Wijkkantine Da Vinci

Oprichter Hattrick Haarlemmer van het jaar
De ras-Schalkwijker Mohamed el Mesbahe is verkozen tot 
Haarlemmer van het jaar. Hij richtte jongerenvereniging Hattrick 
op. Jongeren kunnen er binnenlopen en samen gamen of een 
potje voetballen. Ook leert Mohamed ze om zelf activiteiten te 
organiseren. Daardoor neemt hun zelfvertrouwen toe en gaan 
ze het beter doen op school. Door dit soort ‘rolmodellen’ op te 
leiden zijn er steeds meer jongeren die iets tofs willen doen voor 
de wijk. En daar wordt Schalkwijk beter van!

Ziel van Schalkwijk
‘Schilder je blik,’ vraagt kunstenares Baukje Spaltro aan de deel-
nemers van haar workshops. ‘Wat voor sfeer heeft Schalkwijk? 
Welke kleuren zie je er? Kleur is sfeer.’ Voor Louis Groenewegen 
was die vraag makkelijk te beantwoorden. Immers, hij woont 
aan het Da Vinciplein en daar is de grauwe sfeer steeds meer 
verjaagd door het kleurige mozaïek. De parel op de kroon, de 
grootste blikvanger, is de nooduitgang van de parkeergarage. 
Op Louis’ schilderij wordt benadrukt hoe sierlijk de lijn van die 
nooduitgang is, vergeleken met alle kaarsrechte flats rondom.

Attentie Buurtouders voor senioren 
Het kerstdiner voor wijkbewoners, dat de Buurtouders al negen 
jaar organiseren in Da Vinci, kon weer niet doorgaan. Als alter-
natief bezorgden ze op 29 en 30 december bij vijfenzeventig ou-
dere Schalkwijkers een leuke attentie. Burgemeester Jos Wienen 
hielp mee de pakketjes rond te brengen. Dus sommige bewoners 
kregen een extra verrassing: niet alleen een kerstpakketje, maar 
ook de burgemeester aan de deur!

Kom kijken naar ‘Schalkwijk de musical’  
Hoe is Schalkwijk ontstaan? Twaalf enthousiaste kinderen maak-
ten hier een musical over, onder begeleiding van een regisseur, 
decorbouwer en Schakwijkkenner. Dit project van Saskia Verkijk 
is al de tweede kindermusical in Meerwijk! Dit keer hielpen de 
kinderen zelf bij het schrijven van het script. Ook bouwden ze 
het decor. In ´Schalkwijk de musical` wordt gezongen en gedanst 
door de eeuwen heen. De uitvoering is waarschijnlijk op 2 april 
om 14.00 uur, in de gezamenlijke aula van De Meer en de Eras-
musschool. Kom kijken! Laat weten met hoeveel mensen u komt 
op theaterwijk@gmail.com.


