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Leonardo da Vinciplein 73 • 2037 RR  Haarlem • 06 4948 6999 

wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl • www.wijkraadmeerwijk.nl

        Wijkraad Meerwijk

Oproep kopij 
De wijkkrant is er ook voor dingen die u zelf met de wijk wilt delen. 
Mogelijk	heeft	u	oude	foto’s,	of	verhalen	over	leuke	belevenissen	in	
de	buurt.	Wellicht	is	er	iets	in	de	wijk	dat	u	belangrijk	vindt	en	onder	
de	aandacht	wilt	brengen.	Schrijf	het	op	en	stuur	het	naar	de	redac-
tie. Wij kijken dan of het geschikt is voor plaatsing. 

U kunt uw kopij mailen via wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl. Op papier 
mag	ook,	doe	het	dan	in	de	bus	bij	Da	Vinci,	Leonardo	da	Vinciplein	
73, 2037 RR Haarlem. De deadline is 1 augustus.

Vergaderingen 
De	wijkraad	houdt	vijf	openbare	vergaderingen	per	jaar,	u	bent	van	
harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden. Mocht een verga-
dering niet doorgaan, dan laten we u dat weten. Aanmelden kan via 
06 494 86 999 of wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl. De data voor 2022 
zijn:		28	juni	(jaarvergadering),	27	september,	22	november.
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Jaarvergadering 21 juni

We nodigen u dan ook van harte uit voor 
onze jaarvergadering op 21 juni! Het 
thema: hoe versterken we de wijkraad? 
In	het	rode	blok	leest	u	er	meer	over.	Ook	
Liesbeth	Groenewegen	doet	in	deze	wijk-
krant een oproep voor nieuwe leden. Na 
een jarenlange, tomeloze inzet voor onze 
wijk, gaat zij helaas de wijkraad verlaten. 
Wij zullen haar heel erg missen.

Meerwijk samen aan tafel
Over uitnodigen gesproken, de wijkraad 
heeft	iets	leuks	bedacht.	Op	zaterdag	2	
juli willen we met mensen uit onze wijk 
gezellig samen eten op het Leonardo 
da Vinciplein. Iedereen maakt zelf iets 
kleins,	want	wat	verbroedert	er	nu	meer	
dan genieten van elkaars gerechten… 
Lijkt het u wat? Kijk op pagina 5 hoe u 
zich kunt aanmelden. 

De jeugd zit niet stil
Voor	kinderen	gebeurt	er	zoveel	leuks!	
In	de	bibliotheek	zit	Kunstnest,	een	plek	

waar kinderen elke week gratis kunnen 
knutselen. Kunstnest deed mee aan 
een	bijzonder	project	van	het	Frans	Hals	
museum, zie pagina 7. Verder was er al 
voor de derde keer een kindermusical in 
Meerwijk.	Onder	professionele	bege-
leiding	hebben	de	kinderen	hem	zelf	in	
elkaar	gezet.	Zij,	én	het	publiek,	hebben	
genoten (pagina 4). En er kwam een hele 
grote prijs voor een organisatie die zich 
enorm inzet voor onze jeugd. Triple Threat 
won in Paleis Noordeinde de hoofdprijs 
bij	de	Appeltjes	Van	Oranje:	25.000	euro.	
Dit geld is allemaal voor activiteiten, dus 

er ligt heel wat in het verschiet voor de 
Schalkwijkse jeugd (pagina 12).

Mooie zomer!
Bent u de spelende leeftijd inmiddels 
ontstegen? Geen nood, ook voor u staat 
er allerlei gezelligs en wetenswaardigs in 
deze wijkkrant. Wij hopen dat u hem met 
veel plezier zult lezen en wensen u een 
mooie zomer.

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

Wat hebben we een heerlijk zonnig voorjaar gehad! We hopen dat u genoten heeft van 
balkon of tuin, van stad of strand. Zonder coronabeperkingen kon dat weer volop. De 
wijkraadsleden konden eindelijk weer naast elkaar aan de vergadertafel zitten. Elkaar 
wat makkelijker verstaan, zonder die anderhalve meter ertussen. Fijn ook dat we nu 
weer openbare vergaderingen kunnen houden, wijkraadvergaderingen waar bewoners 
als vanouds welkom zijn.  

De koning reikt de prijs uit aan Triple Threat. Foto Oranje Fonds

Het thema van de jaarvergadering is ver-
sterking van de wijkraad. We vragen u 
om daarover mee te denken. Hoe kunnen 
we meer actieve leden vinden? Op welke 
manier interesseren we meer mensen 
met een andere culturele achtergrond 
voor de wijkraad?

We	willen	graag	de	leefbaarheid	in	de	
wijk	verder	verbeteren,	bijvoorbeeld	door	
ons in te zetten voor voldoende speelge-
legenheden. Dat kan alleen als we meer 
actieve leden krijgen. Mensen die willen 
helpen met het opzetten en uitvoeren 

van activiteiten. Ook mensen die handig 
zijn	met	ambtelijke	stukken	kunnen	we	
goed	gebruiken.	Het	kost	gemiddeld	
twee uur per week. Mochten uw handen 
direct gaan jeuken, meld u dan aan via 
wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl. Wilt u 
eerst meer weten, of wilt u ons helpen 
hierover na te denken, kom dan naar de 
jaarvergadering. 

Herverkiezing
Wijkraadsleden zijn voor maximaal vier 
jaar aangesteld. Daarna kunnen ze her-

kozen worden. In de komende jaarverga-
dering kunnen Marian Matthijsse en Jan 
Bos herkozen worden.

Aanmelden 
De	jaarvergadering	begint	om	19.30	uur.	
Aanmelden kan via 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.
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Mijn aandacht ging uit naar allerlei 
onderwerpen: zowel zorgen van wijk-
bewoners	als	ons	mooie	buitengebied.	
Jongerenproblemen,	wijkfeesten	en	
nieuwbouwplannen.	Maar	zeker	ook	het	
afvalprobleem	en	het	verval	van	stra-
ten en stoepen. Het heeft allemaal nog 
steeds mijn interesse, maar de jaren 
gaan tellen en ik neem afscheid.

Dromen
Zijn mijn dromen voor de wijk uitgeko-
men? Soms wel, maar soms ook niet. 
Mijn liefste wens was een grote speelplek 
voor de jongere jeugd. Hoewel er veel 
vraag naar was kwam die niet van de 
grond.	Teleurgesteld	ben	ik	ook	over	de	
houding	van	sommige	bewoners	ten	op-

zichte van spelende kinderen. Veel haal-
bare	plannen	voor	kleinere	speelplekken	
zijn gestrand uit angst voor overlast!

Stokje overdragen
Het	waren	fijne	jaren	en	ik	heb	heel	veel	
mensen leren kennen. Zonder medewer-
king en meedenken van wooncorporaties, 
gemeente	en	geïnteresseerde	wijkbewo-
ners kun je niets. Ik wil daarom iedereen 
waarmee	ik	te	maken	heb	gehad,	bedan-
ken voor hun aandacht en inzet. 

Aan wie mag ik nu mijn stokje overdra-
gen?	Ik	hoop	echt	dat	er	wijkbewoners	
zijn	die	hart	en	tijd	hebben	om	onze	
mooie wijk tot een plek te maken waar 
het	fijn	wonen	is.

Tot kijk in de wijk! 

Liesbeth	Groenewegen

Al snel stroomde de aula vol met ouders, 
bekenden	en	belangstellenden.	Bij	de	
klanken van suggestieve muziek werd 
door tien kinderen de reis van de mens 

door	de	geschiedenis	verbeeld.	De	vertel-
ler, gezeten in een leunstoel en knap in 
het pak, nam ons mee van het ontstaan 
van	de	mens	tot	de	bewoners	van	

Schalkwijk. Liedjes en dansjes pasten 
perfect	bij	deze	onderdelen	van	de	ge-
schiedenis.	De	boodschap	die	de	musical	
over	wilde	brengen	werd	in	de	toegift	
uitgebeeld:	‘Love,	Peace	and	Understan-
ding’	tussen	de	bewoners	van	Schalkwijk.	
De kinderen lieten dit zien in een dans in 
een	kring,	waarbij	enkele	toeschouwers	
zich aansloten en iedereen enthousiast 
meeklapte. Natuurlijk was er een woord 
van dank aan de scholen en Dock, die de 
aula	en	de	oefenruimte	ter	beschikking	
stelden.

Het smaakt naar meer!
In	september	beginnen	de	voorbereidin-
gen voor de volgende musical, de derde 
alweer. Wil je ook meedoen? Stuur dan 
een mail naar theaterwijk@gmail.com.  

Liesbeth	Groenewegen

Voorgeschiedenis
Sinds 2019 worden plannen ontwik-
keld om de straten in een groot deel van 
Meerwijk	op	te	knappen.	Helaas	is	bij	
het maken van de plannen niet aan de 
bewoners	gevraagd	wat	zij	ervan	vonden.	
Toen	bleek	dat	veel	parkeerplaatsen	
zouden	verdwijnen,	hebben	bewoners	

een	actiegroep	opgericht.	Zij	hebben	668	
handtekeningen opgehaald en aan de 
wethouder overhandigd. 

Hoe gaat het verder
De	gemeenteraad	moet	een	besluit	
nemen over de plannen en dus over de 
parkeerplaatsen.  Bij het schrijven van dit 

stuk, half mei, was het nog niet duidelijk 
wanneer de gemeenteraad hierover een 
besluit	zal	nemen.	We	moeten	dus	nog	
even	geduld	hebben.

Marijke ‘t Hart

Zo	is	het	ijs	al	snel	gebroken.	'Wat	lekker	
zeg,	hoe	heb	je	dat	gemaakt’,	klinkt	het.	
Of, ‘ik had dit nog nooit gegeten, maar 
ik vind het heerlijk’. Nieuwe contacten 
worden gelegd, de gesprekken gaan alle 
kanten op en iedereen heeft het reuze 
naar zijn zin.

Zaterdag 2 juli
Wij van de wijkraad zien het al helemaal 
voor ons. Dus gaan we het doen! Op za-
terdag 2 juli eten we samen met iedereen 
die mee wil doen zelfgemaakte hapjes op 
het Da Vinciplein, van 17.30 tot 20.00 uur. 
Mocht	het	regenen,	geen	probleem,	dan	
doen we het gewoon in Da Vinci. Plek zat.

Hoe gaat het in zijn werk
Wie mee wil doen meldt zich aan vóór 
25 juni. Op 2 juli kunt u dan iets te eten 

meenemen naar Da Vinci. Wij verwachten 
u	daar	om	17.30	uur.	Maak	bij	voorkeur	
iets dat koud is en makkelijk gegeten kan 
worden. 

Aanmelden
Vindt u het ook zo’n leuk idee? We kijken 
uit	naar	uw	komst.	Geef	bij	het	aanmel-
den uw naam, het aantal personen en uw 
telefoonnummer door. Aanmelden kan tot 

25	juni	door	te	bellen	of	een	WhatsAppje	
te sturen naar 06 494 86 999. Of met een 
briefje	naar	Da	Vinci,	Leonardo	da	Vinci-
plein 73, 2037 RR Haarlem. Wij hopen u te 
zien op 2 juli!

Namens de wijkraad, 

Liesbeth	Groenewegen,	Jan	Bos,	Marian	
Matthijsse en Marijke ‘t Hart

'Wie neemt mijn stokje over?'
Na meer dan dertien jaar inzet voor de leefbaarheid in de wijk, is voor mij de tijd geko-
men om definitief een punt achter mijn wijkraadswerk te zetten. Ik heb in de loop der 
tijd van alles gedaan. Aanvankelijk was ik interim-voorzitter, later secretaris. Daarnaast 
schreef ik vele bijdragen voor de wijkkrant, was adviseur, contactpersoon en soms wel 
bemoeial.

Foto Jan Bos

Musical Schalkwijk door eeuwen heen
Op zaterdag 2 april gonsde het van de opgewonden kinderstemmen in de aula van de 
scholen aan de Erasmusweg. Maandenlang was er, ondanks corona, aan een musical 
geoefend onder leiding van Saskia Verkijk, Rutger Visser en Gerard Burggraeve. Het 
onderwerp voor de musical ontstond na een lezing voor de kinderen door Nick Nuijens, 
lid van het Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem. De kinderen kwamen met ideeën en 
Rutger maakte er een passend geheel van. 

Meerwijk samen aan tafel
Stel je voor: een zonnige zaterdag. Op het Leonardo da Vinciplein staan gedekte tafels. 
Rond 17.30 uur komen van alle kanten buurtbewoners aanlopen die thuis iets lekkers 
hebben gemaakt. De meegenomen hapjes worden op tafel gezet, De aangemelde buur-
tjes zoeken een plekje en onder begeleiding van live muziek proeft men van elkaars 
gerechten. 

IVORIM: nog even geduld
Er is een succesvolle handtekeningenactie geweest om in het IVORIM-project alle 
parkeerplaatsen te behouden. Vervolgens heeft de wethouder de plannen aan laten 
passen. Echter, in dit definitieve plan verdwijnen nog steeds veel parkeerplaatsen. 
De gemeenteraad beslist uiteindelijk, maar dat gaat nog even duren. Eerst moeten er 
nieuwe wethouders benoemd worden.



76 Wijkkrant MeerwijkWijkkrant Meerwijk

‘Inkomen op Orde’ is een project van 
Dock. Dock-medewerker Hande: ‘Soms 
raken mensen het overzicht kwijt in hun 
administratie.	Je	krijgt	zoveel	brieven	van	
zoveel	instanties,	dan	kan	het	gebeuren	
dat	je	door	de	bomen	het	bos	niet	meer	
ziet. Dat overal in huis stapeltjes post 
liggen en je niet meer weet wat nou waar 
ligt. Of dat er nog allerlei ongeopende en-
veloppen zijn. Hulp vragen is dan verstan-
dig, maar dat is vaak een hele stap.’

Vertrouwde sfeer
‘Bij ons project “Inkomen op Orde” 
vinden	we	een	fijne	en	vertrouwde	sfeer	
daarom	heel	belangrijk.	We	beginnen	al-
tijd	eerst	met	een	kopje	koffie	en	maken	
een praatje. Daarna gaan deelnemers 
met hulp van een vrijwilliger zelf aan de 
slag met het ordenen van post en het 
uitzoeken van papieren. Als het nodig is 
helpen we ook om dingen die via internet 
gedaan moeten worden, goed te regelen. 
En natuurlijk helpt de vrijwilliger ook 
bij	andere	zaken	die	met	geld	te	maken	
hebben.’

‘Het heeft ons goed geholpen’
Rita is een van de deelnemers aan ‘Inko-
men op orde’. ‘We stonden er niet goed 
voor,	ik	kwam	hier	met	een	grote	berg	
papieren.	Een	half	jaar	hebben	we	daar	
met hulp aan gewerkt en de stapel werd 
steeds kleiner. We hadden geen overzicht 

meer	over	de	financiën	en	de	boodschap-
pen. Maar dat is nu op orde. Hande heeft 
ons prima geholpen, dus het gaat goed 
met ons. Ik zou zeggen: kom hier naartoe. 
Het heeft ons goed geholpen.’

Zolang als nodig is
Hande: ‘Naast vrijwilligers zijn er ook een 
sociaal raadsvrouw en een maatschap-
pelijk	werker	aanwezig.	Zij	bieden	extra	
hulp als het nodig is. En geen zorgen als 
het wat langer duurt: mensen kunnen net 
zolang naar ‘Inkomen op Orde’ komen 
als nodig is. Gewoon, totdat ze overzicht 
hebben	in	hun	administratie	en	hun	geld-
zaken op orde zijn.’ 

Informatie en aanmelden
‘Inkomen op Orde’ is op vrijdag van 13.00 
tot 15.00 uur in Da Vinci, Leonardo da 
Vinciplein 73. Heeft u vragen of wilt u zich 
aanmelden,	bel	dan	de	sociaal	raads-
lieden van Dock: 088 855 51 78. Of mail 
naar inkomenopordehaarlem@Dock.nl 

Voor meer informatie over Dock kijk 
op www.Dock.nl/haarlem. Volgen via 
Facebook	kan	ook,	via	Dock	Haarlem.	
Het Sociaal Wijkteam Meerwijk heeft een 
eigen	Facebookpagina:	Swt	Meerwijk.

Inkomen op Orde

Hande (links) en Rita

Wanneer je precies weet hoeveel geld er per maand binnenkomt en uitgaat, geeft dat 
overzicht. En rust in je hoofd. Maar wat als je dat overzicht kwijt bent? Waar begin je? 
En hoe zorg je dat alles weer op orde komt? Wie hier graag hulp bij wil kan terecht bij 
‘Inkomen op orde’ in Da Vinci. De hulp is gratis en gaat net zo lang door als u nodig 
heeft.

In de voorjaarsvakantie togen tien kin-
deren uit Schalkwijk naar het Frans Hals 
Museum.	Dat	was	een	hele	belevenis,	
normaal zijn kinderen niet te porren voor 
zulke ouderwetse schilderijen. Ze gingen 
dan	ook	met	een	bijzonder	doel:	kijken	
naar mensen van vroeger, om inspiratie 
op te doen voor een hedendaags portret. 
Samen	met	beeldend	kunstenaar	Aukje	
Dekker	bestudeerden	ze	de	historische	
portretten. Wat staat er eigenlijk allemaal 
op zo'n schilderij? Niet alleen iemands 
gezicht, maar ook zijn kleding, mooie sie-
raden	of	een	bijzonder	voorwerp.	Aukje	
legde uit dat die voorwerpen iets zeggen 
over de tijd waarin de persoon leefde. 
Toen	de	handel	met	Azië	rond	1600	op	
gang kwam, werden in Nederland voor 
rijke mensen allerlei nieuwe producten 
verkrijgbaar.	Dus	je	laten	schilderen	in	
een prachtige jurk gemaakt van zijde 
uit China, daarmee liet je zien hoe rijk 
je	was.	Of	een	wereldbol	op	tafel,	die	
verwees	naar	alle	nieuwe	gebieden	die	de	
ontdekkingsreizigers toen ontdekten. 

Mens van nu
Eenmaal terug in het Kunstnest in 
Schalkwijk vroeg Aukje de kinderen: wat 
is kenmerkend voor een mens van nu? 
Daar	kwamen	een	heleboel	antwoorden	

op	en	met	die	ideeën	maakten	ze	hun	
Supermens. Vroeger stonden er alleen 
witte mensen op schilderijen, maar dat 
past	helemaal	niet	meer	bij	deze	tijd.	
Dus wilden ze iemand van verschillende 
huidskleuren. Verder laten mensen 
tegenwoordig van alles aan hun uiterlijk 
doen,	dus	kreeg	het	beeld	weelderige	
lippen, nepnagels, enorme wimpers, 
blauw	haar	en	gouden	haarvlechten.	
Via	onze	mobiel	staan	we	met	de	hele	
wereld in contact en maken we aan de 
lopende	band	‘zelfportretten’.	Daarom	
kreeg hun Supermens ogen van earpods 
(piepkleine koptelefoontjes die in het oor 
passen) en in de handen smartphones en 
selfiesticks.	We	zijn	altijd	druk,	aan	het	
multitasken,	dan	heb	je	wel	vijf	armen	
nodig!	De	broek	van	mondkapjes	verwijst	
naar corona. En felgekleurde sneakers, 
die zijn nu superhip. Al deze overdaad 
heeft helaas wel een treurige kant: het 
beeld	staat	op	een	vervuilde	wereld.

Wij worden ook geschiedenis
De workshop Maak een Supermens is een 
samenwerking van het Frans Hals Mu-

seum, het Amsterdam Museum en Kunst-
nest. Hij maakt deel uit van het project 
Gezichten van Noord-Holland, dat heden 
en	verleden	met	elkaar	verbindt.	Er	wor-
den hedendaagse portretten gemaakt, 
die	voortaan	ook	bij	de	geschiedenis	van	
de regio horen. Immers, vandaag zijn ze 
nieuw, maar over honderd jaar zijn ook 
de nieuwe portretten geschiedenis.

Programma Kunstnest
Kunstnest is voor kinderen van 3 tot 12 
jaar,	in	de	bibliotheek.	Deelname	is	gra-
tis. Voor aanmelden of meer informatie, 
kijk op www.kunstnest.org.
-  Maandag: tekenen en schilderen (5-8 

jaar), 15.00 tot 16.30 uur
-  Dinsdag: onderzoek en techniek (8-12 

jaar), 15.00 tot 16.30 uur
-  Woensdag: knutselen (3-5 jaar), 15.00 

tot 16.00 uur

Paula Willems

De Supermens in de bibliotheek

‘Supermens’ voor Frans Hals Museum
Een plek waar kinderen kunst kunnen maken, dat was de droom van Neide Bastos. Een 
lege  ruimte in de bibliotheek toverde ze met haar team om tot ‘Kunstnest’. In dit cre-
atieve atelier kunnen ‘crea-kuikens’ uit Schalkwijk schilderen, tekenen en knutselen. 
Onlangs ging een groepje naar het Frans Hals Museum om 17e-eeuwse portretten te 
bekijken. Daarna maakten ze gezamenlijk een ‘mens van nu’. U kunt dit beeld zien in de 
Bibliotheek Schalkwijk en in 2024 in het Frans Hals Museum. 

De kinderen in het Frans Hals Museum
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Ook zijn er daar jonge wilgen verwijderd 
en	bedekt	met	aarde.	Het	zware	werk	is	
uitgevoerd door aannemer Peter Heere-
mans, in samenwerking met Rein Leguijt, 

toen nog adviseur vanuit Landschap 
Noord-Holland. Er zijn momenteel een 
paar kleine perceeltjes riet en we hopen 
dat de rietkraag zich daar verder zal 

uitbreiden.	Om	het	gebied	voor	mensen	
ontoegankelijk te maken heeft men de 
grond	hobbelig	gelaten.	Nu	ligt	er	nog	
een	berg	kale	aarde,	maar	binnen	korte	
tijd	is	alles	weer	begroeid	met	grassen	en	
hopelijk ook met nieuwe plantensoorten. 
Het	is	een	ideaal	vogelgebied,	wie	weet	
wordt	het	later	een	geschikte	biotoop	
voor de zeldzame roerdomp.

Nieuwe jasjes
De natuurwerkgroep heeft nieuwe jasjes 
gekregen in het kader van ‘2022 - jaar 
van	de	Vrijwilliger’.	Financiële	bijdragen	
hiervoor kwamen van de Nationale Post-
code Loterij, Landschap Noord-Holland 
en de wijkraad Meerwijk.

De	koffiebar	wordt	gerund	door	een	kleur-
rijke mix van vrijwilligers, ondersteund 
door medewerkers van Stichting Ontmoe-
ting.	Naast	de	koffies	en	verse	theetjes	

serveren we allerlei (h)eerlijke duurzame 
producten, gemaakt in eigen keuken. De 
prijzen zijn laag en mocht iemand eens 
geen	geld	voor	koffie	hebben,	dan	kan	er	

een	‘uitgestelde	koffie’	besteld	worden.	
Deze	is	al	betaald	door	iemand	anders.	
Dit	idee	komt	uit	Italië.	Mensen	die	wat	
meer	te	besteden	hebben	rekenen	soms	
één	koffie	meer	af	dan	ze	gedronken	
hebben.	Die	is	voor	wie	dan	ook,	die	hem	
goed	kan	gebruiken.

Kringloopwinkel
In het pand zit ook de Woord en Daad 
Kringloopwinkel, die eerst in de oude 
V&D zat. Dit is de nieuwe pioniersplek 
van de Open Huis-kerk en de wijkraad 
Molenwijk.	Zowel	in	de	koffiebar	als	de	
kringloopwinkel zijn werkervaringsplaat-
sen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Kom langs
Mocht	u	nog	geen	kennis	gemaakt	heb-
ben	met	onze	mooie	plek,	dan	hopen	we	
u	snel	te	ontmoeten!	De	koffie	wordt	met	
veel liefde voor u gezet. Adres: Friesland-
laan 1, Molenwijk.

Koffiebar ‘Het Open koffie Huis’
Wie Het Open koffie Huis voor het eerst binnenloopt is verrast door de prachtige aan-
kleding. Mediterrane tegels op de vloer en tegen de bar, veel planten en allerlei gezel-
lige zitjes. Hier is door vrijwilligers een thuis voor de wijk gemaakt. Een laagdrempelige 
sfeervolle ontmoetingsplek, waar iedereen welkom is. Om te genieten van heerlijke 
koffies, anderen te ontmoeten of om even bij te komen van de drukte van alledag. 

Ruimte voor riet

De natuurwerkgroep is blij met de nieuwe jasjes. Foto Jan Bos

Al vele jaren onderhoudt een groep vrijwilligers, soms met hulp van professionals, om 
de vrijdag de natuur bij de Meerwijkplas. Wat doen zij zoal? Recent is grond afgegraven 
aan de oostelijke waterkant (het deel dat grenst aan de busbaan). Het doel hiervan is 
de rietkraag een kans te geven breder te worden. Dit vinden veel vogels fijn. 

Om welke bomen gaat het?
Het project ‘Bomen in Schalkwijk’ 
gaat	zo’n	zeventig	bomen	in	Meerwijk	
vervangen die in een slechte staat zijn. 
Het	gaat	om	bomen	ten	oosten	van	de	
Bernadottelaan	(de	Nobelprijsbuurt)	
en in verschillende straten, zoals de 
Briandlaan,	de	Erasmuslaan	en	de	Albert	
Schweitzerlaan.	Ook	komen	er	extra	bo-
men op plekken waar dit past. De nieuwe 
boomsoorten	zijn	nog	niet	bekend.	
Daarover	kunnen	bewoners	op	een	later	
moment	meebeslissen.	Tevens	worden	
er	bomen	vervangen	in	het	Aziëpark	en	
het middendeel van Meerwijk (project 
IVORIM), maar daarvoor worden aparte 
plannen gemaakt. 

Kaart van boomplaatsen
Samen	met	bewoners,	in	een	klankbord-
groep, is gezocht naar geschikte plekken 
voor	de	nieuwe	bomen.	In	juni	zal	een	
kaart	met	de	oude	en	nieuwe	boomplaat-
sen	op	deze	website	te	zien	zijn:	www.
haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk.	Als	u	de	
kaart niet kunt vinden dan kunt u contact 
opnemen met de wijkraad.

Planning 
Het	planten	van	bomen	start	eind	2022	
en loopt door tot in 2023. Wanneer we 
precies gaan planten hangt van een 
aantal dingen af, zoals het weer. Tijdens 
vorst	planten	we	geen	bomen.	

Vragen en contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de	gemeente	door	te	mailen	naar	bomen-
inschalkwijk@haarlem.nl	of	te	bellen	
met 14 023. Vraag dan naar Ron Kardol. 
U kunt ook contact opnemen met de wijk-
raad via wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.

Gemeente verbetert bomen Meerwijk
Bomen zijn niet alleen mooi, maar ook belangrijk. De bladeren houden de stad koel(er) 
in de zomer en vogels en insecten leven er van. De meeste bomen in Meerwijk zijn ge-
plant toen de wijk gebouwd werd, zo'n vijftig jaar geleden. Om in korte tijd een groene 
wijk te krijgen, waren dat vooral snelgroeiende bomen. Een deel daarvan is nu in 
slechte staat, of zelfs dood. De gemeente gaat deze vervangen door soorten die langer 
meegaan. Tevens komen er extra bomen bij. Zo blijft de wijk ook in de toekomst groen 
en aantrekkelijk.

Gratis bespaaradvies 
huiseigenaren 
Huiseigenaren in Meerwijk kunnen persoonlijk advies krijgen over mogelijkheden 
tot energiebesparing. Op vrijdag 17 juni is hiervoor een inloopspreekuur in Da 
Vinci, van 12.30 tot 16.30 uur. Een onafhankelijke adviseur bekijkt uw bespaar-
mogelijkheden, vertelt waar u op kunt letten bij het afsluiten van een energiecon-
tract, en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Kunt u 17 juni niet? U kunt ook een 
afspraak maken voor gratis persoonlijk advies bij u thuis of per telefoon, via www.
duurzaambouwloket.nl/energiebesparing-meerwijk. 

Bespaartip
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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. Kom 
lekker tekenen, schilderen of knutselen! 
Deelname is gratis. Voor aanmelden of 
meer informatie: www.kunstnest.org.
•  Maandag: tekenen en schilderen  

(5-8 jaar), 15.00 tot 16.30 uur

•  Dinsdag: onderzoek en techniek  
(8-12 jaar), 15.00 tot 16.30 uur

•  Woensdag: knutselen (3-5 jaar),  
15.00 tot 16.00 uur

Zomervakantie
Ook dit jaar zorgt Triple Threat voor een 
zomervakantie vol leuke gratis activi-
teiten.	Volg	Triple	Threat	op	Facebook,	
Instagram of Tiktok voor het programma. 

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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José:	‘In	mijn	middelbare	schooltijd	
fietste	ik	bijna	dagelijks	door	Meerwijk	en	
zag Schalkwijk groeien. In 1993 kwam ik 
er zelf wonen met mijn gezin, we vonden 
het centrum geen geschikte plaats voor 
kinderen. Meerwijk lag voor de hand: 
dichtbij	Vijfhuizen	(waar	mijn	moeder	
woont)	en	genoeg	plaats	om	buiten	te	
spelen en te wandelen. Met scholen, win-
kels en OV op loopafstand en toch lekker 
dichtbij	de	stad.’	

Meebewegen
‘Eigenlijk had ik iets met dieren willen 
doen, maar ik kwam in de zorg terecht 
en	dat	bleek	heel	goed	bij	mij	te	pas-
sen. Een deel van het werk is praktisch: 
medicatie geven of iemand helpen met 
douchen.	Maar	begeleiding	is	net	zo’n	
belangrijk	onderdeel.	Je	moet	veel	men-
senkennis	hebben	en	goed	mee	kunnen	
bewegen,	de	ene	persoon	moet	je	op	
een	heel	andere	manier	benaderen	dan	
de andere. Mijn sterke kant is omgaan 
met	uitdagende	situaties.	Bijvoorbeeld	
cliënten	die	heel	veel	zorg	vragen,	die	
proberen	alles	eruit	te	halen	wat	erin	zit	
(‘zorgshoppers’). Of juist zorgweigeraars. 
Ik vind het leuk om voor elkaar te krijgen 
dat de zorgweigeraar wél de zorg krijgt 
die hij nodig heeft. En om zo’n ‘shopper’ 
zo	te	begeleiden	dat	hij	weer	van	alles	
zelfstandig gaat doen. Mensen een deel 
van hun zelfredzaamheid terug geven, 
daarmee geef je ze zoveel! Afhankelijk 
zijn, daar word je niet gelukkiger van.’

Door een raampje
‘Je maakt in dit werk soms hele aparte 
dingen mee. Zo was er een dementerend 
echtpaar dat regelmatig de sleutel niet 
kon vinden om voor ons open te doen. 
Dan moesten we via een raampje naar 
binnen	klimmen.	Ik	heb	daar	ook	wel	
eens	een	huisarts	via	het	raam	naar	bin-
nen moeten laten.’

Minder tijd voor zorg
Wat is er in de loop van de jaren aan jouw 
werk veranderd? Haar gezicht fronst: ‘Ja, 
ten eerste natuurlijk dat we zoveel tijd 
kwijt zijn aan administratie. Ook moeten 
we sneller werken, er is minder tijd voor 
een	praatje,	je	mag	blij	zijn	als	je	het	

redt	binnen	de	tijd.	Daar	is	het	werk	echt	
minder leuk door geworden. En mensen 
hebben	tegenwoordig	vaak	hele	hoge	
verwachtingen,	zijn	soms	eisend,	be-
grijpen niet dat niet alles kan. Natuurlijk 
zijn	er	nog	steeds	mensen	die	dankbaar	
zijn	dat	je	komt	en	die	blij	zijn	met	wat	
je doet. Maar een ander deel vindt het 
allemaal	zo	vanzelfsprekend,	bij	hen	kun	
je het nooit goed doen.

Niets meer moeten
‘Ik	heb	47	jaar	achter	elkaar	gewerkt	en	
merk wel dat ik wat ouder word, het is 

goed dat ik kon stoppen. Waar ik erg van 
geniet is om eens even helemaal niets 
meer te moeten. Gewoon, ruimte om te 
doen	waar	ik	zin	in	heb.	En	makkelijker	
afspraken kunnen maken! In de zorg werk 
je vaak als anderen vrij zijn. Mijn sociale 
leven is echt opgeknapt sinds mijn pen-
sioen.’

Paula Willems

Herken kwetsbare ouderen ‘Heerlijk, even niets meer moeten’
Opgroeiend in Vijfhuizen heeft José Gronloh Meerwijk ‘geboren’ zien worden. ‘Als 
dorpelingen vonden wij het vreselijk, al dat beton en die flats, net konijnenhokken.’ 
Inmiddels woont ze er al dertig jaar! Ze is 25 jaar wijkziekenverzorgende in Meerwijk 
geweest, onlangs ging ze met pensioen. Door allerlei ontwikkelingen vindt ze het werk 
minder leuk geworden. ‘Ik denk dat ik de leukste tijd heb meegemaakt.’

Zorgbalans doet ook mee aan Hallo Buur. 
José was hun gezicht in de wijk. Vele bewo-
ners hebben haar aan de deur gehad voor 
een praatje over hoe het gaat.

Immers, met goede ondersteuning kan 
iedereen die het alleen net niet meer 
redt, nog heel lang prettig en veilig thuis 
blijven	wonen.	Daarom	is	het	belangrijk	
dat de eerste signalen op tijd worden 
herkend.	Bijvoorbeeld:	u	woont	al	jaren	
met	plezier	naast	dezelfde	buurman.	U	
heeft altijd samen voor de heg gezorgd. 
Nu	ineens	wil	de	buurman	een	schut-
ting plaatsen en hij wil niet meer met u 
overleggen.	Wat	is	er	gebeurd?	U	krijgt	
geen antwoord… Of deze situatie: de 
buurvrouw	trekt	zich	steeds	meer	terug.	
De plantjes in de voortuin heeft ze weg-
gehaald. Het ziet er kaal uit. Ze wil geen 
hulp	om	het	weer	op	te	fleuren,	ze	gaat	
ook	niet	in	op	de	uitnodiging	om	koffie	
te komen drinken. Dit zijn situaties waar 
iets aan de hand kan zijn en waar u, als 
goede	buur,	aan	de	bel	kan	trekken.

Gratis workshop
De workshop ‘Vroegsignalering van 
kwetsbare	ouderen’	helpt	om	signalen	
van	mensen	uit	uw	omgeving	beter	op	te	

pikken. Tevens krijgt u handvatten mee 
over wat u dan kunt doen.

Inhoud workshop:
•	Signalen	van	kwetsbare	ouderen
• Lichamelijke signalen
• Psychische signalen
• Sociale signalen
• Wat te doen als je signalen tegenkomt?
•		Hulp	en	ondersteuning	binnen	Haarlem	

en omgeving

Aanmelden
Deze workshop van 2,5 uur wordt heel 
2022	gegeven	in	het	gebouw	van	BUUV	
en de Vrijwilligerscentrale, Raaks 36, 
Haarlem. Hij is gratis.

Data: 
-  Avond (19.30-22.00 uur): 10 mei, 14 juni, 
19	september,	12	oktober,	24	november.	

-  Middag (14.00-16.30 uur): 24 juni, 9 
september,	3	oktober,	26	oktober,	11	
november.

Komen deze data niet uit, dan kunt u zich 
inschrijven voor een nog te plannen trai-
ning. U wordt dan uitgenodigd voor een 
volgende	bijeenkomst.	Heeft	u	vragen	of	
wilt u zich aanmelden? Stuur een mailtje 
naar info@vrijwilligersacademiehaarlem.
nl	of	bel	023	53	00	500.

Als vrijwilliger, huishoudelijk medewerker, winkelier, kapper of buur ontmoet je veel 
verschillende mensen. Soms gedragen die zich een beetje anders en weet je niet hoe 
je ermee om moet gaan. Of je voelt dat er hulp of ondersteuning nodig is, maar wat? 
Wie hier meer over wil leren kan een gratis workshop volgen: 'Vroegsignalering bij 
kwetsbare ouderen'. Met deze kennis kunt u helpen te voorkomen dat mensen (te lang) 
verstoken blijven van goede zorg. 

TTT wint Appeltje van Oranje

Nick Hoogendorp: ‘Het was druk in cen-
trum	Den	Haag,	we	konden	niet	dichtbij	
parkeren. Via een sluiproute die we 
mochten nemen door het paleis konden 
we uiteindelijk netjes de zaal inglippen. 

En toen wonnen we! Koning Willem-
Alexander had mooie woorden voor ons. 
"Triple Threat daagt jongeren in lastige 
omstandigheden uit een rolmodel te 
worden voor anderen.” De prijs is 25.000 

euro. Wat we ermee gaan doen is aan de 
jongeren,	zij	mogen	hun	ideeën	voorleg-
gen.’

Het zal je maar gebeuren, te laat komen op een prijsuitreiking door koning Willem-
Alexander, waarbij jij één van de tien genomineerden bent. Het overkwam Triple Threat 
(TTT) op 12 mei bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Ze kwamen een half uur te 
laat aan op paleis Noordeinde.

Foto Oranje Fonds
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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

Van 19 t/m 21 augustus strijkt de Buurtcamping weer neer in het Molenplaspark. 
Een heerlijke mini-vakantie in eigen buurt, inclusief maaltijden en heel veel leuke 
activiteiten op het gebied van sport, muziek, knutselen en nog veel meer!

Voor wie?
Iedereen uit Schalkwijk is welkom. Samen eten, samen deelnemen aan de 
activiteiten, dat is dé manier om elkaar als wijkgenoten te leren kennen. 
Aanmelden kan via campingmolenplasparkschalkwijk.nl

Mijn	naam	is	Simone	Lelieveld.	Ik	ben	
43	jaar,	getrouwd	met	Jeroen	en	heb	drie	
tienerdochters.	Tweeënhalf	jaar	geleden	
verhuisden we van Haarlem-Noord naar 
Meerwijk.	Als	Herbalife	coach	ga	ik	door	
de	wijk	en	bel	aan	om	te	vertellen	wie	
ik	ben	en	deel	mijn	flyer	uit.	Zo	kom	ik	
de leukste mensen tegen en ontstaan 
er hele gezellige gesprekken. Daardoor 
hoorde ik dat er vraag was naar meer 
lichamelijke	balans.	En	dat	overgewicht	
een	groot	probleem	is.	

Afslankgroep
Zo ontstond mijn idee om een ‘weight-
loss challenge’ (uitdaging om af te vallen) 
te geven. Dit is een cursus van twaalf 
weken waarin ik elke week vertel over 
een	onderwerp	dat	belangrijk	is	voor	
een gezonde leefstijl. Het leuke van deze 
cursus is dat er een challenge in zit, een 

wedstrijdelement. Zo is er elke week een 
prijs voor de weekwinnaar en aan het 
einde van de cursus zijn er twee win-
naars. En of je nou wint of niet, hoe leuk 
is	het	om	beloond	te	worden	met	een	
betere	gezondheid.	Ik	vertel	ook	over	de	
Herbalife	voeding	waarmee	ik	werk,	maar	
je	bent	niet	verplicht	deze	te	gebruiken.	
Het gaat om het samen werken aan een 
gezondere versie van jezelf. Samen aan 
een doel werken motiveert zoveel meer!

Volgende generatie
Ik	heb	onlangs	een	cursus	gegeven	en	
dat was heel erg gezellig, inspirerend en 
motiverend. De vrouwen leerden elkaar 
beter	kennen,	hielpen	elkaar	en	gingen	
zelfs samen wandelen om gezonder te 
worden.	Daar	word	ik	blij	van:	elkaar	
inspireren en tips geven. Mensen op weg 
helpen naar een gezonde leefstijl. De 

moeders	die	bij	mij	starten	geven	aan	
hun kinderen door wat gezonde keuzes 
zijn. Zo helpen we ook de volgende gene-
ratie.	Heeft	u	interesse,	bel	06	145	165	33	
of mail simone@topgevoel.nl.

De Buurtcamping

  
 Regulier  Haarlem Pas
Tentplek 25,- 10,-
p/p v.a. 12 jr 10,- 0,-
p/p tot 12 jr 1,- 0,-

Op weg naar een gezonde leefstijl
Met haar eenpersoonsbedrijfje wil Simone Lelieveld bijdragen aan een gezonde leef-
stijl. De wijkkrant biedt haar dan ook graag de ruimte om daar iets over te vertellen. 
Bent u ook zzp’er en doet u iets in het belang van bewoners? Neem contact met ons op 
en wie weet staat uw bedrijfje dan in een volgende wijkkrant.

Tarieven
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Leuks uit de wijk
Muziek en meer in Wereldcultuurhuis
Vrolijk	toeterend	op	een	kazoo	(plastic	blaasinstrumentje)	
opende	burgemeester	Wienen	op	23	april	het	nieuwe	pand	van	
de Wereldmuziekschool, tegenover de Hema. Op de openings-
middag	speelden	ook	tienerband	Dars	en	een	11-jarige	(!)	
flamencogitarist.	Want	dat	is	de	kracht	van	deze	bijzondere	mu-
ziekschool: niet alleen muziekles geven, maar tevens stimuleren 
om met anderen samen te spelen, op te treden. Zodat muziek 
maken hartstikke leuk wordt. Trouwens, je kunt hier ook terecht 
voor salsalessen en in de toekomst misschien taallessen of een 
expositie. Het pand kreeg daarom een nieuwe naam: Wereldcul-
tuurhuis.	Loop	eens	binnen!

Doe mee met een gezonde leefstijl 
In Da Vinci vindt u sinds kort gratis fruit en groenten. Ook zijn er 
gratis	verse	munt	en	gember	voor	een	heerlijk	kopje	thee.	Er	is	
een	waterkan	met	glazen,	waar	iedereen	gebruik	van	kan	maken.	
Op	een	drankenbord	is	te	zien	hoeveel	suiker	er	in	allerlei	drank-
jes zit, zodat u makkelijker een gezonde keuze kunt maken. Dit 
aanbod	is	er	in	alle	wijkcentra.	Hiermee	willen	zij	mensen	helpen	
te kiezen voor een gezonde leefstijl.

Gluren bij de Buren op 3 juli
Op	3	juli	vindt	Gluren	bij	de	Buren	voor	de	achtste	keer	plaats	in	
Haarlem. Tijdens dit festival stellen enthousiaste Haarlemmers 
hun	huiskamer	of	tuin	open	voor	een	act	en	voor	publiek	uit	de	
buurt.	Het	vloerkleed	is	het	podium	en	de	bank	is	de	tribune.	
Kom	genieten	van	dans,	theater,	muziek,	poëzie	en	nog	veel	
meer! Op elke locatie is één act te zien die op zondagmiddag 
drie keer optreedt, op vaste tijden. Een optreden duurt dertig 
minuten. Bezoekers kunnen een route uitstippelen en van locatie 
naar	locatie	hoppen.	De	toegang	is	gratis;	een	vrijwillige	bij-
drage wordt op prijs gesteld. Kijk voor het programma op www.
glurenbijdeburen.nl

IJssalon Da Vinci
De	nieuwe	ijssalon	op	het	Da	Vinciplein	had	zich	geen	betere	
start kunnen wensen dan dit heerlijke zonnige voorjaar!

Koningsdag: kinderfeest op Da Vinciplein
Dit	jaar	was	er	helaas	geen	Koningsdagvrijmarkt	in	Schalkwijk.	Door	de	verbouwingen	bij	het	winkelcentrum	was	daar	geen	ruimte	
voor.	Wel	was	er	op	het	Da	Vinciplein	een	Koningsdag	kidsfeest.	Creatievelingen	konden	kronen	knutselen	en	buttons	maken.	Lek-
kerbekken	kregen	gratis	vers	gemaakte	popcorn.	En	uiteraard	kon	er	ook	volop	gespeeld	worden.	Er	stonden	allerhande	opblaasbare	
attracties.	Een	vrolijke	clownsglijbaan,	een	ferme	klimvuurtoren,	een	joekel	van	een	voetbal.	Een	animator	met	microfoon	maakte	de	
jeugd	helemaal	dol	met	dansjes	e.d.	In	Da	Vinci	waren	er	onder	meer	heerlijke	poffertjes	met	aardbeien	te	verkrijgen.	En	het	was	ook	
nog mooi weer, wat een leuke dag!


