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Meldkamer	handhaving	 	 023	511	49	50
Spaarnelanden	(grofvuil)	 	 023	751	72	00

Meldpunten
Hoogheemraadschap	Rijnland		 071	306	35	35
Vliegtuiglawaai	Schiphol	 	 020	601	55	55

Woningcorporaties
Elan	Wonen	 	 	 	 023	515	98	59
Pre	Wonen	 	 	 	 088	770	00	00
Ymere	 	 	 	 	 088	000	89	00

Divers
Sichting	Dock	 	 	 	 023	543	60	00
Loket	Haarlem		 	 	 023	543	09	90
GGD	Kennemerland	 	 	 023	789	16	00

Alarmnummers
Alarm	 	 	 	 	 112
Politie	en	wijkagent	 	 	 0900	8844
Brandweer	en	Ambulance	 	 023	515	95	00
Meld	misdaad	anoniem	 	 0800	7000
Regionale	Dierenambulance	 	 023	533	43	23

Telefonische hulpdiensten
Slachtofferhulp	Nederland		 	 0900	0101
Juridisch	Loket		 	 	 0900	8020
Bureau	Discriminatiezaken	 	 023	531	58	42
Streetcornerwork	 	 	 023	303	30	33
Kindertelefoon	 	 	 088	0432
Korrelatie	 	 	 	 0900	1450

Storingsnummers
Gas-	en	stroomstoringen		 	 0800	9009
PWN	(water)		 	 	 	 0800	2025

Belangrijke Telefoonnummers

Internetadressen
Wijkraad	Molenwijk	 	 	 	 www.wijkraadmolenwijk.nl
Gemeente	Haarlem	 	 	 	 www.haarlem.nl
Spaarnelanden	N.V.	 	 	 	 www.spaarnelanden.nl
Loket	Haarlem		 	 	 	 www.lokethaarlem.nl
GGD	Kennemerland	 	 	 	 www.ggdkennemerland.nl
Bewoners	aanspreekpunt	Schiphol	 	 www.bezoekbas.nl
Meldpunt	Haarlem	 	 	 	 www.haarlem.nl/meldingen-doen
Buurtpreventie	groep	Molenwijk	 	 www.facebook.com/groups/Buurtpreventiegroepmolenwijk

14023
De	Gemeente	Haarlem		is	voor	alle	vragen	en	meldingen	bereikbaar	via	telefoonnummer	14023.	

Als	u	belt	krijgt	u	een	keuzemenu	en	vervolgens	een	ambtenaar	van	de	gemeente	Haarlem.
	Alle	oude	telefoonnummers	van	de	gemeente	heeft	u	niet	meer	nodig.

Veel	gemeenten	in	Nederland	hebben	een	14-	servicenummer.
14020	voor	Amsterdam,	14010		voor	Rotterdam	etc.
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Van de voorzitt er

Alweer	de	laatste	wijkkrant	van	het	jaar.	Het	moment	voor	
een	korte	terugblik,	maar	vooral:	ti	jd	om	vooruit	te	kijken.

2017:	een	succesvol	jaar	voor	zowel	de	wijkraad	als	voor	de	
wijk	Molenwijk.	De	wijkraad	groeide	naar	een	aantal	van	on-
geveer	20	acti	eve	mensen.	Tegen	zo’n	11	in	het	begin	van	het	
jaar.	Vele	handen	maken	licht	werk,	en	als	veel	mensen	een	
klein	beetje	doen,	gebeurt	er	in	totaal	heel	veel.	Dat	zien	we	
nu	met	de	net	opgestarte	werkgroep	“groen”.	In	ti	jd	van	2	uur-
tjes	doe	je	met	6	mensen	heel	veel.	Voor	deze	groep	kunnen	
we	nog	wel	meer	handjes	gebruiken.	Iets	voor	u?	Meldt	u	aan.
De	werkgroep	Molenpark/plas	heeft		ook	veel	aanpassingen	
in	het	park	voor	elkaar	gekregen.	Dit	krijgt	uiteraard	nog	een	
vervolg,	want	er	blijft		alti	jd	wel	iets	te	verbeteren.
Voor	onze	website	hebben	we	een	“vaste	kracht”	gevonden.	
Elk	aangeleverd	bericht	staat	nog	dezelfde	dag	–	in	een	mooi	
format	–	op	onze	site.

En	voor	de	wijkkrant	is	een	echte	schrijver	aan	de	slag,	hij	stapt	
op	alle	interessante	zaken	in	onze	wijk	af	en	maakt	daar	goede	
verhalen	van.
Vers	van	de	pers	–	en	hier	is	meteen	de	overstap	naar	het	jaar	

2018	–	de	opstart	van	een	groep	buurtouders.	Om	de	overlast	
i							n	onze	wijk	wat	in	te	teugelen	en	een	beter	zicht	te	
krijgen	op	wat	er	speelt	in	onze	wijk,	is	het	plan	om	in	2018	te	
beginnen	met	een	groep	buurtouders.	Zie	het	arti	kel	van	Ruud	
Vader	elders	in	deze	krant.	Aanmelden	kan	bij	Ruud.
Een	andere	acti	viteit	voor	het	komende	jaar	is	de	start	van	een	
jongerenwijkraad.	We	gaan	een	aantal	jongeren	benaderen	
voor	deze	speciale	wijkraad.	Zij	kunnen	dan	discussiëren	over	
de	speciale	wensen,	problemen	etc.	die	voor	hen	spelen.	Hun	
inbreng	zal	worden	besproken	in	de	wijkraad	en	waar	mogelijk	
wordt	gehoor	gegeven	aan	hun	wensen.	Ze	zullen	zelf	hierin	
ook	acti	ef	worden	betrokken.
Verder	blijven	we	natuurlijk	aandacht	schenken	aan	alle	
ontwikkelingen	in	onze	wijk:	de	ombouw	van	de	Europaweg,	
het	plaatsen	van	de	Tiny	Houses	aan	de	Zwemmerslaan,	het	
opstarten	van	de	bebouwing	aan	het	Tjaden-terrein	en	de	
plannen	voor	de	Put	van	Vink.	Over	al	deze	zaken	zullen	wij	u	
blijven	informeren,	via	onze	wijkkrant,	via	de	website,	Face-
book	en	via	de	informati	eborden	van	de	wijkraad,	die	bij	elke	
ingang	van	onze	wijk	aan	de	straat	staan.
De	komende	gemeenteraadsverkiezingen	zijn	ook	van	belang:	
wat	gaan	de	diverse	parti	jen	doen	om	onze	stad	beter,	mooier,	
veiliger	en	leuker	te	maken?	Wij	volgen	het	op	de	voet	en	wij	
geven	adviezen!
In	december	is	er	geen	vergadering	van	de	wijkraad.	Dus	ik	
neem	nu	alvast	de	gelegenheid,	namens	de	hele	wijkraad,	om	
u	allen	een	mooi	kerstf	eest,	een	veilige	jaarwisseling	en	een	
fantasti	sch	2018	toe	te	wensen.

Riet	Ooms,	
voorzitt	er	wijkraad	Molenwijk.
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Uw artikel in de Molen
De Molen is van ons allemaal!

De wijkraad	is	heel	blij	met	de	vele	positieve	reacties,	die	wij	krijgen	over	ons	wijkblad.	We	doen	dan	ook	hard	ons	best,	om	
dit	blad	te	voorzien	met	veel	informatie	aan	u	over	onze	wijk.	Over	wat	er	gebeurd	is	en	wat	er	staat	te	gebeuren.	Over	uw	

problemen	en	klachten	en	ook	over,	hoe	we	stukje	bij	beetje	de	wijk	telkens	weer	een	beetje	kunnen	“upgraden”.

“De	Molen”	komt	vier	maal	per	jaar	uit,	en	wel	aan	het	eind	van	de	maanden:	februari,	mei,	augustus	en	november.

Dit	betekent,	dat	de	deadline	voor	het	inleveren	van	kopij	steeds	op	de	1e	dag	van	die	betreffende	maand	zal	zijn.

Dus:	als	u	voor	1	februari,	1	mei,	1	augustus	of	1	november	een	artikel	aanlevert	voor	ons	wijkblad,	zal	dat	worden	meegenomen	
in	de	volgende	uitgave,	die	aan	het	einde	van	die	maand	uitkomt.

En,	nog	even	voor	uw	informatie:	de	Molen	is	van	ons	allemaal,	dus	als	u	iets	te	melden	heeft	(uiteraard	behoudt	de	redactie	
zich	het	recht	voor	om	niet	gepaste	kopij	te	weren),	doe	dat	dan	voor	die	deadline.	

Onnodige Overlast Door Brom- en Snorfietsers 
De	laatste	tijd	wordt	er	veel	overlast	ervaren	op	het	Duivedanspad,	Woudhuispad	en	Arkemheenpad.	Hier	loopt	een	fietspad.	

Dit	is	aangegeven	met	een	blauw	verkeersbord	met	de	tekst	‘’Fietspad’’.		Dit	bord	geeft	aan	dat	hier	alleen	fietsers	mogen	
rijden	en	geen	brom/-snorfietsers.	Jammer	genoeg	wordt	hier	niet	altijd	gevolg	aan	gegeven,	niet	alleen	door	jeugd,	maar	ook	
door	oudere	personen.	Wanneer	de	medewerkers	van	Handhaving	burgers	staande	houden	voor	dit	feit	begrijpen	zij	niet	dat	je	
als	snorfietser	niet	op	het	fietspad	mag	rijden.	Kennelijk	zijn	er	nog	veel	mensen,	die	niet	weten	wat	dit	bord	betekent	en	er	ont-
staan	regelmatig	discussies	over.
Houdt	er	rekening	mee:	wanneer	u	wordt	aangehouden	
voor	dit	feit	wordt	u	gewaarschuwd/bekeurd	voor
feitcode:	R	312b.
‘’Als	snorfietser	met	ingeschakelde	verbrandingsmotor	
het	onverplichte	fietspad	(G13)	gebruiken”.	
Dit	strafbare	feit	kost	€	95,-	+	€	9,-	administratie	kosten.	
Dus	het	advies	is:	doe	dit	niet.	Het	voorkomt	veel	
ergernis	en	bespaart	u	geld	in	uw	portemonnee!!
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Het	is	vrijdagavond	27	oktober,	net	een	paar	dagen	voor	de	
wintertijd	weer	in	gaat.

Daarom	is	het	al	donker	als	een	groepje	van	vijf	buurtouders	
een	rondje	gaat	lopen	door	Meerwijk.	Voor	een	artikel	in	het	
wijkblad	De	Molen	mag	ik	mee	lopen	om	een	indruk	te	krijgen	
van	wat	er	op	zo’n	ronde	van	vrijwilligers	allemaal	kan	gebeu-
ren.	Binnen	Molenwijk	wordt	namelijk	gewerkt	aan	het	invoe-
ren	van	een	eigen	groep	buurtouders.	Drie	van	ons	dragen	een	
blauw	jack	met	het	opschrift	‘buurtouder’,	twee	dragen	de	
oude	rode	jacks	met	daarop	nog	‘buurtvader’.	Met	die	naam	is	
de	organisatie	vijf	jaar	geleden	begonnen	in	Europawijk.	Toen	
er	later	ook	buurtmoeders	gingen	meedoen	werden	daar	apar-
te	rode	jacks	voor	gemaakt,	maar	sinds	2016	zijn	er	de	blauwe	
jacks	met	de	genderneutrale	opdruk	‘buurtouders.’	Behalve	co-
ordinator	Kacem	en	ondergetekende	lopen	ook	Hasan,		Ahmed	
en	Allal	mee	om	in	Meerwijk	weer	een	avondje	te	zorgen	voor	
orde	en	veiligheid.	Waar	kunnen	we	onze	pistolen	ophalen	
vraag	ik.	Kacem	lacht:	“Helemaal	mis,	onze	woorden	zijn	onze	
wapens.	Als	het	nodig	is	proberen	we	in	gesprek	te	komen	en	
tonen	we	begrip	voor	jongeren	die	graag	met	elkaar	willen	
chillen,	maar	dan	liefst	zo	dat	anderen	daar	geen	overlast	van	
ondervinden.

Ingewikkeld	is	het	handhaven	van	de	orde	deze	avond	niet,	de	
ervaren	buurtouders	kennen	de	buurt	goed	en	weten	wat	ze	
op	welke	plekken	kunnen	verwachten.	Ook	de	meeste	jonge-
ren	kennen	ze	al,	of	hun	vaders,	dat	wil	ook	wel	helpen.	Van	de	
Rudolf	Steinerstraat	lopen	we	via	de	Fröbelstraat	richting	Da	
Vinciplein.	Het	blijkt	een	rustige	avond,	er	zijn	geen	meldingen	
ontvangen	voor	iets	waar	men	op	af	hoeft	te	gaan.	Een	aantal	
buurtbewoners	groet	ons	vriendelijk	en	een	oudere	mevrouw	
zegt	dat	ze	dit	vrijwilligerswerk	erg	op	prijs	stelt.	Ze	voelt	zich	
er	veiliger	door.	De	mannen	lopen	langs	een	flat	in	aanbouw	
en	kijken	door	de	kale	ruimtes	of	ze	er	bewegingen	zien	die	er	
niet	thuis	horen.	Kacem	vertelt	dat	er	’s-zomers,	als	het	langer	
licht	is,	meer	vertier	op	de	straten	is,	vooral	op	hangplekken	
van	jongeren.	Op	het	Da	Vinciplein	treffen	we	een	groepje	jon-
gelui	en	een	oudere	man	met	hond	aan	die	met	elkaar	in	ge-
sprek	zijn.	De	man	wil	zich	graag	opgeven	als	buurtouder,	maar	
krijgt	van	Kacem	het	advies	om	zich	de	volgende	dag	bij	hem	
te	melden.	Hassan	meent	dat	de	man	helemaal	geen	bewoner	
is	van	Meerwijk	en	verwacht	dat	hij	zich	uiteindelijk	niet	zal	

aanmelden.	De	man	waarschuwt	voor	zijn	hond:	“je	moet	hem	
niet	aanraken,	hij	is	erg	agressief.”	Moet	hij	dan	geen	muilkorf	
om?	Vraagt	Kacem.	Nee	zegt	de	man,	dat	hoeft	pas	in	2018.	

Om	te	bewijzen	hoe	agressief	de	hond	is	voert	de	man	het	dier	
richting	het	groepje	jongens.	Die	zetten	het	joelend	op	een	
rennen,	naar	de	ingang	van	de	Vomar.	De	man	vertrekt	naar	
zijn	flat,	terwijl	hij	nog	opmerkt	dat	zijn	grote	Afrikaanse	hond	
eigenlijk	niet	thuis	hoort	op	een	flat:	“Ik	moet	wel	zeven	keer	
per	dag	met	hem	lopen,	anders	wordt	hij	te	onrustig.”	

Op	het	plein	staat	in	de	richting	van	de	Bernadottelaan	een	
hek	open	dat	dicht	hoort	te	zijn.	Hassan	doet	het	hek	dicht	en	
kijkt	of	er	zich	geen	ongewenste	gasten	achter	bevinden.	

De	spannendste	gebeurtenis	van	de	avond	zit	erop	en	we	
kunnen	terug	lopen	naar	de	uitvalbasis	van	de	buurtouders	
in	de	Rudolf	Steinerstraat.	Daar	wacht	heerlijke	Marokkaanse	
muntthee	op	ons	en	al	lebberend	beweegt	het	gesprek	zich	
in	de	richting	van	het	land	Marokko	(een	mooi	en	gastvrij	va-
kantieland	leer	ik).	Dan	komen	verschillen	en	overeenkomsten	
tussen	de	bijbel	en	de	Koran	naar	boven.	Erg	interessant.	De	
nadruk	ligt	bij	de	buurtouders	op	de	noodzaak	van	wederzijds	
respect	voor	elkaars	religieuze	en	culturele	opvattingen.	

Of	ik	weleens	in	Marokko	ben	geweest,	wil	Ahmed	weten.	Ik	
ben	wel	eens	van	het	Griekse	eiland	Lesbos	met	een	veerboot	
naar	Turkije	gevaren	zeg	ik.	Je	kunt	de	wanhoop	aflezen	op	het	
gezicht	van	de	vraagsteller:	“Weer	zo’n	kaaskop	die	denkt	dat	
Turkije	in	Marokko	ligt.”	In	het	aangrenzende	lokaal	komen	ook	
andere	groepjes	buurtouders	terug	van	hun	rondes.	Ik	lever	
mijn	buurtvader	jack	in	en	neem	afscheid.	Trots	dat	ik,	al	was	
het	maar	voor	één	keer,	een	buurtvader	ben	geweest,	in	plaats	
van	gewoon	Ruud	Vader.	

De wijkraad Molenwijk roept lezers op om binnen de eigen 
wijk ook een groepje buurtouders in te stellen. Om te beginnen 
wordt gezocht naar iemand die dit wil gaan coördineren. Geïn-
teresseerden kunnen zich opgeven bij 
ruudvader@wijkraadmolenwijk.nl 

Ruud	Vader

Avondje mee met buurtouders
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U heeft	ze	vast	weleens	zien	hangen,	die	koffertjes	achter	glas.	In	het	koffertje	bevindt	zich	een	defibrilator	
afgekort:AED.	
Een		AED	(automatische	externe	defibrilator)	is	een	apparaat	
dat	een	gecontroleerde	electrische	schok	toedient	aan	het	
hart,	met	de	bedoeling	het	kamerfibrilleren	te	stoppen	en	op	
die	manier	de	normale	hartfunctie	te	herstellen.	
In	Nederland	worden	dagelijks		mensen	getroffen	door	een	
hartstilstand.	De	bloedsomloop,	de	circulatie	staat	stil	en	als	
gevolg	daarvan		is	het	slachtoffer	bewusteloos,	is	niet	aan-
spreekbaar	en	de	ademhaling	en	hartslag	zijn	uitgevallen.		

Wanneer	in	uw	omgeving	iemand	door	een	circulatie-	stilstand	
getroffen	wordt,	is	de	overlevingskans	van	het	slachtoffer	af-
hankelijk	van	uw	reactie:	hoe	sneller	u	begint	met	reanimeren,	
hoe	beter	de	kansen	zijn.	Hoe	eerder	er	gedefibrilleerd	wordt,	
des	te	groter	is	de	herstelkans.	
Als	het	slachtoffer	bewusteloos,	niet	aanspreekbaar	is,	of	de	
ademhaling	en	hartslag	zijn	uitgevallen,	twijfel	niet	en	
BEL	DIRECT	112	en	vraag	om	een	ambulance	en	zeg	dat	het	om	
een	reanimatie	gaat.
Vraag		eventuele	omstanders	een	AED		te	halen
En	start	de	reanimatie.

Op	de	volgende	adressen		in	Molenwijk	hangt	een	defibrilator:
AED	in	Molenwijk

Santwee		 	 							bereikbaar:	7.00	uur	–	19.00	uur
Sandenburg	2	
023-5354580	

Engelenburg	108																									bereikbaar:	hele	dag
06-53893969
Buitenmuur	naast	108		

Engelenburg	100	–	178		 							bereikbaar:	hele	dag
Buitenmuur	tussen	162	–	164

Meer	informatie	vindt	u	op	de	website	van	
de	Nederlandse	Hartstichting
www.hartstichting.nl/reanimatie

AED 

Er op uit met Vier het Leven

Steeds	meer	ouderen	in	de	regio	Haarlem	gaan	met	Stich-
ting	Vier	het	Leven	mee	naar	theatervoorstellingen,	films,	

musea	en	concerten.	

“Door	de	vergrijzing	zijn	er	veel	alleenstaande	ouderen.	Zij	willen	
er	dolgraag	op	uit,	maar	vinden	het	niet	fijn	om	alleen	op	pad	
te	gaan,”	vertelt	Anne	Marie	Koster	van	Vier	het	Leven	in	een	
toelichting	op	deze	toename.		“Daarnaast	is	er	een	groep	die	zich	
fysiek	kwetsbaar	voelt	en	daarom	de	deur	liever	niet	uit	gaat.	
Dankzij	de	inzet	van	vele	vrijwilligers	in	de	regio	Haarlem	worden	
ouderen,	fysiek	kwetsbaar	of	niet,	weer	in	staat	gesteld	mooie	
voorstellingen	en	films	te	bezoeken	in	theater	en	bioscoop.”

De	ouderen	worden	van	huis	gehaald	en	weer	thuisgebracht	
door	een	gastvrouw	of	gastheer	van	Vier	het	Leven.	Samen	
gaan	zij	een	avond	of	middag	op	stap.	Soms	met	zijn	tweeën,	
maar	veel	vaker	met	zijn	drieën	of	vieren.

Anne	Marie	Koster	is	coördinator	Noord-Holland	van	de	stichting.	
“We	zien	mensen	genieten	en	dat	is	ook	ons	streven:	gezellig	
met	een	klein	clubje	uitgaan	bij	wie	je	je	welkom	voelt	en	met	
wie	je	onbezorgd	uit	bent.”		Ook	voor	ouderen	met	een	rollator	
of	rolstoel	zetten	de	vrijwilligers	van	Vier	het	Leven	zich	graag	in.

Binnenkort	verschijnt	het	nieuwe	kwartaalprogramma	van	
Vier	het	Leven,	met	daarin	weer	veel	aandacht	voor	o.a.	
shows,	musicals,	ballet,	opera,	film,	muziek	en	
toneel/komedie.
Het	programma	is	op	te	vragen	via	landelijke	telefoonnummer	
035-5245156	of	via	info@4hetleven.nl 
Het	aanbod	is	ook	te	bekijken	-	en	de	voorstellingen	zijn	te	
reserveren	-	via	de	website	van	de	stichting		www.4hetleven.nl 

Vier het Leven 
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Herdenking oorlog in Nederlands Indië ook in Haarlem

Vlakbij	onze	prachtige	Molenwijk	bevindt	zich	een	bijzonder	
huis:	“Lieflijk	Indië”	in	de	Vilniusstraat,	een	zijstraat	van	de	

Engelandlaan.	De	bewoners	van	dit	huis	hebben	een	band	met	
het	voormalige	Nederlands	Indië.	Het	huis	is	van	de	stichting	
Indische	Ouderenraad	Haarlem	(SIOH)		die	als	doel	heeft:

• Opkomen	voor	de	individuele	en	collectieve	rechten	en	
belangen	van	de	doelgroep	op	materieel,	cultureel	en	
sociaal	vlak.	

• Functioneren	als	adviescentrum	voor	privé	en	zakelijke	
aspecten	ten	aanzien	van	de	Nederlandse	samenleving.	

• Organiseren	van	sociale,	culturele	en	maatschappelijke	
activiteiten.

• Stimuleren	tot	deelname	aan	creatieve	programma's.

• Tot	stand	brengen	van	een	centrum	voor	ontmoeting	en	
eventueel	op	lange	termijn	het	realiseren	van	een	Indische	
afdeling	in	een	bestaand	zorgcentrum.

Het	motto	van	de	SIOH	luidt	:	"Voor	een	betere	Indische	oude	dag."
Op	15	augustus	gedenken	oud-Indische	Nederlanders	en	velen	
met	hen,	het	einde	van	de	Tweede	Wereldoorlog	in	Azië.	
Gevallenen	worden	herdacht	en	het	einde	van	de	oorlog	wordt	
gevierd.	

Niet	alleen	in	Den	Haag,	maar	ook	in	Lieflijk	Indië	Haarlem.	Ook	
hier	werd	de	jaarlijkse	vlag-ceremonie	volbracht	in	aanwezigheid	
van	oud-militairen	en	veteranen.
Ruim	100	belangstellenden	woonden	de	bijeenkomst		bij.	
Binnen	werd	door	dominee	Otto	Ruff	een	aangepaste	dienst	
gehouden,	buiten	vond	de	vlag	ceremonie	plaats	onder	leiding	
van	vlagcommandant	Frits	Rijnenberg.

De	vlag	werd	eerst	halfstok	gehesen	om	na	afloop	van	de	dienst	
weer	in	top	te	worden	gehesen	door	de	veteranen	Huultrich	
Landegent	en	Piet	Boukes	(l).

Het	grootste	en	belangrijkste	project,	dat	op	dit	moment	
wordt	uitgevoerd	in	onze	wijk	–	en	in	Europawijk	–	is	de	

renovatie	van	de	Europaweg.	
De	eerste	fase	van	dit	gigantische	project	is	afgerond	en	fase	
2	is	gestart	per	eind	oktober.	Dit	betekent	dat	de	kruispunten	
van	de	Zwemmerslaan/Engelandlaan	met	de	Europaweg	en	
van	de	Groningenlaan	met	de	Europaweg	zijn	afgesloten.	Al	
het	verkeer	dat	vanuit	Molenwijk	richting	de	Europaweg	wil,	
moet	gebruik	maken	van	het	kruispunt	Zuiderzeelaan/Laan	
van	Angers.	Dat	geeft	een	behoorlijke	druk	op	dit	kruispunt.	
Maar	er	zijn	geen	belemmeringen	op	de	Europaweg	bij	de	
andere	twee	kruispunten,	dus	daar	stroomt	het	verkeer	weer	
wat	sneller	door.
Volgens	de	aannemer	ligt	het	werk	goed	op	schema.	Zij	doen	
hun	uiterste	best	om	de	bewoners/gebruikers	van	de	Europaweg	
steeds	op	de	hoogte	te	houden	van	de	mogelijke	problemen,	
die	bij	een	volgende	fase	zouden	kunnen	optreden.
Maar	het	is	van	belang,	dat	de	bewoners	zich	realiseren	dat	
dit	een	tijdelijk	ongemak	is,	waar	we	even	doorheen	moeten	
en	dat	we	in	het	voorjaar	van	2018	veel	plezier	zullen	hebben	
van	een	vernieuwde	Europaweg.
Alle	informatie	over	dit	grootse	project	kunt	u	vinden	op:	
www.haarlem.nl/europaweg.	

Ontwikkelingen in de wijk 
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De kracht van delen.                                                                                                                         

Sinds	enige	ti	jd	bereid	ik	als	thuiskok	maalti	jden	voor	mijn	
buren.	

Via	de	website	www.thuisafgehaald.nl	bied	ik	op	dinsdag	en	
op	vrijdag	een	maalti	jd	aan	die	men	bij	mij	kan	komen	ophalen	
en	thuis	opeten.	Thuisafgehaald	is	een	organisati	e	die	landelijk	
werkt.	Het	is	een	community	van	thuiskoks,	afh	 alers	en	samen-
werkingspartners.	Wij	geloven	dat	we	meer	kunnen	bereiken	
samen	als	we	delen.	Dat	is	de	kern	van	het	Thuisafgehaald	
concept.	Het	doel	is	dus	niet	om	geld	te	verdienen,	maar	om	
maalti	jden	tegen	kostprijs	aan	te	bieden	en	zo	een	onderdeel	
uit	te	maken	van	de	deeleconomie.	In	totaal	zijn	er	meer	dan	
11.000	thuiskoks	acti	ef	in	Nederland.	De	organisati	e	bestaat	
sinds	2012	en		dit	is	het	verhaal	van	een	van	de	oprichters	over	
hoe	deze	is	ontstaan:

“	Regelmati	g	wanneer	wij	in	de	tuin	zaten,	roken	we	dat	onze	
buurvrouw	aan	het	koken	was.	De	geuren	die	uit	haar	keuken	
kwamen,	maakten	ons	nieuwsgierig.	Naar	haar	kookkunsten,	
en	naar	haar.	Toen	we	de	stoute	schoenen	aantrokken	en	haar	
vroegen	of	we	een	keer	een	hapje	mochten	proeven,	reageer-
de	ze	direct	enthousiast.	Datzelfde	weekend	liepen	we	met	
een	paar	euro	naar	haar	voordeur	en	kwamen	we	terug	met	
drie	porti	es	verrukkelijke	pompoensoep.	Toen	realiseerden	we	
ons	dat	het	delen	van	eten	een	
geweldige	manier	is,	om	je	buren	te	leren	kennen.	Ook	andere	
straatgenoten	gingen	meedoen.	Het	enthousiasme	was	groot.	
Toen	besloten	we	in	het	diepe	te	springen	en	een	online	plat-
form	te	bouwen	waarop	iedereen	in	Nederland	maalti	jden	kan	
delen	met	buurtgenoten.	Zo	is	Thuisafgehaald	ontstaan.”

Onze droom
Eten	verbindt,	dat	is	het	idee	achter	Thuisafgehaald.	Met	
Thuisafgehaald	hopen	we	buurtgenoten	met	elkaar	in	contact	
te	brengen.	Daarnaast	willen	we	voedselverspilling	tegengaan,	
want	er	wordt	in	Nederland	op	jaarbasis	ongelofelijk	veel	eten	
weggegooid.	Tenslott	e	hopen	we	ook	gezond	eten	te	sti	mu-
leren.	Met	Thuisafgehaald	bieden	we	een	gezond,	lekker	èn	
verbindend	alternati	ef	voor	het	avondeten!	Onze	droom	is	dat	
er	straks	in	elke	buurt	van	Nederland	elke	avond	een	lekkere	
maalti	jd	is	af	te	halen	bij	een	van	de	buurtgenoten.
Ik	ben	er	trots	op	deel	uit	te	maken	van	deze	organisati	e.	En	
als	u	ook	een	keer	wilt	genieten	van	mijn	kookkunsten	neem	
dan	een	kijkje	op		www.thuisafgehaald.nl.		Mijn	koksnaam	is	
Michel488		mijn	postcode	is	2036	RC,		Haarlem	Molenwijk.

Michel	van	Ewijk

Buurman, wat kookt u nu? 

Donderdag	7	december	is	het	Nati	onale	Vrijwilligersdag.	De	dag	waarop	organisati	es	hun	vrijwilligers	extra	in	het	zonnetje	zet-
ten.	En	dat	is	volkomen	terecht	vindt	ook	Linda	van	der	Sluis,	directeur	van	de	Vrijwilligerscentrale	(	of	al	Centrum?)	Haarlem.	

‘Bijna	de	helft		van	alle	Haarlemmers	(47%)	doet	wel	eens	vrijwilligerswerk.	Deze	vrijwilligers	zijn	onmisbaar	voor	de	Haarlemse	
samenleving.	Zonder	vrijwilligers	kan	geen	(sport)vereniging	draaien,	ontbreekt	dat	extra	beetje	zorg	in	het	verpleeghuis,	moeten	
leuke	acti	viteiten	op	scholen	worden	afgelast.	Wat	ze	ook	doen,	we	kunnen	niet	zonder	hen.	Vrijwilligers	zijn	in	alle	wijken	en	
buurten	van	Haarlem	acti	ef	met	z’n	allen	maken	die	onze	stad	echt	een	beetje	mooier!’

Ook	voor	vrijwilligers	zelf	levert	vrijwilligerswerk	veel	op.	Voldoening	uiteraard,	
het	plezier	om	iets	voor	een	ander	te	betekenen,	maar	ook	nieuwe	sociale	
contacten,	werkervaring,	structuur.	Het	is	een	waardevolle	toevoeging	op	het	cv	
en	vormt	af	en	toe	zelfs	een	opstapje	naar	betaald	werk.	Vrijwilligerswerk	in	de	
wijken.	Vrijwilligerswerk	is	er	alti	jd	en	voor	iedereen.	Voor	korte	of	langere	ti	jd,	
ongeacht	opleiding,	voor	jong	en	oud,	met	of	zonder	migrati	eachtergrond,	valide	
of	met	een	handicap,	met	of	zonder	baan.	De	meeste	vrijwilligers	vinden	het	
pretti		g	om	in	hun	eigen	wijk	acti	ef	te	zijn.	Daarom	zijn	de	vrijwilligersvacatures	
in	Vacaturebank	van	de	Vrijwilligerscentrale	naar	wijk	ingedeeld.	Zo	kan	je	als	je	
naar	een	leuke	functi	e	zoekt,	direct	checken	of	je	dit	in	je	eigen	wijk	kunt	doen.	
Op	loopafstand	of	per	fi	ets!		

7 december – Nati onale Vrijwilligersdag
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Muziekonderwijs als basis voor een verbindende 
buurt-feestdag op 17 december

Hein	Pijnenburg	(57)	is	de	inspirerende	directeur	van	de	
Wereldmuziekschool.	Wij	spreken	hem	te	midden	van	

inventaris	die	klaar	staat	om	te	verhuizen	naar	nieuwe	locaties,	
want	zijn	school	moet	de	Belcanto	locatie	binnenkort	opleve-
ren,	waar	hij	ruim	7,5	jaar	heeft	gezeten.	Hij	weet	nog	twee	
kopjes	koffie	uit	een	machine	te	persen	en	onder	het	genot	
daarvan	vertelt	hij	honderd	uit	over	zijn	school	en	zijn	nieuwe	
plannen.	Het	muziekonderwijs	richt	zich,	zo	zegt	hij	tussen	
dozen	met	saxofoons	en	een	kar	met	een	tiental	cello’s,	op	
diverse	doelgroepen	in	Schalkwijk.

Kinderen	in	verschillende	leeftijdsgroepen	en	in	aantal	toene-
mende	(dementerende)	ouderen	kunnen	een	instrument	leren	
spelen.	Of	meedoen	met	een	koor	onder	leiding	van	Rudolf	
Konersmann	(Elke	week	op	dinsdagochtend).	Voorop	staat	
steeds	het	plezier	dat	deelnemers	hebben	van	muziek	of	zang,	
dat		is,	zegt	Pijnenburg,	belangrijker	dan	presteren	op	een	zo	
hoog	mogelijk	muzikaal	niveau.	Wereldmuziekplaza,		een	nieu-
we	locatie,	is	het	oude	kantoor	van	de	Rabobank	in	winkelcen-
trum	Schalkwijk.	“Daar	kunnen	onze	drummers	oefenen	in	een	
‘bomvrije	kluis’	waardoor	de	omgeving	hopelijk	geen	hinder	
van	ons	ondervindt.”	

Ter	gelegenheid	van	de	zonnewende	worden	er	op	zondag	17	
december	bijeenkomsten	georganiseerd	op	het	binnenplein	
tussen	Blokker	en	de	voormalige	V&D.	Het	programma	is	nog	
niet	definitief,	maar	Pijnenburg	hoopt	dat	er	vele	Schalkwijkers	
zullen	komen	om	met	diverse	muziekvormen	en	elkaar	kennis	
te	maken.	

Ook	denkt	hij	aan	het	uitnodigen	van	wijkbewoners	met	een	
migratie	achtergrond	om	te	vertellen	over	de	gebruiken	in	hun	
landen	van	herkomst.	Het	motto	wordt	“Ik	heb	een	droom!”	
is.	Pijnenburg:	“Het	gaat	immers	om	het	effect	dat	muziek	

op	je	heeft	–	je	wordt	er	vrolijk	van.”	Hij	werkt	samen	met	de	
bekende	brein-deskundige	professor	E.	Scherder	die	heeft	
kunnen	vaststellen	dat	er	door	muziek	allerlei		verbindingen	
in	je	hersenen	ontstaan,	waardoor	je	gezond	blijft	en	die	een	
geluksgevoel	geven.	

Geïnteresseerde	Schalkwijkers	kunnen	voor	meer	informatie	
de	website	in	de	gaten	houden	http://www.wereldmuziek-
school.nl/).			Voor	de	bijeenkomsten	hoeven	ze	zich	niet	vooraf	
in	te	schrijven,	als	ze	maar	op	17	december	gewoon	langs	
komen.	Wanneer	is	voor	Hein	deze	dag	geslaagd?	Pijnenburg:	
“Als	er	veel	mensen	komen	en	die	dan	achteraf	vinden	dat	ze	
een	leuke	en	interessante	dag	hebben	gehad.”	Hij	sluit	niet	
uit	dat	er	ook	een	beetje	reclame	zal	worden	gemaakt	voor	
de	muziekopleidingen.	Maar	van	iemand	die	op	deze	wijze	
bijdraagt	aan	het	vernieuwen	van	Schalkwijk,	kun	je	eigenlijk	
niets	anders	verwachten.	Bij	de	muzieklessen	blijft	samen	
muziek	maken	centraal	staan.	

Er	wordt	gewerkt	vanuit	de	visie	dat	de	beleving	van	muziek	
en	het	plezier	hebben	in	het	maken	van	muziek	belangrijk	
is	voor	de	ontwikkeling	van	kinderen,	jongeren,	ouders	en	
ouderen.	Naar	elkaar	luisteren	en	met	elkaar	spelen,	brengt	
contact	in	ieders	leven.	Het	beleid	was	en	blijft	erop	gericht	
om	muziekles	voor	alle	doelgroepen	betaalbaar	te	houden.	De	
school	is	steeds	bezig	haar	aanbod	up-to-date	te	houden	en	
met	het	bereiken	en	raken	van	haar	doelgroepen.	Daarnaast	

wordt	gewerkt	vanuit	een	aantal	locaties,	zodat	de	school	voor	
iedereen	goed	bereikbaar	is.	Het	lesaanbod	is	aantrekkelijk	en	
bereikbaar	voor	alle	doelgroepen.	Het	muziekonderwijs	is	heel	
divers	en	is	gericht	op	klassieke	muziek,	jazz	en	popmuziek,	
maar	ook	blues,	electronische	muziek,	volksmuziek	en	natuur-
lijk	wereldmuziek	zijn	goed	vertegenwoordigd	in	het	aanbod	
van	muzieklessen	op	deze	bijzondere	school.	Heb	je	een	krap-
pe	beurs	dan	helpt	het	Jeugdcultuurfonds.

Ruud	Vader	
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In	het	voorwoord	van	de	wijkkrant	van	augustus	stond	het	al	vermeld:	september	2017	zal	in	het	teken	staan	van	de	Oasis	
Games.	Onder	de	naam	“Dromenvangers”	is	geïnventariseerd	
wat	er	zoal	leeft	in	(een	bepaald	deel	van)	onze	wijk,	en	welke	
dromen	wij	met	elkaar	in	tijd	van	2	weekenden	zouden	kunnen	
realiseren.	Dat	waren	twee	heel	intensieve	weekenden,	maar	
er	is	duidelijk	bewezen,	dat	als	je	iets	echt	heel	graag	wil,	en	je	
gaat	ervoor	met	elkaar,	er	heel	veel	mogelijk	is.

In	het	eerste	weekend	kwamen	ongeveer	60	wijkbewoners	
(waarvan	veel	kinderen)	bij	elkaar	om	samen	na	te	denken,	
wat	er	beter	zou	kunnen	in	dit	deel	van	Molenwijk.	Hier	
kwamen	4	dingen	uit	naar	voren:	ontmoetingsmogelijkheden,	
groen,	schoon	en	speelmogelijkheden.	Tijdens	een	gezellige	
bijeenkomst	in	de	waddenschool	werden	maquettes	gebouwd	
om	samen	te	bedenken	hoe	deze	thema's	concreet	vorm	zou-
den	kunnen	krijgen	en	hoe	de	buurt	er	leuker	uit	zou	kunnen	
gaan	zien.	Deze	maquettes	waren	te	zien	op	de	Facebookpagi-
na	van	Molenwijk.

In	de	week	tussen	de	beide	drukke	weekenden	is	door	een	
groep	enthousiaste	mensen	heel	hard	gewerkt	om	de	spullen	
die	nodig	waren	om	de	ontwerpen	van	de	maquettes	te	gaan	
bouwen,	te	verzamelen.	Niet	kopen,	nee,	gebruik	makend	van	
de	mogelijkheden	in	en	om	de	wijk:	bedrijven	benaderen	en	
bellen,	vertellen	wat	de	plannen	waren	en	dan	wachten	op	
het	antwoord.	En	die	antwoorden	waren	bijna	altijd	bijzonder	
positief.	Hieronder	staat	een	lijst	van	de	“sponsors”,	die	de	
verwezenlijking	van	onze	dromen	mogelijk	gemaakt	hebben!	
En	dat	waren	er	dus	heel	veel,	bedankt	allemaal!!
Het	tweede	weekend	was	best	spannend:	gaat	het	lukken	om	
al	onze	plannen	te	verwezenlijken?	Maar	toen	we	eenmaal	
aan	de	slag	gingen,	kwamen	er	vanzelf	steeds	meer	mensen	
uit	hun	huizen.	Eerst	kijken	wat	er	gebeurde,	dan	vragen	of	ze	
konden	helpen	en	tenslotte:	de	handen	uit	de	mouwen.	En	het	
was	ongelooflijk	te	zien,	wat	je	met	elkaar	kan	maken/bouwen	
in	één	weekend:	

• 7	Bloembakken	bij	de	Amelandstraat,	Terschellingpad,	
Texelhof	en	Vlielandhof

• Oude	speeltoestellen	weggehaald,	deze	plek	is	vrolijk	
beschilderd	door	de	kinderen

• Een	dode	boom	is	omgehaald;	de	stam	is	in	stukken	
gezaagd	gebruikt	in	een	ruimte,	waar	de	straatstenen	uit-
gehaald	zijn,	en	waar	nu	houtsnippers	liggen.	Kids	kunnen	
hier	naar	hartenlust	in	spelen

• Van	twee	saai	naast	elkaar	staande	bankje	is	een	gezellig	

zitje	gemaakt,	door	een	van	de	bankjes	een	kwart	slag	te	
draaien

• Er	is	een	start	gemaakt	met	een	wilde	planten/bloemen-
tuin	op	Vlielandhof;	we	hopen	dit	in	de	toekomst	te	gaan	
uitbreiden,	maar	de	start	is	er	in	elk	geval

• Bij	de	bankjes	op	Vlielandhof	is	een	tafel	geplaatst,	zodat	
hier	meer	sociale	activiteiten	kunnen	gaan	plaatsvinden

• Er	zijn	2	insectenhotels	gebouwd:	een	staat	er	op	Vlieland-
hof	en	een	in	de	tuin	op	Texelhof

• De	tegels,	die	zijn	uitgegraven	op	het	Texelhof	zijn	door	
de	kinderen	beschilderd	en	vormen	nu	een	mooi	gekleurd	
pad	over	het	gras	naar	de	voetbalkooi.

• Er	is	een	nieuwe	hinkelbaan	–	in	de	vorm	van	een	slak	–	
aangelegd	op	het	plein	bij	het

• Texelhof;	alle	beschilderde	tegels	van	de	oude	hinkelbaan	
zijn	vervangen	door	schone	tegels

• Tot	slot	is	er	een	feest	georganiseerd	op	zondagavond	met	
muziek,	een	Syrische	maaltijd,	een	super	barbecue	voor	
ongeveer	60	mensen!	En	dat	alles	gewoon	spontaan!	En	
gezellig	dat	het	was!

Weer	een	week	later:	een	afsluitende	bijeenkomst	om	te	
organiseren,	hoe	nu	verder.	Wie	gaat	er	de	plantenbakken	
bijhouden;	wie	houdt	het	plein	schoon,	wie	gaat	er	verder	met	
de	natuurtuin?	En	nog	veel	meer.	Maar	ook	hier	geldt	weer:	als	
je	erin	gelooft,	gebeurt	het	ook.	Er	is	een	groep	opgericht,	die	
een	schema	gaat	maken	voor	het	water	geven	van	de	planten	
in	de	bakken,	voor	het	weghalen	van	onkruid	uit	de	bakken	
en	om	het	plein	van	tijd	tot	tijd	aan	te	vegen.	Er	is	een	Face-
book-groepje	gestart	voor	de	bewoners	van	het	Texelhof:	zo	
kunnen	die	elkaar	snel	bereiken,	als	er	iets	ondernomen	gaat	
worden.	Door	de	kinderen	(en	ouders)	van	Vlielandhof	is	een	
vervolg	gegeven	aan	het	opknappen	van	het	pleintje	ter	plek-
ke:	er	is	een	hinkelbaan	geschilderd	en	de	tafel	is	geverfd.	Ook	
hier	geldt:	het	onderhoud	is	voor	de	bewoners	zelf.

En	het	leuke	is:	wij	zijn	met	ons	project	een	voorbeeld	voor	
andere	wijken	van	Haarlem.	Eind	september	werd	een	groep	
internationale	gasten	rondgeleid	in	Haarlem,	waarbij	werd	
aangetoond,	hoe	innovatief	Haarlem	is	in	allerlei	projecten:	
het	omtoveren	van	de	Koepel,	de	aanpassingen	van	het	win-
kelcentrum	Schalkwijk	en	het	Middengebied	in	Schalkwijk.	In	
datzelfde	rijtje	schaart	zich	ons	project	van	de	“Dromenvan-
gers”.	Zeker	iets	om	trots	op	te	zijn,	toch?

Afronding Oasis Games

De sponsors en de betrokken partijen:
BEMM	-	Instituto	Elos	-		 Spaarnelanden	-	Gemeente	Haarlem	-	MooiZooi	-	De	Sithogroep	–	Jumbo	Wereld	Muziekschool	–	
Dorine	-	Dura	Vermeer	–	Dekamarkt	-	Sloopbedrijf	Rutte	–	Oosteinde	-	BisotKwekerij	Loef	-	Liander	Onderstation	-	Albert	Hein	–	
Brezan	-	Garage	Meijer	-	Meurkens	&	Meurkens	-	Kwik	Fit	–	Hartekampgroep	-	Mense	b.v.	-	Haarlemsche	Huizen	-	Toko	Exotica
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Succesvolle 6e editie van Schalkwijk aan zee
Op	zondag	3	september	vond	voor	de	zesde	keer	het	zo-

merfestival	Schalkwijk	aan	Zee	plaats	in	het	recreatiepark	
de	Molenplas.	Zoals	elk	jaar	konden	de	bezoekers	in	de	mid-
dag	en	de	vroege	avond	genieten	van	kunst,	theater,	dans	en	
vooral	van	muziek,	of	op	informatie	tocht	gaan	bij	de	verschil-
lende	maatschappelijke	organisaties.	Al	vroeg	in	de	ochtend	
waren	de	deelnemers	bezig	hun	stand	op	te	bouwen	om	het	
terrein	van	de	Molenplas	om	te	bouwen	in	een	heus	festival-
park	met	verschillende	hoogtepunten.	Deze	editie	stond	in	het	
teken	van	een	zo	groot	mogelijke	“Schalkwijkse”	deelname.	
De	meeste	artiesten,	organisaties	en	ondernemers	komen	uit	
Schalkwijk.

Vooral	aan	de	kinderen	is	gedacht.	Er	was	een	draaimolen,	
springkussen	en	een	speelterrein.	Ook	kon	je	je	schmink-
kunsten	uitproberen	in	het	Feesttheater.		Het	kindertheater	
van	Rievel	gaf	voorstellingen	en	er	waren	goochelshows	van	
Goochelaar	Charlie.	Voor	de	volwassenen	trad	de	Haarlem	
Comedy	Club	op	en	het	Parkpodium	waren	er	live	bands	van	
jazz	tot	en	met	soul	te	zien.	Verder	waren	er	op	het	festival	
nog	veel	meer	tenten	van	o.a.	Buuv,	TWO	Dance,	de	Wereld	
Muziek	School,	Shamba	lion	en	alle	Schalkwijkse	wijkraden.	Op	
de	Molenplas	kon	je	varen	met	scouting	Marco	Polo.	Basket-
balworkshops,	kickboksclinics	of	een	sportparcours	afleggen	
kon	allemaal	bij	Triple	Threat.	Voor	de	inwendige	mens	waren	
er	lekkere	hapjes	en	drankjes.

Schalkwijk	aan	Zee	werd	georganiseerd	door	de	Stichting	
Culturele	Activiteiten	Schalkwijk.	Het	festival	werd	mede	mo-
gelijk	gemaakt	door	Centrum	Schalkwijk,	Gemeente	Haarlem,	
Rabobank	Haarlem	e.o.,	de	Molenplas,	de	vier	Wijkraden,	en	
de	J.C.	Ruigrok	Stichting.	Scouting	Marco	Polo	hielp	mee	met	
het	opbouwen	en	afbreken	van	de	stands	en	de	veiligheid	op	
het	terein.

Gedachtengoed van toen en nu
Winston	Brandon	werkt	bij	de	Bibliotheek	Schalkwijk.	Voor	

de	wijkkranten	van	Schalkwijk	schrijft	hij	over	wat	hem	raakt.

Een	van	de	bijzondere	aspecten	van	mijn	baan	is	dat	ik	mijn	
tijd	grotendeels	in	de	bibliotheek	doorbreng.	Niet	lezend,	maar	
de	kans	is	wel	groot	dat	je	mij	aantreft	in	gesprek	met	onze	
gasten.	Ik	ben	dan	ook	erg	blij	met	het	feit	dat	steeds	meer	
mensen	de	bibliotheek	weten	te	vinden.	

In	elke	stad	waar	ik	ben	geweest	fungeert	de	bibliotheek	als	
middelpunt.	Mensen	van	verschillende	komaf	trekken	ernaar-
toe.	Ieder	met	een	eigen	motivatie,	ieder	met	een	eigen	ver-
haal.	Ooit	was	de	bibliotheek	uitsluitend	bedoeld	voor	studie.	
Kennis	uit	alle	hoeken	van	de	wereld	lag	er	opgeslagen,	maar	
was	alleen	beschikbaar	voor	een	selecte	groep.	Het	vertellen	
van	verhalen	werd	vooral	overgelaten	aan	de	poëten	en	filoso-
fen	van	die	tijd.	

Nu,	in	2017,	staan	we	aan	het	begin	van	een	nieuw	digitaal	
tijdperk,	waarin	de	individuele	verhalen	steeds	meer	een	rol	
spelen.	Alhoewel	het	uitlenen	van	boeken	zeker	nog	ons	ding	
is,	legt	de	bibliotheek	de	focus	ook	steeds	meer	op	ontmoetin-
gen	en	gesprekken	met	mensen.	Gaandeweg	ben	ik	erachter	
gekomen	dat	de	verhalen	van	onze	gasten	zeker	niet	onder-
doen	voor	de	verhalen	die	wij	in	onze	boekenkasten	hebben	
staan.	Voor	mij	fungeert	de	bibliotheek	als	een	mooi	middel-
punt,	omdat	hij	deze	twee	werelden	samenbrengt	en	er	een	
wisselwerking	ontstaat.	De	verteller	leest	en	de	lezer	vertelt.	
 
Dagelijks	word	ik	omringd	door	gedachtengoed.	Ideeën	en	ver-
halen	van	mensen	vanuit	de	oudheid	tot	aan	nu.	Ze	inspireren	
mij	en	motiveren	me	om	zowel	hun	als	mijn	eigen	verhaal	te	
vertellen.	

Winston	Brandon
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Moderne multiculturele Scouting Hildebrand

Van	de	jeugdvoorzieningen	in	onze	wijk	is	scouting	Hilde-
brand	een	oude,	maar	springlevende.	Opgericht	in	1967	

(50	jaar	geleden!)	bevindt	het	clubhuis	zich	sinds	1982	aan	de	
Zuidschalkwijkerweg,	in	een	oude	timmerfabriek.	Monique	
Pekelaer,	woordvoerster	en	ledenadministrateur,	heeft	haar	
man,	Jeroen,	leren	kennen	tijdens	een	welpencursus.	Ze	is	ook	
5	jaar	leiding	geweest.	Samen	met	Jeroen,	die	nu	stamadviseur	
is	van	de	Loodsen,	blijven	ze	door	de	jaren	heen	actief.	De	
Loodsen	is	een	van	de	speltakken,	voor	jongeren	van	18	–	23	jaar.

Jongere	kinderen,	vanaf	5	jaar,	kunnen	lid	worden	van	de	Be-
vers	en	doorgroeien	tot	loodsen.	In	totaal	zijn	er	5	speltakken,	
te	weten	de	Bevers	(5	tot	en	met	8	jaar);	de	Waterwelpen	(8	
tot	en	met	11	jaar);	de	Zeeverkenners	(11	tot	en	met	15	jaar);	
de	Wilde	Vaart	(15	tot	en	met	18	jaar)	en	de	Loodsen	(18	tot	
en	met	23	jaar).

Is	het	niet	een	beetje	ouderwets	om	je	kinderen	op	padvinderij	
te	doen?	Monique:	“wat	een	rare	vraag,	nee,	natuurlijk	niet!”	
Ze	leren	hier	veel	praktische	dingen	waar	ze	later	in	hun	leven	
veel	aan	hebben,	in	de	eerste	plaats	SAMENWERKEN	met	

elkaar.	De	jongste	padvinders,	de	Bevers,	doen	dat	zaterdags-
morgens	door	samen	onder	andere	te	tekenen,	te	schilderen,	
tikkertje	te	spelen,	te	luisteren,	stoelendans	te	doen	en	te	
dromen	bij	spannende	verhalen.

De	oudere	Waterwelpen	komen	op	zaterdagmiddag	(van	13.30	
tot	16.00	uur)	bij	elkaar	in	hun	eigen	lokaal	in	het	clubhuis.	Het	
thema	van	de	Waterwelpen	is	Irian	Aqua.	Elke	week	ontdekken	
de	Waterwelpen	een	nieuw	eiland.	De	Waterwelpen	maken	
kennis	met	water	maar	ook	het	land	is	de	Waterwelpen	niet	
vreemd.	Ze	hebben	gemiddeld	3	kampen	per	jaar;	twee	week-
end-kampen	in	het	najaar	en	voorjaar	en	een	zomerkamp	van	
een	week	in	de	zomervakantie.	Tijdens	het	zomerkamp	wordt	
de	hele	week	in	een	spannend	thema	gedraaid.

Op	zaterdagmiddag	komen	de	Zeeverkenners	(in	de	zomer	van	
11.45	tot	16.00	uur,	in	de	winter	van	13.00	tot	16.00	uur)	bij	
elkaar.	De	verkenners-groep	bestaat	uit	ongeveer	20	jongens	
en	meisjes	tussen	de	11	en	15.

Bak
De	groep	van	20	is	ingedeeld	in	aparte	groepjes	van	4	tot	8	
verkenners.	Zo’n	groep	noemen	we	een	bak.	Maar	eigenlijk	is	
het	simpelweg	een	groepje	waar	je	veel	mee	samen	doet.	Je	
zit	bij	elkaar	in	de	boot	en	slaapt	bij	elkaar	in	de	tent	op	kamp.	
Ze	leren	er	om	te	gaan	met	ieders	eigenschappen	en	eventueel	
andere	cultuur-achtergrond.

Kamp
Vier	keer	per	jaar	gaan	de	verkenners	op	kamp.	Het	scouting-
jaar	begint	met	een	herfstkamp.	Dit	is	een	weekend	met	de	
boot	weg.	Op	het	winterkamp	gaan	we	een	weekend	naar	een	
clubhuis	van	een	andere	groep.	

Even voorstellen Loes Penning
Loes	had	al	regelmatig	haar	gezicht	laten	zien	bij	de	verga-

deringen	van	de	wijkraad,	maar	had	nog	nooit	aangegeven,	
dat	zij	wel	geïnteresseerd	was	voor	een	functie	in	de	wijkraad.	
Toen	ze	door	een	van	de	bestuursleden	werd	gevraagd,	heeft	
ze	na	enig	nadenken	toch	toegehapt.

Loes	is	lid	van	de	bewonerscommissie	van	Elan	Wonen	en	weet	
hierdoor	wat	er	speelt	bij	bewoners	in	de	wijk.		Dat	was	en	is	
een	belangrijkpunt;	contacten	met	bewonerscommissies	en	
met	VvE’s	zijn	van	essentieel	belang	voor	in	elke	wijkraad.	
In	de	wijkraad	zal	Loes	zich	gaan	bezighouden	met	‘groen’	en	
met	de	invulling	/	afhandeling	van	administratieve	zaken.	Haar	
betrokkenheid	met	“groen”	gaat	zich	nu	allereerst	uiten	in	het	
feit,	dat	zij	gaat	meedraaien	in	de	werkgroep	“Groen”,	die	half	
september	is	opgericht.	Zodra	er	zichtbare	resultaten	vanuit	
deze	groep	te	melden	zijn,	zal	Loes	u	hiervan	in	kennis	stellen.
Verder	voert	Loes	ook	nog	een	andere,	zeer	nuttige	taak	uit:	
zij	maakt	een	overzicht	van	alle	meldingen,	die	door	bewoners	
van	Molenwijk	bij	de	gemeente	worden	gedaan,	en	sorteert	
deze	meldingen	op	onderwerp.

Zijn	er	b.v.	veel	klachten	over	de	bestrating,	of	hebben	we	
meer	problemen	met	zwerfvuil,	of	groen,	of	straatverlichting.	
Als	blijkt,	dat	er	voor	een	bepaald	onderwerp	veel	klachten	
binnenkomen,	volgt	Loes	deze	meldingen	en	houdt	bij,	of	
ze	snel	en	correct	worden	afgehandeld.	Als	dit	niet	gebeurt,	
neemt	de	wijkraad	direct	contact	op	met	de	gemeente,	om	
deze	zaken	alsnog	snel	opgepakt	te	krijgen.
Alles	bij	elkaar	heeft	Loes	dus	een	goedgevulde	portefeuille	
binnen	de	wijkraad;	we	wensen	haar	veel	succes	hiermee!
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Er	komen	tot	nu	toe	nog	weinig	meldingen	binnen	van	mensen,	die	mooie	plekjes	in	onze	wijk	ontdekken	–	of	al	langer	kennen.
	Op	zich	geen	probleem,	er	zijn	mooie	plaatjes	genoeg	te	schieten,	waar	dan	ook	in	de	wijk.	

Een	korte	wandeling	door	het	park	en	langs	de	Zuid	Schalkwijkerweg	leverde	deze	mooie	beelden	op!

Kent	u	ook	een	bijzondere	plek	in	onze	wijk,	of	zag	u	iets	
bijzonders	tijdens	een	wandeling	of	fietstochtje?	Schiet	een	plaatje	en	schrijf	ons	waarom	u	dit	plekje	zo	speciaal	vindt….	
We	zijn	benieuwd!

Mooi Molenwijk

Het	lentekamp	organiseer	je	helemaal	zelf	met	je	bak.	We	
gaan	dan	met	z’n	allen	naar	kampeerterrein	het	Naaldenveld	
in	Aerdenhout.	Daar	zorg	je	voor	je	eigen	tent,	eten	en	pro-
gramma.	(Natuurlijk	helpt	de	leiding	je	wel	een	klein	beetje	
op	weg).	Het	scoutingjaar	sluiten	we	af	met	een	zomerkamp,	
de	eerste	week	van	de	basisschoolvakantie.	We	gaan	dan	8	of	
9	dagen	weg,	met	de	boot.

Zeilles – CWO 3
Wie	het	leuk	vindt,	kan	bij	ons	leren	zeilen.	Door	op	zaterdag	
mee	te	zeilen	zul	je	vanzelf	leren	omgaan	met	een	boot.	Wie	
echt	goed	wil	leren	zeilen	kan	eventueel	ook	zeilles	krijgen.	
Als	je	deze	les	afsluit	door	succesvol	een	theorie-	en	prak-
tijkexamen	af	te	leggen,	krijg	je	het	internationaal	erkende	
CWO	3.	Met	dat	diploma	bewijs	je	dat	je	echt	goed	kunt	
zeilen,	en	kun	je	overal	een	boot	huren.

Zwembad
In	de	35	jaar	dat	de	Hildebrand	in	de	Molenwijk	is	gevestigd	
zijn	er	veel	dingen	veranderd.	Het	eerste	dat	Monique	te	
binnen	schiet	is	het	zwemmen	dat	men	vroeger	elke	zaterdag	
ochtend	deed	in	het	openluchtzwembad	op	de	Zwemmer-
slaan.	Na	sluiting	van	dat	bad	ontstonden	in	1996	het	Park	
Oosterspaarn	en	het	Watermolenplantsoen.	Komen	daar	

ook	de	meeste	padvinders	vandaan?	Monique:	“Nee,	wij	
hebben	veel	padvinders	uit	heel	Schalkwijk,	Vijfhuizen	en	
Heemstede.	Het	is	heel	mooi	om	te	zien	hoe	fijn	kinderen	
met	diverse	culturele	achtergronden	met	elkaar	samenwer-
ken	en	vriendschappen	sluiten.”	De	padvinders	gebruiken	
vaak	voorzieningen	in	de	Molenwijk	en	doen	geregeld	spellen	
bij	de	Molenplas	en	in	de	boomgaard	aan	de	Zwemmerslaan.	
Mijn	man	Jeroen	heeft	zelfs	dit	jaar	7	keer	een	rondje	gerend	
rond	de	wijk,	dat	is	ongeveer	50	kilometer.	Per	rondje	liepen	
er	anderen	mee,	ook	om	geld	op	te	halen	(Crowd	Funding)	
voor	spelmaterialen,	EHBO	tassen	en	kookgerei.	Kunnen	jon-
geren	die	belangstelling	hebben	zich	aanmelden?	Monique:	
“Ja,	alleen	voor	de	waterwelpen	hebben	we	op	dit	moment	
een	wachtlijst,	maar	aanmelden	mag	altijd.	Bij	de	Bevers	en	
de	Zeeverkenners	hebben	we	overigens	geen	wachtlijsten.

Het	50-jarig	bestaan	is	door	de	Hildebrand	gevierd	op	8	april	
2017	met	een	familiedag	en	een	individuele	loop	van	Jeroen.	
En	in	juni	heeft	de	groep	een	jubileum	weekend	gehad	met	
alle	speltakken.	Het	jubileum	werd	afgesloten	met	een	recep-
tie	op	30	september.	Meer	informatie	is	te	vinden	op	
http://hildebrand.nl/. 

Ruud	Vader
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Bewonerscommissie Elan Wonen in Molenwijk
Is signalering van huiselijk geweld achter de voordeur een  taak van de woningbouwcorporati e?

Een	reeks	woningbouwcorporati	es		in	het	land	liet	het	afgelopen	jaar	al	hun	wijkmedewerkers	een	cursus	volgen	om	huiselijk	
geweld	te	herkennen,	zoals	bijvoorbeeld:		

“Als	het	slot	van	de	badkamerdeur	opvallen	vaak	gerepareerd	moet	worden,	kan	het	betekenen	dat	die		regelmati	g	ingetrapt	
wordt,	meer	dan	één	deuk	in	deuren?	misschien	zijn	er	ruzies	waarbij		iemand		zijn	woede	koelt.	Misschien	zijn	de	kinderen	thuis		
onder	schoolti	jd,	of	ziet	de	monteur	twee	ouders	heft	ig	ruziemaken	met	hun	kind	erbij.	Misschien	heeft		mevrouw	een	zonnebril	
op	om	haar	blauwe	oog	te	verbergen?” 

Misschien,	misschien		en	meldingen	van	wat	er		achter	de	voordeur	gebeurt.
De	mening	over	wel	of	niet	melden	van	een	vermoeden	van	“misschien”	huiselijk	geweld	door	de	loodgieter,	schilder	of	monteur,	
zal	verdeeld	zijn,	maar	ik	hoop	dat	het	niet	zover	zal	komen	en	dat	de	wijkagent	in	geval	van	geweld	of	ongepast	gedrag	acti	e	
onderneemt.	

De brandweer doet meer dan blussen.
Op	een	mooie	zomerse	dag,	vlak	voor	het	begin	van	
de	zomervakanti	e	bezocht	ik	een	voorlichti	ngs-bijeen-
komst	over	brandveiligheid.	Het	was	een	interessante	
themamiddag	en	ik	vond	het	jammer	dat	er	zo	weinig	
belangstellenden	waren.	Maar	de	belangstelling	van	
de	aanwezigen	was	groot.
Maurice	Kauff	man	gaf	in	“woord	en	beeld”	een	
uitvoerige	voorlichti	ng	over	brandveiligheden.	Met	
name	voor	de	oudere	senioren	was	het	interessant	en	
leerzaam	om	kennis	te	nemen	van	de		reële		gevaren	
die	in	de	woningen	bestaan.	Uit	cijfers	die	hij	ons	voor	
ogen	hield	bleek	dat	velen	zich	niet	bewust	zijn	van	de	
ernsti	ge	gevolgen	die	brand	kan	hebben.	

Ook brand zit soms in een klein hoekje.
Vanzelfsprekend	sprak	hij	in	het	bijzonder	over	de	
brandveiligheid	voor	senioren.	Ik	citeer	uit	de	folder,	die	de	deelnemers	kregen,	en	waaruit	bleek	
dat	de	brandweer	over	die	veiligheid	goed	heeft		nagedacht	en	dat	men	er	zelfs	op	de	basisscholen	aandacht	aan	schenkt..
“Zelfstandig	wonende	senioren	zijn	vaak	kwetsbaar	in	geval	van	brand,	omdat	de	meeste	senioren	zelfstandig	en	alleen	wonen.	
Bij	brand	moeten	zij	zich	zonder	directe	hulp	van	huisgenoten	in	veiligheid	stellen.	Senioren	zijn	in	het	algemeen	even	gezond	als	
jongere	mensen,	maar	toch	kunnen	vitaliteit	en	mobiliteit	enigszins	zijn	verminderd.	Dit	kan	ertoe	leiden	dat	senioren	bij	brand	
minder		goed	in	staat	zijn	hun	woning	te	ontvluchten.	Het	is	daarom	belangrijk	de	kans	tot	een	minimum	te	beperken.	Daarbij	wil	
de	Brandweer	Kennemerland	graag	helpen.”

Het	voert	te	ver	om	de	10	brandveiligheid	ti	ps	uit	de	folder	die	we	kregen	over	te	nemen.
Enkele	ti	ps	zijn:
• vlam	in	de	pan	nooit	blussen	met	water,
• rook	niet	in	bed	en	luie	stoel.	De	kans	is	groot	dat	
								u	in	slaap	valt	en	dat	er	brand	ontstaat,
• rook	melders	(laten)	plaatsen	kan	je	leven	redden,
• wie	65	jaar	of	ouder	is	kan	een	grati	s	brandveiligheidsinspecti	e	
							aanvragen	via	het	e-mailadres:	brandveiligleven@vrk.nl

Haarlem,	Geert	Wagenaer

Samenstelling van de   emailadressen 
Bewonerscommissie   bewonerscommissie
Voorzitt	er	 Loes	Penning			 	 loes.penning@kpnplanet.nl
Penningmeester	 Cees	Wallenburg	 	 ymcees@hetnet.nl
1e	secretaris	 Carla	Brem	 															carla@bremmetje.com
2e	secretaris	 Marthi	Rooseboom	 marthi@rooseboomdevries.nl
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Een woning kopen of verkopen? 

Ons enthousiaste team helpt u graag met een 
succesvolle verkoop en/of aankoop!! 

Bel of e-mail ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling of vrijblijvend aankoopgesprek: 

023-5366 366             info@overspaern.nl


