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14023
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.

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

Gemeente

Publieksdienst	Haarlem	 	 14	023
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
Pré	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	0232355

Belangrijke Telefoonnummers
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Voorwoord
Van de voorzitt er

Jammer,	 we	 hebben	 afscheid	 moeten	 nemen	 van	 ons	 be-
stuurslid	 Loes	Penning.	Zij	had	 te	weinig	ti	jd	om	haar	werk	

voor	de	wijkraad	te	doen	op	de	manier	zoals	ze	zou	willen.	Keu-
zes	maken	is	moeilijk,	maar	soms	moet	het.	Loes,	bedankt	voor	
je	inzet	voor	onze	wijk	en	we	weten	dat	je	alsnog	heel	betrok-
ken	blijft		bij	onze	acti	viteiten.

Dit	vertrek	van	Loes	vindt	nu	juist	plaats	in	een	ti	jd	waarin	onze	
wijk	bruist	van	acti	viteiten	en	de	wijkraad	aandacht	moet	en	wil	
schenken	aan	ontzett	end	veel	verschillende	zaken.	Dus,	u	voelt	
het	al	aankomen:	���	���	���	�������	�����	����������?

We	hebben	dringend	behoeft	e	aan:

• Een	secretaris:	iemand	die	de	bestuursvergaderingen	no-
tuleert,	de	zorg	op	zich	neemt	om	de	binnengekomen	post	
(veelal	via	de	mail)	bij	te	houden	en	te	verdelen,	ti	jd	en	zin	
heeft		om	ambtelijke	stukken	te	bestuderen	en	misschien	
ti	jd	heeft		af	en	toe	raads-	of	commissievergaderingen	bij	te	
wonen.

• Meerdere	algemene	bestuursleden:	bewoners	met	een	bre-
de	belangstelling	voor	het	wel	en	wee	in	de	wijk.	We	hebben	
veel	zaken	op	de	rol	staan	en	proberen	iedereen	díe	zaken	
te	laten	oppakken	die	zijn	of	haar	interesse	hebben.	Er	is	
dus	geen	vastomlijnde	taakomschrijving	voor	dit	bestuurslid,	
maar	de	lijst	waaruit	gekozen	kan	worden	is	aanzienlijk.

• Een	redacteur	voor	de	wijkkrant.	We	hebben	al	iemand	die	
de	opmaak	verzorgt	en	een	corrector,	die	alle	stukken	op	
Nederlandse	taal	controleert.	We	zoeken	echter	nog	iemand	
die	het	leuk	vindt	korte	arti	kelen	voor	de	krant	te	schrijven,	
want	op	dit	moment	schrijft		de	voorzitt	er	nog	te	veel	arti	ke-
len.	Onderwerpen	kunnen	wij	voldoende	aanleveren.

Zaken	die	op	dit	moment	vooral	spelen	zijn:	
de	wens	(en	noodzaak)	voor	een	ontmoeti	ngsplaats	in	Molen-
wijk;

• het	bekijken	van	mogelijkheden	om	zonnepanelen	
in				onze	wijk	te	plaatsen	–	of	mee	te	gaan	draaien	met										
andere	initi	ati	even	in	de	buurt;

• veiligheid	in	de	wijk;

• de	sloop	en	herbouw	van	de	fl	ats	van	Pré	Wonen	aan								
de	Waddenstraat	en	Texelhof;

• het	begeleiden	van	de	groengroep	die	elke	1e	woensdag	
van	de	maand	aan	de	slag	gaat.

Kortom,	genoeg	om	de	handen	mee	vol	 te	hebben.	Maar	het	
toont	wel	dat	onze	buurt	fl	ink	in	beweging	is:	er	gebeurt	veel	in	
Molenwijk	en	dat	is	super!

Riet Ooms, 

voorzitt er wijkraad Molenwijk.
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Het Spaarnecollecti ef

De Molen
Uw arti kel in De Molen

Wij	zijn	als	wijkraad	heel	blij	met	de	vele	positi	eve	reacti	es	die	we	krijgen	over	ons	wijkblad.	We	doen	dan	ook	hard	ons	best	
dit	blad	te	vullen	met	voor	u	relevante	informati	e	over	de	wijk.	We	berichten	zowel	over	wat	gebeurd	is	als	wat	staat	te	

gebeuren,	over	uw	problemen	en	klachten	en	over	hoe	stukje	bij	beetje	de	wijk	wordt	‘geüpgraded’.

Wij	doen	dit	echter	graag	ook	met	input	vanuit	de	wijk	zelf,	van	u	dus!	De	Molen	is	van	ons	allemaal,	dus	als	u	iets	te	melden	
heeft	,	wees	welkom	iets	aan	te	leveren.	

De	Molen	komt	viermaal	per	jaar	uit,	te	weten	aan	het	eind	van	de	maanden	februari,	mei,	augustus	en	november.	De	deadline	
voor	het	inleveren	van	kopij	is	steeds	op	de	eerste	dag	van	die	betreff	ende	maand.	Dus:	als	u	voor	1	februari,	1	mei,	1	augustus	
of	1	november	een	arti	kel	aanlevert	voor	ons	wijkblad,	zal	dat	worden	meegenomen	in	de	uitgave	die	aan	het	einde	van	die	
maand	uitkomt.	Uiteraard	behoudt	de	redacti	e	zich	het	recht	voor	niet	gepaste	kopij	te	weren.

Wilt	u	iets	aanleveren?	Mail	dan	naar	demolen@wijkraadmolenwijk.nl

De	gemeente	Haarlem	streeft		ernaar	op	termijn	energieneutraal	te	zijn.	Een	belangrijke	stap	
hierin	is	het	opzett	en	van	wijkgebonden	burgeriniti	ati	even	om	het	opwekken	en	gebruiken	van	

zonne-energie	te	sti	muleren.	

In	Europawijk	is	de	projectgroep	‘Het	Spaarnecollecti	ef’	acti	ef.	Dit	burgeriniti	ati	ef	heeft		als	doel	te	
inventariseren	welke	mogelijkheden	er	zijn	om	zonnecollectoren	in	Europawijk	te	plaatsen.	Hierbij	
kunnen	ook	inwoners	van	Molenwijk	aansluiten.

De	wijkraad	Molenwijk	heeft		enige	ti	jd	geleden	een	oriënterend	gesprek	gehad	met	de	initi	ati	efne-
mers	van	Het	Spaarnecollecti	ef.	Het	idee	is	nu	de	projectgroep	een	presentati	e	over	het	project	te	
laten	geven	ti	jdens	een	van	de	wijkraadsvergaderingen	in	het	najaar.

Wie	zich	nu	al	een	beetje	wil	verdiepen	in	dit	item,	kan	een	kijkje	nemen	op	de	website	Haarlemduurzaam.nl.	Daar	staan	alle	
Haarlemse	initi	ati	even	op	dit	gebied	vermeld.	Ook	kunt	u	daar	doorklikken	naar	een	speciaal	gedeelte	met	meer	informati	e	over	
Het	Spaarnecollecti	ef	(htt	ps://haarlemduurzaam.nl/organisati	e/het-spaarnecollecti	ef).	
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Hoe groen wil je het hebben?

In	Molenwijk	is	sinds	vorig	jaar	een	groengroep	actief.	De	groep	
bestaat	momenteel	uit	8	personen	(7	dames	en	één	heer)	en	

kan	nog	best	uitgebreid	worden.

Elke	eerste	woensdag	van	de	maand	tussen	10:00	en	12:00	uur	
is	de	groep	actief	 in	het	middengebied	(achter	de	Jumbo),	bij	
Engelenburg	(bij	de	parkeervakken)	of	bij	Landschot.	

Tot	nu	toe	heeft	de	groep	zich	vooral	beziggehouden	met	het	
opruimen	van	troep	in	het	groen,	het	wieden	van	onkruid	tus-
sen	de	tegels	en	het	schoonhouden	van	het	fietsparkeerterrein	
achter	de	Jumbo.	Ook	zijn	in	de	herfst	de	nodige	bloembollen	
geplant	in	onze	wijk.
De	 groep	 krijgt	 ondersteuning	 van	 Spaarnelanden,	 die	 onder	
meer	 tuingereedschap,	 handschoenen	 en	 plastic	 zakken	 voor	
vuil	regelt.	Nadat	het	werk	is	gedaan	zorgt	het	bedrijf	ook	voor	
het	opruimen	van	groenafval	etc.	

Bij	de	gemeente	is	onlangs	een	subsidieaanvraag	gedaan	voor	
het	aanschaffen	van	een	container	waarin	alle	gereedschappen	
kunnen	worden	opgeborgen.	Die	aanvraag	 is	gehonoreerd	en	
de	container	staat	er	al.	Na	de	schoolvakantie	gaan	leerlingen	
van	de	Molenwiek	samen	met	kunstenares	Eveline	van	der	Eijk	
aan	de	slag	om	de	container	een	vrolijk	(natuur)uiterlijk	te	geven.

De	groengroepleden	willen	nu	graag	meer.	Ze	beseffen	dat	wij	
met	onze	manier	van	leven	-	en	tuinieren	(lekker	veel	steen	in	
de	tuin,	zodat	we	weinig	onderhoud	hebben)	-	de	natuur	geen	
goed	doen.	We	creëren	geen	natuurlijke	ruimte	meer	voor	bij-
en,	vlinders	en	andere	 insecten	en	maken	op	die	manier	een	
puinhoop	van	onze	leefomgeving.	Geïnspireerd	door	Peter	Bulsing	
(schrijver	van	het	boek	De	(be)leefbare	tuin,	slim	en	succesvol	
tuinieren	met	oog	voor	mens,	gewas	&	dier	–	uitgeverij	Loutje,	
29,95	euro)	 is	het	 idee	opgevat	om	het	middengebied	tussen	
de	Burgen	(Sandenburg,	Engelenburg,	Prattenburg,	Molenburg)	
terug	te	brengen	in	de	oorspronkelijk	opgezette	vorm.	Dit	park	
is	destijds	ingericht	via	een	vooropgezet	plan	met	een	bepaal-
de	diversiteit	aan	planten	en	bomen.	Daarvan	is	nu	niets	meer	
terug	te	vinden.	

De	 gemeente	Haarlem	 is	 gevraagd	naar	 de	originele	 plannen	
van	dit	gebied.	Na	ontvangst	hiervan	gaat	de	groep	aan	de	hand	
van	deze	plannen	(tekeningen)	een	nieuw	plan	maken	en	dat	
aan	de	gemeente	voorleggen.		Daarmee	wil	ze	bereiken	dat	dit	
deel	van	Molenwijk	weer	een	“insectenvriendelijk”	gebied	zal	
worden,	waar	dier	en	mens	zich	wel	bij	kan	voelen.

We	houden	u	op	de	hoogte.

Wilt	u	meedoen	met	de	groengroep?	
Geef	u	op	via	info@wijkraadmolenwijk.nl.

Riet OomsGroengroep

Het	foeilelijke	stenen	gebouwtje	dat	aan	de	Molenplas	stond	
–	het	gemaal	van	de	Groote	en	Kleine	Polders	dat	niet	meer	

in	werking	is	–	is	eindelijk	door	Rijnland	verwijderd.	We	hebben	
er	lang	op	moeten	wachten	en	vaak	om	moeten	vragen,	maar	
ons	verzoek	is	nu	dan	toch	gehonoreerd.	De	situatie	ter	plekke	
is	mooi	opgeknapt	en	er	is	weer	een	mooi,	vrij	uitzicht	over	de	
polder.

De	eerste	Tiny	Houses	zouden	in	de	maand	juli	op	het	braaklig-
gende	 terrein	 aan	 de	 Zwemmerslaan	 worden	 geplaatst.	 We	
maakten	hiervan	al	melding	op	onze	website.	Echter,	er	is	weer	
een	–	kleine	–	kink	in	de	kabel	gekomen.	De	eerste	huisjes	wor-
den	nu	in	september	verwacht…..	we	zullen	zien.

De	rotondes	op	de	Europaweg	hebben	de	laatste	opknapbeurt	
gehad:	er	zijn	planten	de	grond	in	gegaan.	Nu	maar	hopen	dat	
deze	planten	de	tot	nu	toe	zeer	droge	zomerse	temperaturen	
goed	doorstaan	en	dat	we	volgend	jaar	mooie	bloemen	op	alle	
rotondes	 kunnen	bewonderen.	Verder	werkt	de	wijkraad	nog	
aan	de	laatste	‘vergeten’	puntjes	met	betrekking	tot	de	aanleg	
van	de	Europaweg.	We	blijven	de	gemeente	net	zo	lang	besto-
ken	tot	alle	bouwmaterialen	zijn	opgeruimd.

Eind	2017	ging	de	boerderijwinkel	van	Irma	van	de	Nes	in	vlam-
men	op.	Alle	klanten	werden	vervolgens	geïnformeerd	dat	ho-
pelijk	vanaf	zomer	2018	er	weer	geshopt	zou	kunnen	worden	
in	de	vernieuwde	winkel.	Het	bleek	echter	allemaal	 toch	niet	
zo	snel	te	gaan	als	gehoopt.	Op	dit	moment	is	de	sloop	van	de	
oude	winkel	en	jongveestal	in	volle	gang,	waarna	de	bouw	van	
start	kan	gaan.	We	houden	u	op	de	hoogte	van	de	voortgang	
van	de	bouw	en	zullen	melden	wanneer	u	er	weer	voor	uw	boe-
renboodschappen	terechtkunt.

Riet Ooms

Nieuws uit de wijk

Rotonde op de Europaweg
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Nationale Buitenspeeldag

Vreemd	eigenlijk,	dat	er	een	Nationale	Buitenspeeldag	be-
staat.	Dat	betekent	dat	kinderen	kennelijk	niet	(of	niet	veel)	

meer	buiten	spelen.	En	dat	terwijl	buiten	spelen	juist	zo	goed	
is:	lekker	in	de	frisse	lucht,	samenspelen	met	andere	kinderen,	
handigheidjes	ontwikkelen	terwijl	je	speelt.	Maar	goed,	we	we-
ten	het	allemaal:	te	veel	kinderen	zitten	de	halve	dag	achter	de	
tv	of	laptop,	of	doen	spelletjes	op	de	telefoon.	

Zo	vreemd	is	de	Nationale	Buitenspeeldag	dus	toch	ook	weer	
niet.	Dit	jaar	werd	hij	op	13	juni	gehouden.	En	buiten	gespeeld	
werd	er!	Het	weer	werkte	goed	mee:	onder	een	lekker	zonnetje	
hebben	 zo’n	 200	 kinderen	 zich	 die	woensdagmiddag	 heerlijk	
vermaakt.	De	organisatie	van	de	middag	lag	bij	DOCK,	dat	zorgde	
voor	leuke	speelmaterialen	en	-toestellen.	Ook	de	begeleiding	
was	bij	DOCK	 in	goede	handen.	Het	 festijn	vond	plaats	op	en	
naast	 het	 schoolplein	 van	 de	 Waddenschool.	 Jumbo	 zorgde	
voor	drinken	en	fruit	voor	de	kinderen	en	koffie	met	koek	voor	
de	ouders.	

Ook	de	mensen	van	het	Dromenvangersproject	waren	van	de	
partij.	 Onder	 hun	 leiding	 werd	 een	 vervolg	 gegeven	 aan	 de	
opknapwerkzaamheden	van	de	buurt:	de	vorig	 jaar	gemaakte	
plantenbakken	werden	alvast	een	beetje	onder	handen	genomen,	
zodat	een	paar	er	alweer	wat	netter	bij	staan.	Inmiddels	zijn	er	
op	8	juli	nieuwe	planten	ingezet;	zo	houden	we	de	wijk	gezellig	
en groen.

Al	met	al:	 zeker	een	geslaagde	middag	en	hopelijk	blijven	de	
kids	nu	wat	vaker	naar	buiten	gaan.

Riet OomsNationale Buitenspeeldag

Buurtouders nu ook in Molenwijk

Buurtouders nu ook in Molenwijk

In	de	ons	omringende	wijken	bestaan	ze	al	jaren:	de	buurtouders.	
Begin	dit	jaar	heeft	de	wijkraad	Molenwijk	in	de	persoon	van	

Ruud	Vader	zich	georiënteerd	op	de	activiteiten	van	deze	groep	
ouders.	Het	wijkraadbestuur	heeft	vervolgens	besloten	ook	in	
Molenwijk	te	starten	met	buurtouders.

Tot	nu	toe	is	het	aantal	‘ouders’	dat	zich	heeft	aangemeld	nog	
niet	heel	groot.	Als	we	regelmatig	willen	gaan	wandelen,	moe-
ten	nog	veel	meer	mensen	zich	aanmelden.	

Nog	even	in	het	kort	de	bedoeling	van	de	buurtouder:

• Een	buurtouder	is	GEEN	verlengstuk	van	politie,	handhaving	
o.i.d.	De	buurtouders	lopen	rond,	leggen	contacten	met	jong	
en	oud	in	de	wijk	en	melden	eventuele	bijzonderheden.

• De	buurtouders	zijn	duidelijk	herkenbaar	aan	shirts	of	
jassen	met	het	opschrift	‘buurtouder’.

• Een	buurtouder	loopt	nooit	alleen;	altijd	wordt	met	ten-
minste	twee	mensen	gewandeld.

• De	buurtouders	lopen	steeds	op	verschillende	dagen	en	
tijden.	Ze	starten	altijd	bij	het	wijkraadsgebouw	aan	de	
Frieslandlaan,	waar	ook	de	jassen	opgeslagen	zijn.

• De	buurtouders	geven	na	afloop	van	hun	ronde	hun	be-
merkingen	en	opmerkingen	door	aan	de	coördinator.	Deze	
bekijkt	op	zijn	beurt	of	er	aan	de	hand	van	deze	meldingen	
actie	moet	worden	ondernomen.	Dit	doen	de	buurtouders	
nooit	zelf!

• De	enige	melding	die	de	buurtouders	eventueel	onderweg	
zelf	doen,	is	een	melding	over	kapotte	straattegels,	vuilnis	
op	verkeerde	plekken	etc.	Dit	is	niet	verplicht,	maar	als	u	
toch	loopt…

Denkt	u	na	het	lezen	van	dit	relaas	‘dit	is	wel	iets	voor	mij’,	meld	u	
dan	aan	bij	Bianca	Wuite	via	bianca@wijkraadmolenwijk.nl.	Hier	
kunt	u	ook,	indien	gewenst,	meer	informatie	krijgen.

U	kunt	zelf	aangeven	op	welke	dagen	en	tijden	u	beschikbaar	
bent	en	hoe	vaak	–	er	zijn	dus	geen	vaste	avonden.	Wilt	u	vaak	
wandelen	(goed	voor	de	gezondheid),	prima;	wilt	u	wat	minder	
vaak,	is	dat	ook	goed.	Alle	beetjes	helpen.

Door	mee	 te	doen	 levert	u	een	bijdrage	aan	een	goede	 leef-
baarheid	in	onze	wijk.

Riet Ooms

Buurtouders
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Gezichten van Molenwijk

Cora en Manolito 

Langs	de	westelijke	rand	van	Molenwijk	ligt	het	landelijke	Jaagpad.
Wandelend	 naar	 deze	mooie	 plek	 voelt	 het	 even	of	 ik	 op	 va-

kanti	e	ben.	Er	 liggen	een	stuk	of	40	woonboten,	en	Cora	woont	
met	haar	hond	op	een	van	deze	boten.	Door	de	prachti	ge	tuin,	om	
jaloers	op	te	zijn,	loop	ik	naar	de	boot.	Het	vakanti	egevoel	wordt	
alleen	maar	sterker!	

Cora	woont	hier	al	33	jaar.	Haar	man	is	10	jaar	geleden	overleden	
en	zoonlief	is	al	lang	het	huis	uit.	Echter	hoef	je	je	op	deze	plek	niet	
alleen	te	voelen.	Iedereen	helpt	elkaar	en	zorgt	voor	elkaar.

Cora	heeft		sinds	oktober	haar	hond	Saar,	die	helemaal	uit	Amerika	
is	gekomen.	Via	Saar	heeft		ze	Manolito	ontmoet,	die	vaak	met	zijn	
eigen	hond	langs	haar	tuin	wandelt.	Hij	 is	Saar	mee	gaan	nemen	
op	zijn	lange	wandelingen	en	zorgt	er	tegelijk	voor	dat	ze	goed	ge-
traind	wordt.	Dat	was	wel	nodig,	want	Saar	was	erg	bang	en	daar-
door	niet	alti	jd	even	betrouwbaar.	Door	meer	in	een	roedel	te	zijn	
heeft		de	hond	veel	meer	rust	gevonden	en	ze	is	dol	op	Manolito.	
Hij	woont	trouwens	zelf	in	de	Europawijk,	maar	menig	hondenbe-
zitt	er	uit	Molenwijk	zal	hem	wel	eens	zijn	tegengekomen!	

Een	klein	stukje	voor	de	boot,	aan	de	andere	kant	van	het	paadje,	
heeft		Cora	ook	nog	een	 lapje	grond,	waarop	ze	haar	atelier,	een	
kas	en	een	grote	tuin	heeft	.	Ze	schildert	veel	en	eens	in	de	week	
komt	haar	schildersclubje	bij	elkaar.	Haar	schilderijen	mogen	er	ze-
ker	wezen!	

Met	een	warm	gevoel	en	een	leuk	contact	rijker	neem	ik	afscheid	
van	deze	bijzondere	vrouw.

*Weet je ook een bijzondere, leuke, interessante of gewone buurt-
genoot, of zou je zelf in de volgende Molen willen komen? Mail 
dan naar interview@wijkraadmolenwijk.nl  

Mirjam Stolp Amber Bijster

Sportclub albert plesman                                                                       

'Volleybal Vereniging Plesman' 

is een vereniging voor recreati ef seniorenvolleybal.

Onze	club	is	opgericht	in	1974,	in	de	gymnasti	ekzaal	van	de	toenmalige	Plesmanschool.	
Toen	die	school	werd	verbouwd	en	omgevormd	tot	een	brede	school,	zijn	we	verhuisd	

naar	de	gymzaal	van	basisschool	De	Satelliet	aan	Albert	Schweitzerlaan	8.

We	hebben	een	gezellige	groep	dames	en	heren,	waarvan	de	jongste	44	is	en	de	oudste	80	jaar.
We	hebben	onder	onze	deelnemers	een	conditi	etrainer	die	de	warming-up	verzorgt.

Omdat	door	natuurlijk	verloop	en	ti	jdgebrek	van	enkele	leden	het	aantal	deelnemers	terugloopt,	zijn	we	op	zoek	
naar	enthousiaste,	sporti	eve	leden	(m/v)	voor	het	komende	seizoen.	Ons	seizoen	start	op	maandag	3	september	
en	eindigt	eind	mei.	We	spelen	op	de	maandagavond	van	21:00	tot	22:30	uur.	

Belangstelling? 

Kom	dan	vrijblijvend	langs	om	sfeer	te	proeven.	
Voor	nadere	informati	e	kunt	u	ook	bellen	met	Co	de	Haas	(023-5360799)	of	Cobie	Tigchelaar	(023-5356216).

Secretariaat:
C.	de	Haas
Albert	Schweitzerlaan	38	 	
2037	RS	Haarlem

Zin om te volleyballen?
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Laatste ontwikkelingen Zuid Schalkwijkerweg 

en project Zuid Schalkwijkerweg 58

In	de	wijkkrant	 van	 februari	 dit	 jaar	 berichtt	en	we	 al	 eerder	over	beide	bovengenoemde	projecten.	Ter	herinnering:	de	ge-
meente	bereidt	voor	de	Zuid	Schalkwijkerweg	groot	onderhoud	
voor	en	een	herinrichti	ng	van	de	weg.	Er	zijn	voornemens	voor	
de	ontwikkeling	van	maximaal	38	woningen	op	het	voormali-
ge	Tjadenterrein	aan	Zuid	Schalkwijkerweg	58.	Een	aspect	dat	
beide	projecten	aan	elkaar	koppelt,	 is	de	vrees	van	bewoners	
voor	toenemende	verkeersdruk	en	een	negati	eve	invloed	op	de	
verkeersveiligheid.

Het	 project	 herinrichti	ng	 Zuid	 Schalkwijkerweg	 (ZSW)	 behelst	
het	gedeelte	van	het	Jaagpad	dat	aansluit	op	de	ZSW	(ter	hoog-
te	van	huisnummer	12)	tot	het	einde	van	de	ZSW	bij	het	pontje.	
De	aansluiti	ng	naar	het	Hommelpad	behoort	niet	tot	het	project.	

Op	18	juli	is	de	klankbordgroep	Zuid	Schalkwijkerweg	in	restau-
rant	De	Molenplas	bijeengekomen	om	de	laatste	stand	van	za-
ken	en	de	voortgang	door	te	nemen.	In	de	maand	juni	hebben	
grondboringen	door	het	wegdek	plaatsgevonden	met	als	doel	
uit	te	vinden	of	de	‘kade’	(	=	dijk	waarop	de	weg	ligt)	mecha-
nisch	stabiel	en	voldoende	waterkerend	is.	De	onderzoeksresul-
taten	tonen	dat	het	veenpakket	waaruit	het	dijklichaam	bestaat	
niet	stabiel	is	voor	het	huidige	gebruik.	Deze	stabiliteit	zal	ver-
der	moeten	worden	onderzocht	en	maakt	de	huidige	planning	
van	het	project	onzeker.	Daarnaast	heeft		milieukundig	onder-
zoek	 uitgewezen	 dat	 in	 het	 dijklichaam	 verschillende	 typen	
oude	verhardingen	liggen.

De	interesse	van	de	klankbordgroep	ging	met	name	uit	naar	de	
verkeerstellingen,	die	eveneens	afgelopen	juni	zijn	gedaan.	Tij-
dens	de	bijeenkomst	zijn	de	resultaten	hiervan	uitgereikt	en	be-
sproken.	De	leden	van	de	klankbordgroep	merkten	op	dat	aan	
de	tellingen	nog	het	verkeer	van	het	boerenbedrijf	en	de	jacht-
werf	moet	worden	 toegevoegd.	De	 toekomsti	ge	verkeersdruk	
op	de	Zuid	Schalkwijkerweg	(inclusief	het	verkeer	van	de	beoog-
de	woningen	op	het	terrein	van	huisnummer	58)	zal	echter	de	
huidige	wegcapaciteit	niet	overschrijden.	Veel	discussie	was	er	
over	de	uitvoering	van	de	weg,	met	al	dan	niet	‘rode’	fi	etsstro-
ken.	De	meeste	stemmen	waren	voor	een	weg	zoals	die	nu	is	
(zwart	asfalt),	met	behoud	van	de	insteekhavens	en	keerlussen.	

Ten	aanzien	van	de	verkeersveiligheid	deed	de	klankbordgroep	
de	volgende	suggesti	es:	het	plaatsen	van	herhalingsborden	30	
km/h,	het	plaatsen	 van	bord(en)	 ‘Niet	parkeren	 in	 insteekha-
vens’,	het	meenemen	van	de	aanleg	van	stoepen	 in	de	bocht	
Zwemmerslaan	-	Zuid	Schalkwijkerweg	en	het	nagaan	of	de	hui-
dige	wegverlichti	ng	voldoende	is.

Bijgaand	 enkele	 beelden	 van	 de	 Zuid	 Schalkwijkerweg	 in	 zijn	
huidige	staat.

De	 eerstvolgende	 bijeenkomst	 van	 de	 klankbordgroep	 zal	 in	
september	dit	jaar	zijn.

Bijeenkomst Wibaut

Op	21	juli	jl.	werd	door	Wibaut	een,	door	het	mooie	weer	druk-
bezochte,	 informati	ebijeenkomst	 voor	 de	 buurtbewoners	 van	
het	project	Zuid	Schalkwijkerweg	58	georganiseerd.	Onder	het	
genot	van	een	kopje	koffi		e	kon	men	in	de	loods	op	het	terrein	
een	presentati	e	op	borden	bekijken	over	dit	project.	Medewer-
kers	van	Wibaut	en	de	gemeente	Haarlem	waren	aanwezig	om	
vragen	en	reacti	es	van	de	bewoners	te	behandelen.	Uiteraard	
was	ook	veel	interesse	voor	de	voorgenomen	herinrichti	ng	van	
de	Zuid	Schalkwijkerweg.	De	bijeenkomst	kan	als	geslaagd	wor-
den	beschouwd.	Bijgaand	een	beeld	van	het	schetsontwerp	van	
hoe	het	terrein	eruit	kan	gaan	zien.

Geïnteresseerden	kunnen	de	presentati	e	vinden	op	de	website	
van	dit	project:
htt	p://zuidschalkwijkerweg58.nl/wp-content/uploads/2018/	
07/Zuid-Schalkwijkerweg_A0-panelen_21juli_V5_lores.pdf

Zuid Schalkwijkerweg

Noodreparati e Zuid Schalkwijkerweg

Staat Zuid Schalkwijkerweg juli 2018

Staat Zuid Schalkwijkerweg juli 2018

Joop Spiekerman
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Scholenschoonmaakacti e
Geweldig schoonmaakiniti ati ef van Handhaving

In	navolging	van	de	grote	scholenschoonmaakacti	e	in	Meerwijk	
ontstond	in	onze	wijk	ook	een	dergelijk	initi	ati	ef.	Rosa	Scheper	

en	Hakima	Sallemine	van	Handhaving	benaderden	de	wijkraad,	
de	 scholen,	 de	 woningbouwverenigingen,	 Spaarnelanden	 en	
DOCK	met	het	 idee	gezamenlijk	een	bewustwordingsacti	e	op	
te	zett	en	voor	een	paar	groepen	van	de	Waddenschool	en	de	
Molenwiek.	De	 scholen	 reageerden	meteen	enthousiast;	 een	
enthousiasme	dat	op	de	dag	zelf	door	de	kinderen	dubbel	en	
dwars	werd	overgenomen.

Nadat	de	mensen	van	Handhaving	uitleg	hadden	gegeven	over	
het	hoe	en	waarom	van	deze	ochtend,	gingen	de	kinderen	–	in	
mooie	oranje	hesjes	gestoken	–	 in	groepjes	van	4	of	5	onder	
leiding	van	deskundigen	van	Spaarnelanden	aan	de	slag	in	de	
directe	omgeving	van	hun	eigen	 school.	Het	was	geweldig	 te	
zien	hoe	goed	ze	meteen	al	konden	omgaan	met	de	grijpers	om	
uit	alle	hoeken	en	gaten	van	de	buurt	alles	op	te	pakken	wat	
daar	niet	thuishoort.	

Gestart	werd	bij	de	Waddenschool.	De	kinderen	waren	onge-
veer	een	uur	acti	ef	en	werden	daarna	beloond	met	iets	te	drin-
ken	en	te	eten	(gesponsord	door	Jumbo	–	nogmaals	dank	daar-
voor)	en	een	heuse	oorkonde.	Daarna	ging	de	karavaan	naar	de	
Molenwiek,	waar	hetzelfde	ritueel	werd	herhaald.	

Bij	beide	scholen	waren	zowel	het	onderwijzend	personeel	als	
de	 kids	 heel	 tevreden	over	 het	 resultaat;	 iedereen	 vroeg	om	
een	herhaling	 van	deze	 acti	e	 volgend	 jaar	 –	met	 een	 andere	
groep.	We	zullen	als	wijkraad	zeker	proberen	ervoor	te	zorgen	
dat	dit	initi	ati	ef	niet	een	eenmalig	incident	was,	maar	we	gaan	
bekijken	hoe	we,	samen	met	alle	deelnemende	parti	jen,	deze	
supergoede	 acti	e	 tot	 een	 regelmati	g	 terugkerende	 acti	viteit	
kunnen	laten	verworden.	De	wijk	wordt	er	alleen	maar	mooier	
op	en	de	kinderen	worden	zich	meer	bewust	van	het	feit	dat	
rommel	in	de	prullenbak	hoort	en	niet	in	de	bosjes.

Dank	aan	de	dames	van	Handhaving	(gemeente	Haarlem)	voor	
het	opstarten	van	dit	project.

Riet OomsScholenschoonmaakacti e

Oorkonde

Volleyballen in het Molenpark

Een	van	de	dromen	van	het	wijkraadsbestuur	is	uitgekomen	
(nou	ja,	half	dan).	Vanaf	23	juli	jl.	kan	in	het	Molenpark	vol-

leybal	worden	gespeeld!	(de	andere	helft		van	de	droom	is	dat	het	
een	beachvolleybalveld	wordt,	met	zand	dus….	volgend	seizoen?)

Tussen	de	twee	wandelpaden	richti	ng	restaurant	De	Molenplas	
is	 een	 heuse	 installati	e	 geplaatst.	 Het	 net	 zal	 permanent	 op	

dameshoogte	hangen	–	dit	 is	 zo	 vastgezet	omdat	 steeds	wis-
selen	nogal	ingewikkeld	is.	Ga	daar	dus	niet	aan	prutsen,	want	
dan	gaat	de	boel	kapot.	En	we	willen	er	natuurlijk	lang	plezier	
van	hebben.

Er	 zijn	diverse	opti	es:	 je	 kunt	 spelen	 zonder	belijning	en	met	
ballen	die	je	zelf	meeneemt.	Je	kunt	ook	in	restaurant	De	Mo-
lenplas	volleyballen	lenen:	beachballen	en	normale	buitenbal-
len.	Alles	is	op	te	halen	tegen	inlevering	van	een	paspoort,	rijbe-
wijs	of	andere	ID-kaart,	óf	je	mobiele	telefoon.	Als	je	de	spullen	
na	afl	oop	weer	inlevert,	krijg	je	je	eigendommen	terug.	Er	is	ook	
belijning	te	halen	bij	het	restaurant,	voor	als	je	een	wedstrijd	of	
toernooitje	wil	spelen.	Daarvoor	gelden	dezelfde	uitleenregels.

Het	is	de	bedoeling	dat	in	september	trainers	van	volleybalver-
eniging	Spaarnestad	clinics	geven	aan	de	schooljeugd	uit	Mo-
lenwijk.	Enkele	scholen	zijn	hierover	al	benaderd.
Natuurlijk	 hopen	 wij	 dat	 het	 veld	 veelvuldig	 zal	 worden	 ge-
bruikt;	we	 zijn	 de	 gemeente	Haarlem	 dankbaar	 voor	 de	 ont-
vangen	subsidie.	Nu	moeten	we	nog	gaan	bewijzen	dat	het	ook	
gebruikt	gaat	worden!

Wij	denken	dat	dit	een	mooie	sporti	eve	aanvulling	is	in	ons	ge-
weldige Molenpark.

Riet Oomsvolleybalveld Molenpark
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Een bijzondere bewoner in Molenwijk

In	elke	willekeurige	stadswijk	wonen	vast	wel	bijzondere	mensen,	
maar	dat	weet	 je	niet	altijd.	Soms	komen	ze	bij	 toeval	op	 je	

weg,	en	dat	levert	dan	een	aardig	contact	op.	Vermeldenswaar-
dig	is	dat	 in	Molenwijk	tenminste	één	bijzondere	man	woont.	
Hij	gaat	er	zelf	niet	prat	op,	maar	Pieter	Joon	is	heel	bekend	in	
het	internationale	wereldje	van	het	zitvolleybal.

Een	korte	impressie	van	zijn	activiteiten	op	het	gebied	van	ge-
handicaptensport:

In	1979	nam	de	Haarlemmer	Pieter	 Joon	het	 initiatief	tot	het	
organiseren	 van	 een	 Pre-Olympisch	 zitvolleybal toernooi in 

Haarlem.	 De	 bedoeling	 hiervan	 was	 om	 de	 landen	 die	 zou-
den	 deelnemen	 aan	 de	 Paralympics	 1980	 in	 Arnhem	 bekend	
te	maken	met	de	Spelregels	van	het	Zitvolleybal,	zodat	proble-
men	tijdens	de	Spelen	konden	worden	voorkomen.	Tijdens	de	
Spelen	 in	Arnhem	nam	hij	wederom	het	 initiatief	om	een	 in-
ternationale	organisatie	op	te	richten	en	nodigde	alle	Europese	
landen	uit	om	te	stoppen	met	het	spelen	van	Sitz/Faustbal	en	
alleen	te	kiezen	voor	het	zitvolleybal.	Zijn	 inzet	in	de	22	jaren	

hierna,	als	President	van	de	World	Organisation	Volleyball	 for	
Disabled	(WOVD),	heeft	opgeleverd	dat	thans	ruim	60	 landen	
over	de	hele	wereld	Zitvolleybal	spelen.	Van	1980	tot	2000	 is	
hij	bovendien	bij	de	sporttechnische	ontwikkeling	van	de	Para-
lympics	betrokken	geweest.	Het	zitvolleybal,	nu	internationaal	
“Paravolley”	genoemd	heeft	zich	ontwikkeld	tot	de	grootste	ge-
handicaptensport.

En	hoe	komen	we	hier	nu	achter?

De	Nederlandse	Volleybal	 Bond	heeft	deze	 zomer	 een	 aantal	
grote	 evenementen	 naar	 Nederland	 gehaald,	 waaronder	 het	
wereldkampioenschap	zitvolleybal.	Aan	dit	WK	deden	liefst	32	
landenteams	mee.	En	daar	mocht	Pieter	Joon,	als	Honorary	Pre-
sident,	aan	zowel	de	winnaar	van	het	damestoernooi,	Rusland,	
als	 aan	 de	winnaar	 van	 de	 heren,	 Iran,	 de	 gouden	medailles	
overhandigen!!

Trots,	dat	zo	iemand	in	onze	wijk	woont!!

Overigens,	ook	in	Haarlem	kan	zitvolleybal	worden	gespeeld	en	
wel	bij	de	Volleybal	Cub	Spaarnestad.

Riet Oomsgouden medaille Iran

Iran Bosnia

Buurttuin Texelhof kan nog wel wat hulp gebruiken

Tussen	de	 lage	Texelhof-flats	 in	onze	wijk	 is	een	stuk	grond	
van	Pré	Wonen	in	gebruik	als	(biologische)	buurttuin.	Deze	

tuin	 is	 ontworpen	 aan	 de	 hand	 van	 Permacultuur-principes.	
Permacultuur	draait	om	het	ontwerpen	van	de	menselijke	leef-
omgeving	op	een	manier	die	ecologisch	duurzaam	en	econo-
misch	stabiel	is.

Het	buurttuinproject	dient	als	leuke	activiteit	voor	buurtbewo-
ners	die	van	tuinieren	houden	of	interesse	daarin	hebben.	Be-
langrijk	hierbij	is	dat	op	deze	manier	mensen	samenkomen	en	
samen	bezig	zijn.	Bovendien	wordt	tegelijkertijd	een	educatieve	
bijdrage	geleverd	aan	de	omgeving	over	duurzaamheid	en	natuur.

Het	onderhoud	van	deze	tuin	wordt	door	een	kleine	groep	vrij-
willigers	gedaan.	Zij	kunnen	echter,	zoals	de	titel	van	dit	stuk	al	
aangeeft,	wel	wat	extra	hulp	gebruiken.	In	de	zomer	is	vrijwel	
elke	woensdagmiddag	tussen	14:00	en	15:00	uur	een	groepje	
vrijwilligers	in	de	tuin	aanwezig.	U	bent	van	harte	welkom	een	
keer	langs	te	komen.

Wilt	 u	 meer	 weten	 over	 wat	 Permacultuur	 precies	 inhoudt?	
Lees	 dan	 de	 uitleg	 op	 de	 Facebookpagina	 van	 de	 buurttuin	
(www.facebook.com/PermacultuurtuinTexelhof).	
Bij	vragen	of	interesse	kunt	u	een	e-mail	sturen	naar	
texelhof@gmail.com. 

Riet Ooms

Buurttuin Texelhof

Buurttuin Texelhof
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Dromenvangers
Oasis Games deel 3 / Dromenvangers

Het	was	op	8	juli	ti	jd	voor	alweer	het	derde	deel	van	het	Dro-
menvangers-project.	Het	was	een	zonnige	dag	met	een	po-

siti	eve	en	ontspannen	sfeer	en	een	gemoti	veerd	team.	Na	de	
start	van	de	middag	met	de	Kazoo-workshop,	door	de	Wereld	
Muziek	School,	haakten	er	nog	wat	mensen	aan.	Veel	omwo-
nenden	van	zowel	Texelhof	als	Vlielandhof	hebben	aangegeven	
bereid	 te	zijn	de	bloembakken	te	bewateren.	 In	deze	droogte	
extra	belangrijk!

De	kinderen	waren	zoals	alti	jd	dolenthousiast	aan	het	meehel-
pen.	Waterpompen	 is	 favoriet.	Ook	 het	 beschilderen	 van	 het	
insectenhotel	en	een	paar	bloembakken	was	bij	de	kids	in	goe-
de	handen.	Wel	hebben	we	geconcludeerd	dat	zondag	niet	de	
meest	handige	dag	is	(in	combinati	e	met	de	warmte	waardoor	
veel	bewoners	die	we	tegenkwamen	op	weg	naar	strand/plas	of	
andere	afk	 oeling	waren).	

Uitkomsten 

De	wijkraad	heeft		aangegeven	zich	acti	ef	in	te	gaan	zett	en	om	
vrijwilligers	aan	te	trekken	voor	de	buurtt	uin	door	een	arti	kel	in	
de	wijkkrant	te	plaatsen.	Bart	heeft		aangegeven	bereid	te	zijn	
om,	als	hij	met	zijn	clubje	vrijwilligers	aan	de	slag	is	in	de	buurt-
tuin,	de	overige	bakken	ook	mee	te	nemen	in	bewatering.	Hij	
heeft		hier	echter	wel	meer	mankracht	voor	nodig	(zie	ook	het	
arti	kel	over	de	Permacultuurtuin	op	het	Texelhof).

Pré	Wonen	is	erg	blij	met	de	verbinding	tussen	de	buurtt	uin	en	
de	wijkraad	en	staat	zeer	open	voor	verdere	samenwerking	en	
samen	 optrekken	met	 betrekking	 tot	 de	 herinrichti	ng	 van	 de	
nieuwbouw.

In	samenwerking	met	de	afdeling	Veiligheid	van	de	gemeente	
Haarlem	en	de	politi	e	is	er	die	dag	–	op	verzoek	van	de	bewo-
ners	van	de	Hartekampgroep	op	Texelhof	–	instructi	e	gegeven	
over	hoe	je	veilig	een	rotonde	‘neemt’.	De	bewoners	waren	hier	
heel	blij	mee	en	ze	voelen	zich	nu	zekerder	bij	de	oversteek.

Blik op de toekomst 

Aangezien	we	met	elkaar	gesproken	hebben	over	de	behoeft	e	
meer	in	te	zett	en	op	talenten	uit	de	wijk	en	dromen	die	daaruit	
voortkomen,	en	we	de	buurtt	uin	een	extra	boost	willen	geven	
zodat	het	nog	meer	echt	een	buurtt	uin	 is,	 is	de	gedachte	om	
een	talentenacti	viteit/buurtt	uin-dinerfesti	jn	te	organiseren	(bij	
voorkeur	buiten	bij	de	tuin!).	Hier	wordt	nog	verder	over	nagedacht.

Al	met	al	was	de	dag	van	8	juli	bijzonder	geslaagd	te	noemen.

Riet Ooms

Onderhouden bloembakken

SanTwee 

[Naar aanleiding van…]

Het	was	 een	 bondig	 arti	kel	 van	 Riet	 Ooms	 en	 Ruud	 Vader	
over	PréSport	in	de	vorige	uitgave	van	De	Molen.	Een	goed	

en	afgerond	verhaal	dat	prima	paste	binnen	de	andere	bericht-
geving	over	Molenwijk.	Wij	lazen	het	met	belangstelling,	maar	
ook	kriti	sch.	Dat	mag	toch?	En	wellicht	daardoor	misten	we	in	
het	 vraaggesprek	helaas	 een	 verwijzing	naar	 SanTwee	 	 -Prak-
ti	jk	voor	fysiotherapie-,	die	ook	in	het	gebouw	‘Sandenburg	2’	
gevesti	gd	is.	Zonder	ook	maar	iets	te	willen	afdoen	aan	de	be-
langrijke	 acti	viteiten	 van	 PréSport	 voor	Molenwijkers,	menen	
we	 toch,	 door	 eigen	 observati	e	 en	 van-horen-zeggen,	 te	mo-
gen	vaststellen	dat	de	oudste	categorie	der	ouderen	eerder	bij	
SanTwee	zal	aankloppen	dan	bij	PréSport.	Het	verschil	is	door-
gaans:	noodzaak	en	‘een	briefj	e-van-den-dokter’.	Vandaar	onze	
reacti	e	naar	aanleiding	van	die	bijdrage.

De	Prakti	jk	 voor	 fysiotherapie	 SanTwee	heeft		 een	aantal	 spe-
cialisati	es	 in	huis,	 zoals	manuele	 therapie,	 sportf	ysiotherapie,	
manuele	 lymfedrainage,	 dry	 needling,	 acupunctuur,	 beweeg-
programma’s,	hydrotherapie	en	medische	fi	tness.	SanTwee	kan	
dus	met	recht	een	centrum	voor	paramedische	totaalzorg	wor-
den	genoemd.	Daarbij	mag	ook	genoemd	worden	dat	in	2017	
de	pati	ënten	een	8,7	als	beoordeling	gaven	voor	deskundigheid,	
bejegening	en	klantvriendelijkheid.	

We	lazen	op	Wikipedia	dat	fysiotherapeuten	het	steeds	drukker	
krijgen,	omdat	mensen	ook	zonder	verwijzing	kunnen	komen.	
Naar	 onze	mening	 is	 dit	 niet	 onjuist,	maar	 het	 is	 vermoede-
lijk	vooral	de	vergrijzing	die	bewoners	van	Molenwijk	over	de	
drempel	 brengt	 van	 Sandenburg	 2.	 Vandaar	 dat	 het	 ons	 een	
goed	idee	leek	twee	fysiotherapeuten	naar	hun	ervaring	en	pro-
fessionele	mening	te	vragen.	Dat	interview	konden	we	door	de	
vakanti	eperiode	nog	niet	realiseren.	Maar	wat	in	het	vat	zit…,	
wie	weet.

Leida & Geert Wagenaer

SanTwee
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Zoefzoef naar de kapper
De Zoefzoef

Sinds	juni	rijdt	in	Schalkwijk	de	Zoefzoef:	een	elektrische	auto	voor	korte	ritjes.	
Hij	brengt	mensen	die	minder	mobiel	zijn	naar	bijvoorbeeld	de	kapper,	dokter	

of	dagbesteding.	De	chauffeurs	zijn	vrijwilligers.	Vrijwilliger	Piet:	“Het	is	belangrijk	
dat	mensen	die	niet	met	de	fiets	of	de	bus	kunnen	daardoor	niet	veroordeeld	zijn	
alleen	maar	thuis	te	zitten.	Er	zijn	genoeg	leuke	dingen	te	doen;	wij	helpen	ze	om	
er	te	komen.	Niet	alleen	de	rit	is	daarbij	belangrijk,	maar	ook	het	menselijk	contact.	
We	brengen	bijvoorbeeld	ouderen	naar	het	ziekenhuis.	Zij	zijn	soms	heel	gespan-
nen	en	dan	ben	je	een	luisterend	oor	of	je	maakt	een	grapje	ter	afleiding.	Bij	het	
uitstappen	hoor	je	dan:	bedankt	voor	de	gezellige	rit!”

Voorlopig	rijdt	de	Zoefzoef	op	maandag,	dinsdag	en	donderdag	tussen	9:00	en	17:00	
uur.	Op	termijn	wordt	dit	uitgebreid	met	woensdag	en	vrijdag.	Kosten:	€1,50	per	rit.	
Boek	uiterlijk	één	dag	van	te	voren	op	023	–	543	60	46,	tussen	9:00	en	12:00	uur. De Zoefzoef

Odensehuis
Er is hier een hele fijne sfeer
Het Odensehuis verzorgt activiteiten voor mensen met en zonder dementie

Caja	werkt	als	vrijwilliger	 in	het	Odensehuis,	het	 in	Da	Vinci	
gevestigde	 inloophuis	 voor	 mensen	 met	 beginnende	 de-

mentie.	“Ik	weet	hoe	ingrijpend	het	is	om	deze	ziekte	in	je	fami-
lie	te	hebben,	mijn	opa	had	het.	Daardoor	kan	ik	goed	een	luis-
terend	oor	zijn	voor	de	bezoekers.”	Het	Odensehuis	wil	graag	
vermenging	van	mensen	met	en	zonder	dementie,	dus	voor	de	
activiteiten	is	iedereen	welkom.	

Begin	2000	 is	 in	het	Deense	Odense	op	 initiatief	van	mantel-
zorgers	een	plek	gecreëerd	voor	ontmoeting	en	lotgenotencon-
tact.	Met	 z’n	 allen	 gaven	 ze	dit	 eerste	Odensehuis	 vorm.	Het	
concept	sloeg	aan	en	ook	in	Meerwijk	is	er	nu	een.	In	de	gezel-
lige	huiskamer	staat	een	grote	tafel	met	bloemen.	Op	maandag	
en	woensdag	kan	iedereen	hier	binnenlopen.	Wie	zin	heeft,	kan	
meedoen	aan	activiteiten,	maar	ook	voor	koffiedrinken	en	een	
praatje	maken	staat	de	deur	altijd	open.	En	voor	informatie	na-
tuurlijk;	over	 (omgaan	met)	dementie	valt	een	hoop	te	 leren.

Bewegen op muziek

Ik	 neem	een	 kijkje	 bij	 ‘Bewegen	op	muziek’.	Het	 gaat	 er	 ont-
spannen	 en	 best	 fanatiek	 aan	 toe.	 Een	 van	 de	 deelnemers	 is	
mevrouw	Vlug,	die	later	onder	het	genot	van	een	kop	koffie	zegt	

“heel	blij	te	zijn	dat	ze	dit	heeft	ontdekt”.	Enkele	maanden	terug	
heeft	ze	haar	man	Bob	verloren.	Het	contact	doet	goed.	Ze	 is	
onder	de	indruk	van	de	warme	sfeer.

Fijne sfeer

In	een	andere	ruimte	is	het	creatieve	atelier.	Onder	kundige	be-
geleiding	van	Hilda	en	Harko	Schmidt	wordt	hier	met	de	han-
den	gewerkt.	Hilda:	“De	doelgroep	trekt	ons	aan,	en	ik	ben	nu	
eenmaal	 zorgzaam.”	 Harko:	 “Onder	 het	 schilderen	 beginnen	
mensen	met	elkaar	 te	praten.	Dan	komen	 ze	 los.	 Even	uit	de	
eigen	 omgeving	 zijn	 lucht	 op.	 Je	 ziet	 ze	 opleven.”	 Vandaag	 is	
hun	buurvrouw,	mevrouw	Hovius,	voor	het	eerst	mee.	Ze	komt	
terecht	in	een	warm	bad.	Na	de	gym	bleef	ze	voor	de	lunch	en	
in	een	creatieve	middag	had	ze	ook	wel	zin.	Hilda:	“Er	is	hier	een	
hele	fijne	sfeer,	we	zijn	familiair	met	elkaar.”		

Frans Hals Museum

Coördinator	Ellis	Middelhuis:	“Het	 is	heilzaam	dingen	te	doen	
waardoor	je	in	contact	komt	met	je	gezonde	zelf,	met	hersen-
delen	die	nog	wel	intact	zijn.	Dat	is	een	fijne	ervaring,	die	ook	
een	hart	onder	de	riem	kan	steken:	ik	kan	nog	van	alles	wél.	Ook	
voor	de	mantelzorger	die	mee	 is,	 kan	het	weldadig	 zijn	weer	
even	de	‘eigen’	vader	of	moeder	te	zien.	Er	 is	nu	contact	met	
het	Frans	Hals	Museum;	mogelijk	komen	er	rondleidingen	met	
deskundige	begeleiding	voor	mensen	met	dementie.”

Cursus kracht herinnering

Op	maandag	10	september	start	‘De	kracht	van	de	herinnering’.	
Deze	zesdelige	cursus	laat	zien	dat	het	leven	met	dementie	niet	
alleen	zwaar	hoeft	te	zijn.	Gebeurtenissen	en	belevenissen	uit	
het	verleden	staan	centraal.	De	cursus	wordt	begeleid	door	pro-
fessionals	 van	 Kennemerhart.	Mantelzorgers	 zijn	 ook	welkom	
en	deelname	is	gratis.	

Voor	 meer	 informatie	 over	 Odensehuis	 Haarlem	 belt	 u	 06-
30208824,	mailt	u	naar	 info@odensehuishaarlem.nl	of	kijkt	u	
op	 onze	 website	 (www.odensehuishaarlem.nl)	 of	 Facebook.	
Voor	de	maandag	worden	nog	gastvrouw		en	en/of	-heren	gezocht.

Ellis Middelhuis (rechts) in gesprek met bezoekers

Paula Willems
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Jaap Hulsbosch
Zuid Schalkwijkerweg 

verdwenen dorp in Molenwijk

In	1935	wordt	Jacob	(Jaap)	Hulsbosch	op	de	Zuid	Schalkwijkerweg	geboren.	Met	een	tikje	nostalgie	kijkt	hij	terug	naar	mooie	jaren,	
waarin	de	bewoners	van	die	weg	een	gemeenschapje	vormden,	
als	 onderdeel	 van	Haarlemmerliede:	 “Iedereen	 kende	 elkaar	 en	
leefde	met	elkaar	mee.”	De	katholieke	gemeenschap	ontmoette	
elkaar	elke	zondag	in	de	(inmiddels	gesloopte)	Spaarnekerk.	Ze	gin-
gen	daar	met	koetsjes	naartoe,	de	paarden	kregen	bij	café	De	Ge-
dienstige	Boer	van	Rustman	hooi	en	na	afloop	van	de	dienst	doken	
de	mannen	daar	het	café	in.	In	het	dorpje	woonden	en	werkten	29	
veeboeren,	voor	wie	vader	Hulsbosch	en	zoon	Jaap	het	melktrans-
port	verzorgden.	

Met	hun	vrachtwagens	konden	ze	via	de	oude	(grotere)	pont	over	
de	Ringvaart	naar	de	Zuid	Schalkwijkerweg	komen,	behalve	in	heel	
strenge	winters,	zoals	in	1947.	Dan	parkeerden	ze	hun	wagens	bij	
de	molen	in	Haarlem	en	brachten	ze	de	melkbussen	er	met	sleeën	
naartoe.	Heel	Haarlem	schaatste	dan	op	het	bevroren	Spaarne.	

Terugdenkend	aan	vroeger	komt	Jaap	op	dreef:	“In	de	oorlog	had-
den	wij	onderduikers	 in	huis,	een	gezin	uit	Velsen,	waarvoor	we	
met	de	bakfiets	 voedsel	 gingen	halen	 in	Wieringermeer.	De	be-
zetters	hadden	toen	onze	polders	onder	water	laten	open.	Na	de	
oorlog	maakte	Haarlem	plannen	om	uit	te	breiden	met	een	groot	
stadsdeel	–	Schalkwijk.	Daarvoor	werden	boeren	onteigend	en	na	
een	koninklijk	besluit	in	1962	werd	Schalkwijk	per	1	oktober	1963	
officieel	een	onderdeel	van	Haarlem,	inclusief	het	stukje	Haarlem-
merliede	waar	zich	de	Schalkwijkerweg	bevond.	De	veeboeren	ver-
trokken;	sommigen	naar	Friesland,	anderen	naar	Drenthe.	Een	en-
keling	had	laten	vastleggen	dat	hij	zijn	oude	weiden	mocht	blijven	
maaien,	zodat	tot	de	dag	van	vandaag	de	balen	hooi	een	paar	keer	
per	jaar	naar	Drenthe	worden	afgevoerd.”		Met	het	vertrek	van	de	
veeboeren	hield	ook	het	melktransport	op.	Jaap:	“Wij	konden	toen	
een	concessie	krijgen	van	Van	Gend	&	Loos,	ook	een	oud	bedrijf	
dat	in	2003	werd	overgenomen	door	DHL.”

Jaap:	“Maar	de	gemoedelijke	sfeer	van	vroeger	is	er	niet	meer.	Er	
zijn	hier	veel	mensen	van	elders	komen	wonen,	piloten	en	advo-
caten	en	zo,	waardoor	het	onderlinge	contact	vrijwel	helemaal	is	
verdwenen.	Vroeger	had	 je	de	Oranjefeesten;	dan	 liep	de	 fanfa-
reband	helemaal	tot	aan	de	pont	en	kwam	de	burgemeester	van	
Haarlemmerliede	aubades	in	ontvangst	nemen.”	

Met	een	licht	verwijt	in	de	stem	vervolgt	hij:	“Van	Haarlem	heb	ik	
hier	in	al	die	jaren	trouwens	nooit	een	burgemeester	gezien.	Ook	
hadden	de	bewoners	een	jaarlijks	uitje,	met	paard	en	wagen,	naar	
de	Zoete	Inval	in	Halfweg.	Dat	waren	fijne	dagen!”	

Met	de	bewoners	van	het	nabij	gelegen	Park	Oosterspaarn	heeft	
Jaap	weinig	contact,	al	ziet	hij	wel	dagelijks	drie	oudere	heren	van	
het	 Watermolenplantsoen	 een	 wandeling	 maken	 rond	 de	 Ver-
eenigde	polders.	Met	een	van	hen	maakt	hij	weleens	een	praatje.	
De	naam	Watermolenplantsoen	vindt	Jaap	een	beetje	misleidend	
–	er	heeft	aan	de	Molensloot,	waar	nu	het	bruggetje	is	naar	het	
plantsoen	toe,	vroeger	een	stenen	gebouwtje	gestaan	met	daarin	
een	motorpomp	die	met	een	zogenaamde	‘schroef’	een	teveel	aan	
water	afvoerde	naar	de	Molensloot,	die	op	zijn	beurt	afwaterde	
op	het	Spaarne.	Het	beeld	van	een	romantische	watermolen	met	
schoepen	is	dan	ook	niet	terecht.

Jacobus (Jaap) Hulsbosch (83) voor zijn geboortehuis aan 
de Zuid Schalkwijkerweg: “Vroeger was het hier een gezellig 
dorp, nu hebben de buren geen contact meer met elkaar.”

Melktransport

Ruud Vader
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Bewonerscommissie Elan Wonen in Molenwijk

E-mailadressen:
Loes	Penning	  loes.penning@kpnplanet.nl
Cees	Wallenburg  ymcees@hetnet.nl
Carla	Brem  carla@bremmetje.com
Marthi  marthi@rooseboomdevries.nl

Samenstelling van de Bewonerscommissie

Voorzitter	 	Loes	Penning
Penningmeester	 	Cees	Wallenburg
1e	secretaris	 	Carla	Brem
2e	secretaris	 	Marthi	Rooseboom	de	Vries

Woningcorporaties laten kansen omtrent zonnepanelen 
onbenut, aldus Bart van den Bosch, senior adviseur 

Zonnepaneelwijzer.

Steeds	meer	woningcorporaties	bieden	zonne-energie	aan	
hun	huurders	aan.	Toch	hebben	de	meeste	huurders	in	

Nederland	nog	geen	zonnepanelen.	Hier	liggen	dan	ook	mooie	
kansen.

Vanuit	Zonnepaneelwijzer	heb	ik	diverse	woningcorporaties	
begeleid	bij	het	toepassen	van	zonnepanelen.	In	dit	artikel	ga	
ik	in	op	de	voordelen	voor	corporaties	en	huurders,	en	hoe	je	
dit	als	corporatie	kunt	aanpakken.

Gunstig voor huurders en woningcorporaties                         
Woningen	voorzien	van	zonne-energie	zijn	lucratief														
voor	zowel	de	woningbouwvereniging	als	de	huurders.

De	belangrijkste	voordelen:

• Huurders	kunnen	flink	besparen	op	hun	energiekosten,	
omdat	zonne-energie	veel	goedkoper	is	dan	energie	via	
het	net.

• Woningcorporaties	kunnen	een	investering	doen	die	
zich	zeer	goed	terugverdient.	Als	je	bedenkt	dat	de	
rente	op	sparen	op	dit	moment	extreem	laag	is,	kan	het	
raadzaam	zijn	het	geld	in	zaken	te	investeren	die	veel	
meer	opleveren	dan	dat	beetje	rente.	Zonne-energie	is	
ook	wat	dat	betreft	een	uitkomst.

• Woningcorporaties	voldoen	met	het	aanbieden	van	
zonne-energie	aan	hun	duurzaamheidsdoelstellingen.

Gelukkig	zien	steeds	meer	woningcorporaties	deze	voordelen	
en	gaan	ze	hiermee	aan	de	slag.	Toch	ervaar	ik	nog	veel	koud-
watervrees,	mede	doordat	organisaties	nog	weinig	ervaring	
ermee	hebben.

Als	woningcorporatie	hoef	je	het	wiel	niet	opnieuw	uit	te	
vinden.	Je	kunt	gebruikmaken	van	de	ervaringen	die	andere	
corporaties	hebben	opgedaan.

De	bewonersraad	van	Elan	Wonen	zet	voor	de	eerstvolgende	
vergadering	zonne-energie	op	de	agenda,	om	te	onderzoeken	
wat	er	mogelijk	is	voor	haar	huurders.

De	energierekening	zal	hoe	dan	ook	de	komende	jaren	flink	
stijgen.	De	woningen	van	Elan	Wonen	in	Molenwijk	zijn	goed	
geïsoleerd,	maar	het	plaatsen	van	zonnepanelen	staat	nog	niet	
op	de	agenda	van	Elan	Wonen.	Om	de	energierekening	laag	te	
houden,	kunnen	u	als	huurder	zelf	ook	maatregelen	treffen.	

Een	paar	tips:

1.	 Vervang	gloeilampen	door	ledlampen.

2.	 Was	op	lagere	temperatuur,	gebruik	de	eco-stand.

3.	 Maak	gebruik	van	een	droogrek	of	waslijn.

4.	 Zet	de	verwarming	een	graad	lager.

5.	 Een	waterkoker	is	zuiniger	dan	een	kokendwaterkraan.	
Kook	niet	meer	water	dan	nodig.

6.	 Ontdooi	ingevroren	etenswaren	in	de	koelkast	en	niet		
in	de	magnetron.

7.	 Vervang	oude	elektrische	apparaten.	Vele	moderne	
elektrische	apparaten	verbruiken	de	helft	minder				
elektriciteit	dan	apparatuur	van	een	paar	jaar	geleden.

8.	 Een	ledtelevisie	verbruikt	de	helft	minder	dan	een					
lcd-tv	en	driekwart	minder	dan	een	plasmatelevisie.

9.	 De	vriezer	werkt	het	beste	als	je	hem	regelmatig							
ontdooit.Sociale huurwoningen met zonnepanelen
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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


