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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.

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
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	0232355

Belangrijke Telefoonnummers
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Voorwoord
Van de voorzitter

Zoals	u	van	mij	gewend	bent,	probeer	ik	de	belangrijkste	za-
ken	van	de	afgelopen	maanden	in	het	kort	te	schetsen.	Dit	

valt	er	deze	keer	te	melden:

De	wijkraad	mag	weer	een	nieuw	bestuurslid	verwelkomen:	Bi-
anca	Wuite	vond	de	weg	naar	onze	wijkkamer	en	besloot	na	een	
eerste	kennismaking	om	tot	het	bestuur	toe	te	treden.	Welkom	
Bianca!!	Op	onze	website	kunt	u	meer	informatie	over	Bianca	
vinden.	Vooralsnog	gaat	zij	zich	bezighouden	met	het	opstarten	
van	het	project	“buurtouders”.	

Overigens	 kan	 de	 wijkraad	 nog	 altijd	 meer	 hulp	 gebruiken	
van	wijkbewoners,	 dus:	 heeft	u	 interesse	 in	 het	werk	 van	 de	
wijkraad?	Meld	u	aan	via:	info@wijkraadmolenwijk.nl.	

De	wijkraad	was	aanwezig	op	de	Participatiemarkt	(woensdag	
28	maart	in	de	Bibliotheek	Schalkwijk).	Dit	was	een	uitstekende	
gelegenheid	om	contacten	te	leggen	met	diverse	instellingen	en	
organisaties.

De	reconstructie	van	de	Europaweg	is	afgerond.	De	weg	is	bij-
zonder	mooi	geworden	en	de	firma	Ooms	heeft	een	knap	staal-
tje	 vakmanschap	 getoond.	 Niet	 alleen	 in	 het	 daadwerkelijke	
ombouwen	van	de	weg,	maar	vooral	ook	 in	de	 informatiever-
schaffing	naar	de	bewoners	en	gebruikers	van	de	weg.	Elders	in	
dit	blad	vindt	u	een	artikel	over	het	verloop	van	de	werkzaam-
heden.	En	over	het	gebruik	vaan	de	rotondes!!

De	jaarvergadering	van	de	wijkraad	vond	plaats	op	17	april	in	
de	aula	van	de	basisschool	de	Brandaris.	De	bezoekers	van	de	

bijeenkomst	 konden	 ge-
nieten	van	een	presentatie	
over	het	Middengebied	van	
Schalkwijk	 (het	 gebied	 ten	
noorden	 van	 het	 winkel-
centrum)	 en	 de	 politie	 gaf	
een	 gave	 presentatie	 over	
veiligheid	in	en	om	het	huis:	
hoe	 houden	 we	 inbrekers	
buiten	de	deur?	Zie	ook	het	
verslag	 over	 de	 jaarverga-
dering	elders	in	dit	blad.

Naar	 aanleiding	 van	 de	 getoonde	 bezorgdheid	 van	 bewoners	
van	 een	 deel	 van	 onze	 wijk	 (tijdens	 de	 wijkraadsvergadering	
van	maart)	is	een	schouw	in	dit	deel	van	de	wijk	uitgevoerd	met	
een	medewerkster	van	de	afdeling	Veiligheid	van	de	gemeente	
en	bewoners	van	de	wijk.	Hieruit	 is	een	aantal	aanbevelingen	
voortgevloeid,	 die	op	 korte	 termijn	 zullen	worden	uitgevoerd	
en	die	hopelijk	 tot	gevolg	hebben,	dat	dit	deel	 van	onze	wijk	
minder	 aantrekkelijk	 is	 voor	 ongewenste	 gasten.	 Zie	 ook	 het	
verslag	in	dit	blad.

De	leden	van	de	wijkraad	waren	ook	actief	bij	de	organisatie	van	
de	markt	op	Koningsdag.	Deze	markt	is	georganiseerd	in	samen-
werking	met	alle	vier	Schalkwijkse	wijkraden.	Het	kan	wederom	
een	succes	genoemd	worden.	Vele	mensen	wisten	op	deze	dag	
de	weg	naar	het	parkeerterrein	bij	het	Winkelcentrum	Schalk-
wijk	te	vinden	(en	misschien	ook	iets	van	hun	gading	bij	een	van	
de	vele	stalletjes).

Riet Ooms, 
voorzitter 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.	

Afval scheiden
kijk eens anders naar de spullen die u weggooit

Wist	u	dat	Haarlemmers	26	vuilniszakken	per	persoon	per	jaar	weggooien	in	de	restafvalcontainer?	Dat	is	zonde	want	daar	
zitten	nog	allerlei	waardevolle	grondstoffen	in.	Veel	dingen	die	u	weggooit,	zoals	groente-,	fruit-	en	tuinafval	(gft),	papier	

en	plastic,	blik	en	drinkpakken	(pbd),	glas	en	textiel	kunnen	we	weer	hergebruiken.	Zo	wordt	er	van	uw	gft	en	etensresten	weer	
compost	en	groen	gas	gemaakt.	Uw	plastic	verpakkingsafval	wordt	bijvoorbeeld	weer	een	broodtrommel	en	uw	oude	papier	
krijgt	een	nieuw	leven	als	krant	of	tijdschrift.	
Met	het	scheiden	van	afval	draagt	u	bij	aan	een	duurzame	toekomst.	Er	zijn	namelijk	minder	
nieuwe	grondstoffen	nodig,	het	is	goedkoper	en	u	houdt	nog	maar	een	heel	klein	beetje	rest-
afval	over.
Kijk	vanaf	vandaag	eens	anders	naar	de	spullen	die	u	weggooit.	Veel	is	opnieuw	te	gebruiken.	
Afval	scheiden,	dat	doen	we	als	Haarlemmers	samen!

Weten,	wat	u	in	welke	bak	mag	doen?	Kijk	op:	https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
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Jaarvergadering wijkraad Molenwijk 17 april 2018.

In	de	maanden	maart	en	april	worden	door	alle	Schalkwijkse	
wijkraden	de	jaarvergaderingen	gehouden.	Op	17	april	jl.	was	

de	jaarvergadering	van	de	wijkraad	Molenwijk	in	de	aula	van	de	
school	De	Brandaris.

Hoewel	de	opkomst	een	beetje	tegenviel,	waren	de	aanwezige	
buurtbewoners	wel	actief	met	hun	vragen	en	opmerkingen	en	
luisterden	aandachtig	naar	de	diverse	presentaties,	die	op	deze	
avond	werden	gegeven.

Na	het	overzicht	van	de	activiteiten	van	de	wijkraad	in	het	af-
gelopen	jaar	door	de	voorzitter,	waarin	o.a.	aandacht	werd	ge-
schonken	aan	de	werkzaamheden	van	de	werkgroepen	in	onze	
wijk	en	aan	alle	werkzaamheden,	die	in	onze	wijk	zijn	uit

gevoerd,	werden	ook	de	toekomstplannen	voor	onze	wijk	uit-
eengezet.	Over	de	meeste	van	deze	onderwerpen	vindt	u	meer	
informatie	in	dit	blad.

De	 heer	 Spiekermann	 vertelde	 een	 en	 ander	 over	 de	 diverse	
projecten,	die	momenteel	in	onze	wijk	uitgevoerd	worden	en	de	
penningmeester,	de	heer	Norg,	presenteerde	de	cijfers	over	het	
afgelopen	jaar,	alsmede	de	begroting	voor	het	komende	jaar.

Gonda	Ruijterman	van	de	gemeente	Haarlem	gaf	een	presen-
tatie	over	de	plannen	van	het	Middengebied	in	Schalkwijk	(het	
gebied	ten	noorden	van	het	winkelcentrum).	De	kantoorgebou-
wen	aldaar	zullen	óf	worden	omgebouwd	tot	woningen,	óf	

worden	 afgebroken,	waarna	 er	woningbouw	 –	met	 aandacht	
voor	veel	groen	–	gepleegd	zal	worden.	Dit	gebied	zal	er	heel	
ande	uit	komen	te	zien!

Daarna	was	het	de	beurt	aan	de	heren	Fania	en	Langendijk	van	
de	Politie	Haarlem.	Zij	hielden	een	super	presentatie	over	veilig-
heid,	inbraakpreventie	maar	ook	over	de	“babbeltruc”	of	te	wel	
oplichting	aan	de	deur	of	via	internet.

Helaas	was	het	 toen	al	 te	 laat	om	nog	een	uitgebreide	 rond-
vraag	te	doen,	maar	die	mensen,	die	nog	met	nijpende	vragen	
zaten,	zijn	persoonlijk	te	woord	gestaan	en	aan	hun	vragen	en	
opmerkingen	wordt	momenteel	hard	gewerkt.

Al	met	al	een	bijzonder	informatieve	–	en	nuttige	–	jaarvergadering.

Jaarvergadering wijkraad Molenwijk

Wouter Moné Riet Ooms

De	Europaweg	 is	 (zo	goed	als)	klaar!	Na	de	nodige	overlast	
gedurende	de	afgelopen	maanden	(het	blijft	toch	lastig	als	

een	doorgaande	weg	niet	berijdbaar	is)	is	het	dan	nu	zover:	de	
Europaweg	heeft	een	complete	gedaansverandering	ondergaan	
en	is	weer	open	voor	alle	verkeer.	De	wijkraad	wil	op	deze	plaats	
graag	complimenten	uitdelen	aan	het	bedrijf,	dat	dit	grote	pro-
ject	 zo	 professioneel	 heeft	 afgerond.	 En	 dan	 niet	 eens	 op	 de	
eerste	 plaats	 vanwege	 het	mooie	 resultaat,	maar	 vooral	 ook	
vanwege	de	bijzonder	goede	manier	 van	communiceren	naar	
de	wijk	en	naar	de	bewoners.	De	informatie	was	steeds	duide-
lijk	en	goed	op	tijd.	Al	met	al	een	goed	geslaagd	project!

Gebruik	 van	 rotondes.	Nu	we	 in	 de	wijk	 een	 aantal	 rotondes	
hebben	gekregen	(in	plaats	van	verkeerslichten)	is	het	wel	zaak,	
dat	een	ieder	zich	aan	de	verkeersregels	houdt,	die	gelden	voor	

de	rotondes.	We	gaan	ervan	uit,	dat	iedere	automobilist,	maar	
ook	elke	fietser	en	voetganger,	weet,	hoe	zich	te	gedragen	op	
een	rotonde.	Zo	vermijden	we	ongelukken	en	irritaties!!!

Kunst	op	deze	rotondes.	De	wethouder	Cultuur,	Jur	Botter	heeft	
geantwoord	op	de	vraag	van	de	4	Schalkwijkse	wijkraden	om	
kunst	op	de	rotondes	te	plaatsen,	dat	het	besluit	voor	de	aan-
kleding	van	de	rotondes	al	lang	geleden	is	genomen	en	dat	daar	
geen	verandering	 in	zal	komen.	Wel	wil	hij	met	de	voorzitters	
van	de	wijkraden	om	de	 tafel	om	te	bezien,	op	welke	andere	
plekken	in	onze	wijken	mogelijkheden	zijn	voor	het	plaatsen	van	
kunstwerken.	Wij	gaan	daar	natuurlijk	graag	op	in	en	wachten	
op	zijn	uitnodiging.	We	houden	de	Schalkwijkse	kunstenaars	in	
het	achterhoofd!!

Pré	Wonen	heeft	aangekondigd	dat	264	flats	in	Molenwijk	ge-
sloopt	gaan	bouwen.	Er	komt	nieuwbouw	voor	in	de	plaats.	In	
dit	blad	ziet	u	een	verslag	van	de	eerste	informatieavonden,	die	
werden	gehouden	over	de	toekomstplannen.	

De	plantenbakken,	die	vorig	jaar	tijdens	de	Oasis	Games	in	de	
wijk	 zijn	 geplaatst,	 zijn	 aan	 een	opknapbeurt	 toe.	 Binnenkort	
gaan	we	weer	bewoners	uitnodigen	om	te	komen	helpen,	de	
bakken	een	verfje	te	geven	en	van	nieuwe	planten	te	voorzien.	
We	rekenen	natuurlijk	weer	op	vele	handjes	om	te	helpen.	Er	
is	ook	nog	hout	beschikbaar	om	een	picknicktafel	o.i.d.	van	te	
maken.	Wie??

Nieuws uit de wijk
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Gezichten van Molenwijk
Een klein paradijsje

Sinds	16	jaar	woont	Dolly	in	een	seniorenwoning	op	Balgzand.	
Ze	is	net	80	geworden	en	dat	zou	je	haar	beslist	niet	geven!	

Ze	 staat	nog	midden	 in	het	 leven	en	 is	 een	bezig	bijtje.	Haar	
huis	is	klein;	meer	ruimte	heeft	ze	gecreëerd	door	een	overkap-
ping	te	bouwen	in	de	tuin,	waar	ze	graag	zit.	Haar	tuin	 is	een	
waar	paradijsje.	Veel	planten,	beeldjes	en	een	speelhuisje	voor	
de	(buurt-)kinderen.	Toen	ze	daar	kwam	wonen	was	haar	buur-
vouw	Joan	er	net	even	eerder	komen	wonen.	
Ze	hadden	een	klik	en	zijn	nog	steeds	vriendinnen.	

Iedereen	is	altijd	welkom	voor	een	kop	koffie	of	een	praatje.	Stil	
zitten	doet	Dolly	vrijwel	niet.	Een	paar	keer	per	week	gaat	ze	
naar	haar	vriendin	die	in	Klein	België	woont,	ze	helpt	dan	met	
wat	praktische	zaken.	Momenteel	zorgt	ze	ook	voor	haar	vriend	
die	ziek	is.	

Dolly	heeft	een	hele	rits	kleinkinderen	(en	zelfs	al	een	achter-	
achterkleinkind!)	 en	 heeft	 voor	 alle	 kleinkinderen	 een	 eigen	
sprookje	geschreven.	Deze	heeft	ze	geïllustreerd	met	foto’s	van	
het	betreffende	kleinkind,	die	ze	passend	voor	het	verhaal	heeft	
gefotografeerd.	

Met	 haar	 hondje	wandelt	 ze	 een	 paar	 keer	 per	 dag	 door	 de	
buurt.	Op	de	vraag	wat	beter	kan	in	de	wijk	antwoordt	ze	dat	
ze	het	jammer	vindt	dat	het	groen	niet	meer	goed	wordt	bijge-
houden.	Zelf	is	ze	altijd	bezig	in	en	rond	haar	tuintje	en	het	ziet	
er	prachtig	uit!

Dolly	hoopt	nog	 lang	 in	haar	huisje	 te	kunnen	blijven	wonen.	
Met	haar	hondje	zullen	we	haar	binnenkort	waarschijnlijk	niet	
meer	zien,	want	hij	is	al	10	en	helaas	niet	meer	zo	gezond…

Mirjam Stolp   Amber Bijster

Nieuw item in de Molen

Wij	zijn	Mirjam	(l)	en	Amber.	Moeder	en	dochter	en	beide	wonend	in	Molenwijk.	Amber	is	
fotografe	en	Mirjam	maatschappelijk	werkster.

Amber	woont	met	haar	2	zoons	op	het	Texelhof	en	Mirjam	op	Balgzand,	vlak	bij	elkaar	dus!	

Met	ingang	van	deze	editie	van	de	Molen	zullen	we	elke	keer	een	portretje	van	een	buurtbewoner	
plaatsen.	Het	idee	hiervoor	werd	geboren	uit	nieuwsgierigheid:	wie	wonen	er	eigenlijk	allemaal	in	
Molenwijk?	Hoe	vinden	mensen	het	om	hier	te	wonen?

Dit	project	brengt	verschillende	generaties	bewoners	in	beeld	en	is	een	soort	cadeau	van	ons	aan	
de	buurt	waarmee	we	meer	verbinding	hopen	 te	 leggen	en	buurtbewoners	elkaar	een	beetje	
beter	leren	kennen.

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

Amber Bijster Mirjam Stolp   
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Beachvolleybalbak
Molenwijk werkt aan een beachvolleybalbak in het molenpark.

Het	Molenpark	is	in	de	zomer	een	van	de					bezochte	plek-
ken	in	onze	wijk.	Veel	mensen	nemen	dan	de	tijd	voor	een	

wandeling,	een	zonnebad	op	het	strandje,	of	zwemmen	lekker	
in	de	Molenplas.

Langs	de	rand	van	de	plas	staat	een	aantal	fitnesstoestellen,	die	
veelvuldig	door	bezoekers	worden	gebruikt.	Ook	wordt	het	park	
uiteraard	gebruikt	voor	picknick,	barbecue	en	als	ontmoetings-
plaats.

De	 wijkraad	 en	 de	 klankbordgroep	 Molenpark/plas	 bekijken	
steeds	aan	het	begin	van	het	seizoen	wat	er	nog	aan	het	park	
verbeterd	kan	worden	en	aan	het	eind	van	het	seizoen	wordt	
besproken,	hoe	de	aanpassingen	bevallen.	Zo	zijn	er	borden	

geplaatst	met	de	“spelregels”,	die	in	het	park	gelden,	zijn	er	fiet-
senrekken	bij	de	ingangen	gekomen	en	zijn	de	hinderlijke	paal-
tjes	(midden	op	het	strandje)	verwijderd.

Voor	de	komende	zomer	is	er	een	heel	bijzondere	aanpassing	
gepland:	de	aanleg	van	een	beachvolleybalbak.	Het	zou	er	on-
geveer	uit	kunnen	gaan	zien	als	op	de	foto.

Het	idee	is	dat	het	een	speelveld	wordt	voor	recreatief	gebruik	
door	iedereen,	die	een	potje	wil	volleyballen.	
Dicht	bij	het	restaurant	De	Molenplas,	waar	opslag	van	netten	
en	ballen	kan	plaatsvinden	 (ophalen	 tegen	 inlevering	van	b.v.	
rijbewijs,	ID	card	of	mobieltje).	
Daar	is	ook	een	watertappunt.

Pré Wonen gaat aan de slag in Molenwijk.

Nadat	half	april	Pré	Wonen	bericht	stuurde	aan	de	bewoners	
van	 264	 flats	 in	Molenwijk,	waarin	 zij	 aankondigden,	 dat	

de	flats	zullen	worden	gesloopt	en	er	nieuwbouw	gepleegd	zal	
worden,	is	in	de	derde	week	van	april	een	serie	inloop/informa-
tieavonden	georganiseerd	voor	de	bewoners.

Van	deze	 informatiebijeenkomsten	 in	de	Waddenschool	 is	bij-
zonder	druk	gebruik	gemaakt:	logisch,	het	gaat	wel	om	je	wo-
ning!	Pré	had	de	bewoners	in	groepjes	uitgenodigd	op	speciale	
tijden,	en	in	de	Waddenschool	waren	zo’n	7	medewerkers	van	
Pré	Wonen	 aanwezig	 om	 de	 vragen	 van	 de	 bewoners	 zoveel	
mogelijk	te	beantwoorden	en	om	informatie	te	geven,	waaraan	
de	mensen	behoefte	hadden.

In	 het	 kort	 komt	 het	 hier	 op	 neer:	 eind	 2020	 gaat	 begonnen	
worden	met	de	sloop	van	de	 lage	flats	op	het	Texelhof	en	de	
Waddenstraat.	Nog	niet	bekend	 is,	waar	begonnen	gaat	wor-
den.	Voor	die	tijd	is	er	van	juni	tot	en	met	december	2018	

overleg	met	 de	 gemeente	 Haarlem	 over	 de	 nieuwbouwplan-
nen.	Daarin	mogen	bewoners	meedenken.	Nader	bericht	hier-
over	volgt.	

De	verdere	planning	 is	voorlopig	als	volgt:	vanaf	 januari	2019	
wordt	 gewerkt	 aan	het	 sociaal	 plan,	 dat	 in	 april	 2019	gereed	
moet	 zijn,	 waarna	 vanaf	 juni	 2019	 de	 woonwensgesprekken	
met	de	bewoners	worden	georganiseerd.

De werkzaamheden zullen voortduren tot 2027.
Zoals	 gemeld,	 de	 informatieavonden	 werden	 druk	 bezocht.	
Naast	 de	 vragen	 als:	 kan	 ik	 in	 deze	buurt	 blijven,	 ook	tijdens	
de	bouw,	en	hoe	hoog	zullen	de	huren	worden,	waren	er	ook	
bijzondere	vragen.	Zoals:

• Ik	heb	nu	zo’n	leuke	buurvrouw.	Is	er	een	mogelijkheid	dat	
wij	ook	in	de	nieuwbouw	weer	bij	elkaar	komen	te	wonen?

• Wij	 hebben	 een	 kind	met	 een	 handicap;	 komen	 er	 liften	
in	de	nieuwbouw	en/of	kunnen	we	in	aanmerking	komen	
voor	een	woning	op	de	begane	grond?

• Hoe	moet	ik	straks	gaan	koken,	als	er	geen	gas	meer	in	de	
woningen	komt?

Pré	zegde	toe	om	alle	vragen	mee	te	nemen	en	te	beantwoor-
den.	 Tegelijkertijd	wordt	 er	 actie	 ondernomen	op	 op	 dit	mo-
ment	spelende	urgente	gevallen.

Kortom:	Pré	is	goed	bezig	en	onderhoudt	goede	contacten	met	de	
bewoners,	die	straks	last	gaan	krijgen	van	de	woningvernieuwing.	
En	uiteindelijk	hopen	alle	bewoners	er	beter	op	te	worden.

Aan de slag in Molenwijk
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Wijkschouw in Molenwijk
Wijkschouw na golf van inbraken in Molenwijk.

Nadat	een	flink	aantal	bewoners	van	een	stukje	Molenwijk	
hun	 zorgen	 hadden	 geuit	 tijdens	 de	 vergadering	 van	 de	

wijkraad	op	20	maart	jl.	is	door	de	wijkraad,	in	samenwerking	
met	de	 gemeente	Haarlem,	 afdeling	Veiligheid,	 en	de	politie,	
snelle	actie	ondernomen.

De	bewoners	 gaven	 aan,	welke	maatregelen	 zij	 in	 en	om	het	
huis	zelf	al	allemaal	hadden	gerealiseerd	en	dat	was	flink	wat!	
Sloten,	camera’s,	extra	verlichting	etc.

Uit	 de	 zorgen,	 die	 op	 tafel	werden	 gelegd,	 bleek,	 dat	 de	 be-
woners	zelf	al	wel	 ideeën	hadden,	hoe	de	wijk	op	een	simpe-
le	manier	snel	veiliger	en	overzichtelijker	gemaakt	zou	kunnen	
worden.	Om	dit	duidelijk	te	kunnen	maken	aan	de	afdeling	Vei-
ligheid	werd	besloten	om	op	zeer	korte	termijn	een	schouw	te	
organiseren,	waarbij	vanuit	alle	betrokken	partijen	mensen	zou-
den	meelopen.

De	uitnodiging	werd	verstuurd	en	op	9	april	is	een	rondwande-
ling	gemaakt	door	de	buurten,	waar	de	meeste	problemen	zich	
voordoen.	Diverse	plekken	werden	gecheckt	en	er	werd	goed	
gekeken,	hoe	de	problematiek	in	dit	deel	van	onze	wijk	in	elkaar	
steekt.

Daarbij	bleek	b.v.	dat:

• De	buurten	qua	bouw	lastig	zijn	voor	de	toezichthouders.	
De	straten	zijn	veelal	autoluw	en	de	bouw	 is	 zodanig	dat	
‘een	oogje	in	het	zeil	houden’,	ook	voor	buren,	lastig	is.

• De	buurten	zijn	over	het	algemeen	schoon	en	heel	(dat	is	
positief	voor	de	veiligheidsbeleving).

Na	de	“schouw”	is	nagepraat	over	bestaande	buurtactiviteiten	
en	mogelijk	 te	 ondernemen	 acties.	 Er	 is	 bij	 voorbeeld	 al	 een	
What’sApp	groep,	die	wel	beter	bekend	gemaakt	kan	gaan	wor-
den	in	de	buurt.	Misschien	kunnen	er	meer	borden	worden	ge-
plaatst	van	de	What’sApp	groep,	ook	kunnen	de	bewoners	zelf	
een	poster	achter	de	ramen	plaatsen	met	de	vermelding	dat	in	
deze	buurt	een	What’sApp	groep	actief	 is.	De	bewoners	gaan	
hondenbezitters	benaderen	en	hen	vragen	om	 ‘waakzaam’	 te	
zijn.		De	gemeente	faciliteert	in	het	bekwamen	van	het	signale-
ren	van	verdachte	situaties	d.m.v.	training.

Gedacht	wordt	ook	aan	het	snoeien	van	openbaar	groen	op	be-
paalde	locaties	(hiervan	zijn	foto’s	gemaakt).

Een	andere	mogelijkheid	is	dat	de	bewoners	proberen	korting	
te	bedingen	bij	de	groothandel	bij	inkoop	van	meerdere	deur-
bellen	met	camera	en	wellicht	ook	op	hang-	en	sluitwerk.

De	achterpaden	zullen	worden	gecheckt	en	bekeken	moet	wor-
den	of	er	mogelijkheden	zijn	tot	afsluiten.

Kortom,	een	scala	van	mogelijkheden,	die	de	gemeente	en	de	
bewoners	samen	gaan	oppakken.	Hopelijk	zal	dit	een	goede	uit-
werking	in	de	buurt	hebben!!	Wij	zullen	het	blijven	volgen.

Wat hebben we nodig?
Een	uitgefreesd	stuk	grond	–	het	gras	moet	eruit,	en	er	moet	
een	 bodembedekking	 komen,	 waar	 niet	 snel	 gras	 doorheen	
groeit.	Een	aantal	kubieke	meters	schoon	zand	 (ongeveer	30	
cm).	Twee	volleybalpalen,	netten	en	ballen.
En	wat	boomstronken	(liefst	zonder	schors)	rondom	de	buiten-
rand	van	het	veld	–	tevens	zitplaatsen.

Dit	veld	is	te	gebruiken	door	alle	mensen,	die	recreëren	in	het	
park.	Er	kunnen	afspraken	gemaakt	worden	met	de	vv	Spaar-
nestad	om	b.v.	2x	per	week	een	aantal	uren	“les”	te	geven	aan	
de	jongeren	uit	de	buurt.	Bovendien	is	het	veld	ook	te	gebrui-
ken	door	scholen	voor	hun	sportdagen.

Er	zijn	al	contacten	gelegd	met	de	vv	Spaarnestad	en	met	het	
restaurant	“de	Molenplas”.	Uiteraard	is	dit	project	ook	bespro-
ken	in	de	Klankbordgroep	Molenpark/plas.	

Als	het	allemaal	gaat	lukken,	spelen	we	deze	zomer	mogelijk	al	
een	zomeravondcompetitie!	Doet	u	mee??
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De “huiskamer” van de Passage

Wie	goed	heeft	opgelet	de	afgelopen	periode,	heeft	de	me-
tamorfose	 gezien,	 die	 zich	direct	naast	de	 Jumbo	heeft	

voorgedaan.	De	ZZP-kapsters	en	een	nagelspecialiste	zijn	nu	ac-
tief	in	de	nieuwe	behuizing.	

Van	een	grote	kapsalon	(gestart	in	1984	door	Han	en	Elly	Pas-
tor),	waarvan	meestal	niet	 alle	 kapstoelen	 tegelijkertijd	bezet	
waren,	is	de	zaak	omgetoverd	tot	een	gezellige	huiskamer.	Alles	
past	er	net	in:	de	behandeltafel	voor	de	nagelspecialiste,	2	was-
bakken	en	4	knipplekken	voor	de	kapsters.	En	dan	is	er	zelfs	nog	
ruimte	(ook	buiten)	voor	kleding	en	accessoires.

De	nagel-	en	haarsalon	heeft	geen	echte	naam	omdat	alle	da-
mes,	die	hier	werken,	zelfstandig	zijn	en	dus	ook	allemaal	hun	
eigen	naam	hebben.	Geen	nood,	ook	 zonder	naam	weten	de	
vaste	klanten	van	Nadine,	 Johanny,	Sabrina	en	Petra	de	salon	
wel	te	vinden.	En	ook	de	klanten	van	Daphne	zijn	de	weg	naar	
de	nagelspecialiste	niet	vergeten.

Grappig	is	wel	dat,	nu	de	zaak	kleiner	is	geworden,	het	ook	heel	
snel	 erg	 gezellig	 is.	 Vooral	 als	 er	 veel	 klanten	 zijn,	 gonzen	de	
gesprekken	door	de	zaak.	De	naam:	“huiskamer”	kwam	dus	niet	
alleen	op	bij	de	schrijfster	van	dit	artikel,	maar	werd	ook	al	door	
de	dames	zelf	gebruikt.	De	gezelligheid	straalt	er	van	af.	Op	vrij-
dagen	en	 zaterdagen	 is	het	nog	het	allerleukst:	dan	wordt	er	
naast	het	knipwerk	ook	genoten	van	een	hapje	en	een	drankje!	
Kortom:	de	huiskamer	is	een	bezoekje	waard!

Wie kan er terecht?
Iedereen,	jong	en	oud,	dames,	heren	en	kinderen.	
De	kapsters	zijn	van	alle	markten	thuis.

Wanneer kunt u terecht? 
De	kapsters	hebben	zo	ieder	hun	vaste	werkdagen:
Nadine:				dinsdag	–	vrijdag	–	zaterdag
Petra:		 		maandag
Johanny:		woensdag	–	donderdag
Sabrina:				vrijdag	-	zaterdag	

De	nagelspecialiste:	Daphne	–	op	afspraak.

Wouter Moné

Red levens in jouw buurt!
E    lke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstil-

stand. Jong, oud, man, vrouw: Het kan iedereen overkomen. 
Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond 
het huis. Dit zijn mensen die U kunt redden als U een reanima-
tiecursus heeft gevolgd, al dan niet met ondersteuning van een 
AED.

De	gemeente	heeft	besloten	om	Haarlem	hartveilig	te	maken.	
Dit	betekent	dat	er	zal	worden	gewerkt	aan	het	opzetten	van	
een	netwerk	van	vrijwilligers	en	reanimatie	apparaten,	om	de	
overlevingskans	bij	een	hartstilstand	te	vergroten.

Deze	overlevingskans	is	het	grootst	wanner	het	slachtoffer	bin-
nen	zes	minuten	zorg	ontvangt.	Een	ambulance	kan,	met	een	
maximale	aanrijtijd	van	15	minuten,	echter	niet	altijd	binnen	6	
minuten	ter	plaatse	zijn.		Met	hulp	van	‘S+an’(	Standby	to	help)	
wordt	 een	 Haarlemse	 vrijwilliger	met	 een	 erkend	 reanimatie	
certificaat	ongezet	voor	acute	hulp	in	die	eerst	zes	minuten.

Een	 vertegenwoordiger	 van	 de	 wijkraad	 heeft	 deelgenomen	
aan	de	startbijeenkomst	S+an	(voorheen:	HartveiligWonen)

in	 het	 gebouw	 Zijlpoort	 om	meer	 informatie	 te	 krijgen	 en	 te	
praten	over	de	uitrol	van	AutomatischeWWW	Externe	Defibril-
lators	(AED’s)	in	de	stad.
Een	eerste	stap	om	het	netwerk	van	vrijwillgers	en	AED's	te	ver-
groten,	wil	de	gemeente	beginnen	werkgroepen	op	te	richten	om:

 - bewoners	op	te	roepen	om	burgerhulpverlener	 (BHV	er)	 te	
worden	door	het	volgen	van	een	reanimatie	cursus

 - het	lokaliseren	van	bestaande	AED's	en	de	eigenaren	hiervan	
benaderen	of	ze	bereid	zijn	deze	in	een	buitenkast	te	installe-
ren	voor	24/7	toegang.

 - aanwijzen	voor	lokaties	van	nieuwe	AED's.

Een	uitgangspunt	is	dat	de	kosten	voor	buitenkasten	en	even-
tuele	nieuwe	AED's	ten	laste	van	de	gemeente	komen.	Een	AED	
met	buitenkast	kost	ca.	euro	2500,-.
Het	doel	is	om	een	AED	binnen	een	straal	van	500	m	en	een	BHV	
er	binnen	een	straal	van	250	m	te	krijgen.

Voor	meer	informatie	over	S+an,	zie:	
http://thecprnetwork.com/nl/

Ondergetekende	heeft	zich	als	 lid	van	de	wijkraad	aangemeld	
als	kandidaat	voor	bovengenoemde	werkgroep.

De	eerstvolgende	bijeenkomst	is	medio	april	/mei	gepland.

In	 een	 volgende	 editie	 van	 de	 wijkkrant	 hoop	 ik	 met	 meer	
nieuws	te	komen. Joop Spiekermann
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Nee,	PréSport	heeft	niets	te	maken	met	pre-wonen,	de	wo-
ning	corporatie.	Pré	 is	gewoon	afgeleid	van	preventief	en	

is	 een	 verwijzing	 naar	 de	 essentie	 van	 gezond	 sporten,	 zoals	
dat	in	het	begin	van	de	jaren	90	is	bedacht	door	fysiotherapeut	
Willem	Bakx,	een	bekende	Schalkwijker.	Naast	zijn	fysio	praktijk	
zette	hij	in	1994	het	bedrijf	Présport	op	waar	hij	uitvoering	kon	
geven	aan	zijn	ideeën	over	verantwoord	bewegen.

Beetje verborgen
Eind	maart	spreken	we	met	Laura	van	den	Broek,	de	manager	
‘sport’	van	het	succesvolle	bedrijf	dat	een	beetje	verborgen	is	
gevestigd	op	Sandenburg	2,	in	Molenwijk.

Ze	werkt	 er	 al	 vanaf	 1996	 en	 staat	 enthousiast	 achter	 Bakx’s							
oorspronkelijke	aanpak:	“Je	zult	hier	dus	geen	gebruik	kunnen	
maken	van	sportapparaten,	zonder	dat	wij	daarbij	deskundige	
begeleiding	 geven.”	 Die	 deskundige	 begeleiding	 is	 gericht	 op	
de	klantengroepen	‘sport’,	‘zwemmen’	en	‘dansen.’	Ook	houdt	
men	rekening	met	 leeftijdsgroepen	als	kinderen,	volwassenen	
en	ouderen.	Ook	in	de	sociale	kanten	van	het	‘bewegen’	wordt	
voorzien,	 getuige	 de	 gezellige	 koffiecorner,	 waar	 de	 intervie-
wers	zowaar	enkele	bekenden	tegenkomen.	
Daarna	volgen	korte	bezoekjes	aan	de	fitness-zaal	boven	en	het	
zwembad	beneden.	Met	32	graden	zeer	uitnodigend	om	erin	te	
springen,	maar	dat	hebben	we	toch	maar	niet	gedaan.	

In	plaats	daarvan	een	informatief	gesprek	met	Laura	in	de	koffie-
corner.	Ze	nodigt	 iedere	Molenwijker	en	andere	Schalkwijkers	
uit	 om	 ten	minste	 een	bezoek	 te	brengen	 aan	haar	website	
https://www.presport.nl/.	Daarop	staat	uitgebreide	informatie	
over	 sporten,	 dansen	 en	 zwemmen,	 zoals	 dat	 door	 presport	
wordt	 gegeven.	Ook	 is	 iedereen	welkom	 voor	 een	 kennisma-
kingsles	van	zijn	of	haar	keuze.	Steeds	onder	deskundige	bege-
leiding.

Bij	het	zwemmen	gaat	het	niet	alleen	om	zwemles	voor	kinde-
ren,	maar	ook	om	fitness	zwemmen	(Aquafit),	waterrelaxatie	en	
zwangerschapszwemmen	(alleen	voor	vrouwen!).	(Proeven	wij	
hier	enige	discriminatie?).	

Over het aanbod aan danslessen schrijft Presport 
op haar website: 

“Klassiek	ballet/Spitzenles,	Moderne	dans,	 Boys	Only,	 Peuter-	
en	 KidsDance,	 Street/hiphop,	 Selectiegroepen	 en	 Dancemix	
voor	volwassenen.	Een	ontspannen	sfeer	in	de	les,	lekker	zwe-
ten	maar	vooral	veel	plezier	maken!	Voor	jongens	en	meiden!	
Elk	seizoen	werken	alle	 leerlingen	naar	de	kerstshow	(decem-
ber)	en	de	grote	voorstelling	in	stadsschouwburg	Haarlem	(juni/
juli)	toe.	Gedurende	het	hele	seizoen	kun	je	instromen	in	de	stijl	
naar	keuze.”	

Op sportgebied is het aanbod groot. 
De website meldt hierover:

PILATES: 
Deze	Body	en	Mind-les	staat	in	het	teken	van	spierversteviging,	
lenigheid	en	kracht.	De	oefeningen	zijn	op	rustige	muziek,	gecon-
centreerd	en	gecontroleerd	uitgevoerd.	Geschikt	voor	iedereen	
die	sterker,	strakker	en	flexibeler	wil	worden!	

(latin) BBB: 
Een	 lekkere	pittige	cardio,-en	kracht	workout,	waar	alle	spier-
groepen	aan	bod	komen	en	de	conditie	flink	op	peil	wordt	ge-
houden	door	middel	van	aerobics	en	spieroefeningen.	Heel	ge-
varieerd	en	toegankelijk	voor	iedereen.	

In	het	eerste	deel	van	de	les	wordt	er	een	lekkere	aerobics	war-
ming-up	gedaan.	(bij	de	Latin	BBB	op	heerlijke	Latin	muziek)	

Daarna	komen	er	veel	verschillende	oefeningen	voor	de	buik,	
billen,	benen	en	borsten	(en	armen)	aan	bod.	

ZUMBAgold: 
Kom	en	probeer	dansen	uit	zoals	de	Salsa,	Merengue,	Flamen-
co,	 Reggeaton,	 Cumbia,	 Samba,	 Calypso,	 Buikdans,Tango	 en	
meer!	Het	is	een	latin	workout	die	wordt	afgewisseld	met	snelle	
en	langzame	ritmes.	Je	hebt	geen	danservaring	nodig	voor	deze	
les.	Je	verbruikt	het	maximale	aan	calorieën,	verbrandt	vet	en	
brengt	ook	nog	eens	je	lichaam	mooi	in	vorm.	100%	FUN!!!!	

PréSport
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Wij	bieden	de	gold	variant	aan,	wat	inhoudt	dat	er	niet	gespron-
gen	wordt,	waardoor	zeer	geschikt	voor	mensen	op	leeftijd	en	
mensen	met	fysieke	klachten.
 
DANCEMIX: 
De	Dance	Mix	 les	 is	een	dansles	voor	volwassenen	waarin	de	
verschillende	stijlen	van	dans	terugkomen.	Affiniteit	met	dans	is	
prettig.	Geschikt	voor	iedereen	die	van	dansen	houdt	en	het	li-
chaam	“in	shape”	wil	houden	of	krijgen.	Iedere	week	een	frees-
tyle	begin	en	halverwege	de	les	vaste	choreografieën.	Modern,	
Street	en	Jazz	alles	komt	aan	bod!	

FITNESS WORKOUT:	
Fitness	Workout	is	een	uitgebreide	fitness-les	met	een	aerobics	
warming-up.	

Na	 de	 warming-up	 komen	 diverse	 toestellen	 aan	 bod,	 zowel	
cardio	als	kracht.	Veel	gevarieerde	circuits	worden	aangeboden	
en	de	afsluiting	bestaat	uit	grondoefeningen	voor	buik	en	rug.	
Deze	les	biedt	voor	zowel	dames	als	heren	een	pittige,	gevari-
eerde	training	die	geheel	op	niveau	wordt	afgestemd.	

FIFTYFIT: 
U	bent	50+	en	u	wilt	gezellig	met	leeftijdsgenoten	verantwoord	
bewegen?	

Dan	is	FiftyFit	uitermate	geschikt	voor	u.
 

Onder	deskundige	begeleiding	wordt	er	altijd	een	warming-up	
gedaan.	Daarna	trainen	we	uw	lichaam	en	conditie	op	onze	fit-
nesstoestellen	en	door	middel	van	circuits.	De	grondoefeningen	
en	cooling-down	ontbreken	niet.	

Deze	les	is	een	gezellige,	zeer	gevarieerde	manier	om	uw	condi-
tie	op	peil	te	houden	als	de	jaren	gaan	tellen…

COMBIFIT: 
De	ideale	activiteit	voor	mannen	en	vrouwen	tussen	55	en	80	jaar.	
In	deze	zeer	afwisselende	les	vindt	u	de	unieke	combinatie	van	
sporten	in	de	zaal	en	sporten	in	het	zwembad.	
Een	half	uur	lang	in	de	zaal	op	een	ontspannen	en	gezellige	ma-
nier	 aan	 sport	doen	en	 verantwoorde	bewegingen	uitvoeren.	
Er	wordt	 op	 diverse	manieren	 getraind:	 low	 impact	 aerobics,	
circuits,	steps	en	met	behulp	van	cardio-	en	fitnessapparatuur.	
Daarna	een	half	uur	lang	lekker	bewegen	in	ons	warme	water.	

VRIJE FITNESS: 
Hard	aan	de	slag	op	zaterdagochtend	met	je	persoonlijke	trai-
ningsschema.	Inlopen	kan	van	09:15-11:15	uur,	onze	vaste	fit-
nessinstructeur	Boyd	staat	voor	u	klaar!	

PERSONAL TRAINING:
Met	onze	personal	trainer	Boyd	kunt	u	een	afspraak	maken	op	
verschillende	momenten.	De	kosten	zijn	45	euro/	uur.

SUNDAY SURPRISE: 
Een	wisselende	sportles	op	zondagochtend.
In	onze	agenda	ziet	u	wat	de	Sunday	Surprise	van	deze	week	is!	

MOLENWIJK SPECIAL: 
Alle	 lezers	van	dit	wijkblad	zijn	bij	deze	uitgenodigd	voor	een	
Molenwijk	special	–	een	speciale	les,	waarbij	de	vele	mogelijk-
heden	van	Presport	worden	toegelicht	en	kunnen	worden	uit-
geprobeerd.

Als	je	je	daarvoor	aanmeldt	is	de	kans	groot	dat	we	elkaar	bin-
nenkort	in	de	koffiecorner	(of	in	de	sauna?)	zullen	tegenkomen.

Riet Ooms en Ruud Vader

Handhaving Molenwijk
Molenwijk:

Jeugdoverlast:	diverse	plekken	op	de	hotspotslijst,	geen	bijzonderheden	op	de	Sprielderplein	na,	er	wordt	hangjeugd	regelma-
tig	aangetroffen,	locatie	staat	ook	op	de	hotspotslijst	en	wordt	dagelijks	in	de	surveillance	meegenomen.

Hondenoverlast:	geen	bijzonderheden.
Parkeren:	Nog	steeds	heel	veel	auto’s	die	regelmatig	buiten	de	vakken	geparkeerd	staan	bij	de	Jumbo	Engelenburg/Groningen-
laan.	Parkeerhandhaving	en	wijkhandhaver	(Rosa	Scheper)	nemen	het	regelmatig	in	hun	surveillance	rondes	mee.
Afval:	wij	rijden	vierdagdelen	per	wijk	samen	met	Spaarnelanden,	verkeerd	aangeboden	afval	zondermeer	beboet.	Wat	opvalt	is	
dat	er	af	en	toe	grofvuil	zonder	afspraak	buiten	gezet	wordt.
Verder	zijn	er	een	aantal	bestuursrechtelijke	zaken	opgepakt	en	opgelost.



12	    

Een grappig boek
Een boek dat er wel grappig uitzag.

Winston	Brandon	werkt	bij	de	Bibliotheek	Schalkwijk.	Voor	de	wijkkranten	van	Schalkwijk	
schrijft	hij	over	wat	hem	raakt.

Een	tijdje	terug	 liep	een	 jongetje	genaamd	Jesse	de	bibliotheek	Schalkwijk	binnen.	Hij	
wilde	graag	gebruik	maken	van	een	van	onze	computers,	om	op	funnygames.nl	spelletjes	
te	spelen.	Op	het	moment	dat	hij	plaatsnam	achter	de	computer	gebeurde	echter	het	
ondenkbare,	de	internetverbinding	ging	plat.	De	computers	zelf	deden	het	nog	wel	en	de	
lichten	in	de	bibliotheek	waren	nog	steeds	aan,	maar	het	was	goed	te	zien	dat	de	wereld	
voor	Jesse	opeens	een	stuk	kleiner	was	geworden.	

Het wordt kapot saai
Hij	liep	op	mij	af	en	sprak	me	aan.	Meneer,	weet	u	dat	het	internet	het	niet	doet?	Jazeker,	
zei	ik	met	een	glimlach,	het	is	vervelend	maar	we	slaan	ons	er	wel	doorheen	toch?	Jesse	
keek	me	mismoedig	aan.	Ik	weet	het	niet,	zei	hij	zuchtend.	Ik	heb	nog	twee	uur	te	gaan	
voordat	de	voetbaltraining	begint.	Het	word	echt	kapot	saai.	Op	dat	moment	kreeg	 ik	
opeens	een	flashback	en	moest	denken	aan	het	moment	dat	mijn	 interesse	in	boeken	
een	boost	kreeg. 

Steen der Wijzen
Ergens	in	de	winter	van	1999	viel	bij	ons	thuis	op	een	avond	de	stroom	uit.	Het	was	een	tijd	
waarin	internet	nog	weinig	betekende,	behalve	hoge	inbelkosten	en	langzaam	ladende	grijze	
pagina’s.	Het	meest	vervelende	bij	stroomuitval	was	dat	de	tv	het	niet	deed.	En	dat	de	vrie-
zer	ontdooide.	Die	avond	had	ik	net	als	Jesse	het	vermoeden	dat	het	een	kapot	saaie	avond	
zou	worden.	Uit	verveling	ging	ik	maar	wat	rommelen	in	de	kasten	tot	ik	stuitte	op	een	boek	
dat	er	naar	mijn	idee	wel	grappig	uitzag.	Het	was	Harry	Potter	en	de	Steen	der	Wijzen.	

Lekker lezen
Ik	keerde	redelijk	geamuseerd	terug	uit	mijn	flashback,	maar	merkte	dat	Jesse	zijn	stemming	
er	in	de	tussentijd	niet	beter	op	geworden	was.	Wel	wist	ik	wat	me	te	doen	stond.	We	gin-
gen	samen	de	boekenkasten	langs.	Ik	vertelde	over	de	bibliotheek	en	een	aantal	van	onze	
activiteiten,	terwijl	Jesse	knikkebollend	op	zoek	ging	naar	een	boek	dat	er	volgens	hem	wel	
grappig	uitzag.	Hij	koos	Eragon	van	Christopher	Paolini.	Een	boek	met	de	kop	van	een	grote	
blauwe	draak	op	de	kaft.	Jesse	ging	in	de	serre	zitten	en	begon	te	lezen.	Na	een	tijdje	vroeg	
ik	wat	hij	ervan	vond.	Best	leuk,	zei	hij.	Ik	heb	Jesse	lekker	laten	lezen	en	het	verder	niet	over	
de	internetverbinding	gehad,	die	al	een	half	uur	geleden	weer	in	werking	was	getreden.	

Winston Brandon

Buurtouders gezocht
Buurtouders gezocht

Molenwijk	kent	meerdere	problemen	met	groepen	jongeren.	
Gebleken	is	dat	hier	nieuwe	werkwijzen	noodzakelijk	zijn;	

werkwijzen	die	uitgaan	van	een	koppeling	van	de	expertises	van	
verschillende	en	instellingen,	maar	die	ook	de	eigen	inbreng	van	
bewoners	van	Molenwijk	centraal	stelt.	Dit	is	een	initiatief	van	
het	Multicultureel	Centrum	De	Brug	om	ouders	actief	te	betrek-
ken	bij	buurtbeheer,	buurt-	en	jeugdactiviteiten	en	het	toezicht	
houden	op	de	buurtjeugd.	Een	soort	projectgroep	van	leden	die	
zich	 geheel	 vrijwillig	 willen	 inzetten	 voor	 de	Molenwijkse	 sa-
menleving.	De	groep	buurtouders	telt	momenteel	3	vaste	buur-
touders.	Maar	wij	hebben	er	nog	een	groot	aantal	nodig!	Dus	
als	u	geïnteresseerd	bent	meld	u	zich	dan	aan.	Iedereen	kan	lid	
worden,	ongeacht	geslacht,	leeftijd	of	etniciteit,	op	voorwaarde	
dat	hij/zij	de	doelstelling	van	het	initiatief	onderschrijft.

Doel van het project 
De	 primaire	 doelstelling	 van	 de	 buurtouders	 is	 een	 positieve	
bijdrage	te	leveren	aan	het	reduceren	van	jongerenoverlast	in	
Molenwijk.	Tevens	wordt	een	bijdrage	geleverd	om	de	positie	
van	jongeren	te	verbeteren.	De	werkwijze	is	vooral	gericht	op	
preventie.	Dit	wordt	bereikt	doordat	ouders	medeverantwoor-
delijkheid	nemen	bij	de	ontmoetingsplekken	van	hun	kinderen	
in	de	openbare	ruimte.	De	buurtouders	vervullen	ook	een	sig-
nalerende	 functie,	 voor	 eventuele	 andere	 zaken	 die	 ze	 tegen	
komen	in	de	wijken.
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Geslaagde Koningsdag in Schalkwijk 

Op	het	Californiëplein	was	 is	het	vroeg	 in	de	ochtend	al	een	drukte	van	
belang	met	het	opbouwen	van	de	kramen	en	mensen	die	hun	verkoop-

spullen	 al	 naar	 de	 kramen	of	 naar	 de	 voor	 hen	 gereserveerde	plek	wilden	
brengen.

Het	weer	zat	mee	voor	deze	Koningsdag,	dus	het	aantal	bezoekers	groeide	
met	het	uur;	iedereen	wilde	alle	uitgestalde	waar	bekijken	en	of	kopen.

Grote	belangstelling	van		de	kinderen	trok	ook	het	springkussen	naast	de	tent	
van	de	gezamenlijke	Schalkwijkse	wijkraden.	Als	vrijwilligers	bij	het	springkus-
sen	hadden	we	de	grootste	moeite	om	het	springgebeuren	in	goede	banen	te	
leiden.	Gelukkig	ging	alles	goed	en	hield	iedereen	rekening	met	elkaar.

Het	was	de	tweede	keer	dat	de	vier	Schalkwijkse	wijkraden	geza-
menlijk	dit	 feest	voor	heel	Schalkwijk	op	het	parkeerterrein	van	
het	Winkelcentrum	Schalkwijk	organiseerden.	Vele	handen	maak-
ten	licht	werk;	er	waren	dan	ook	wijkraadsleden	vanuit	alle	wijken,	
om	gedurende	de	dag	een	stukje	van	de	organisatie	op	te	pakken.	

Gedurende	de	hele	dag	waren	er	gezellige	muziekoptredens	van	
bands,	zangers	en	zangeressen	en	er	was	voor	de	kinderen	de	mo-
gelijkheid	om	hun	gezicht	te	laten	schminken

Een	regenbui	tegen	het	eind	van	de	middag	zorgde	ervoor	dat	ie-
dereen	spontaan	zijn	handel	en	kramen	ging	afbreken	en	oprui-
men,	maar	dit	laatste	mag	niet	beletten	dat	dit	vanwege	de	grote	
opkomst	 toch	weer	 een	 fraaie	 Koningsdag	was!	 Een	 feest	 voor	
jong	en	oud!

Joop Spiekermann

Koningsdag

Wouter Moné

Wouter Moné

Etentje Buurttuin Texelhof

De	vrijwilligers	van	de	Buurttuin	Texelhof	hebben	in	samenwerking	met	Koopjes	&	Koffie	op	25	april	een	etentje	voor	buurtbe-
woners	georganiseerd	in	het	gebouw	De	Schelling	aan	het	Terschellingpad	2.

Op	het	(3-gangen-)menu	stonden	biologisch	gekweekte	aardperen:
Vooraf	een	heldere	soep	met	uien,	knoflook	en	aardperen.	
Het	hoofdgerecht	bestond	uit	een	groenten-mix	van	o.a.	courgettes,	paprika’s	en	champignons	met	daarbij	een	puree	van	aard-
appelen	en	aardperen.	Het	geheel	was	een	verrassende	combinatie!
Het	toetje	van	Turkse	yoghurt	met	honing	en	walnoten	maakte	het	geheel	af.

Nacima	(Koopjes	&	Koffie)	heeft	deze	maaltijd	op	voortreffelijke	wijze	gekookt.

Bart	(Buurttuin	Texelhof)	wist	te	vertellen	dat	de	oogst	van	de	aardperen	bijzonder	groot	was.	Op	een	stukje	grond	van	één	vier-
kante	meter	kon	hij	zo’n	twee	grote	boodschappentassen	vullen!	Er	was	genoeg	om	na	afloop	nog	een	flinke	hoeveelheid	mee	
naar	huis	te	nemen.

De	opkomst	van	het	aantal	buurtbewoners	was	kleiner	dan	verwacht.	Desalniettemin	was	het	met	dertien	personen	een	gezelli-
ge	en	ongedwongen	avond.

Bij	een	volgend	(!)	etentje	wil	Bart	de	kennisgeving	hierover	wat	breder	trekken,	d.w.z.	in	heel	Molenwijk.	

Het	is	echt	aan	te	bevelen	om	een	volgende	keer	eens	te	komen	kijken	en	vooral	ook	mee	te	eten.	
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Bewonerscommissie Elan Wonen in Molenwijk

WEIGEREN DUOCONTAINER MOET KUNNEN

In	april	viel	er	een	brief	op	de	mat	van	Gemeente	
Haarlem/Spaarnelanden.

U KRIJGT EEN DUOCONTAINER VOOR PAPIER EN PLASTIC
Volgens Spaarnelanden vond er in 2015 “een geslaagde proef 
plaats met duocontainers in o.a. Molenwijk”.	Ongetwijfeld	zullen	
veel	bewoners	blij	zijn	met	de	duocontainer,	maar	veel	bewoners	
ook	niet.	En	blij	of	niet,	bijna	niemand	wil	zo’n	lelijk	ding	in	zijn	tuin	
hebben	staan,	met	het	gevolg	dat	de	containers	buiten	de	tuin	wor-
den	geplaatst,	wat	het	aanzicht	van	de	wijk	er	niet	mooier	op	maakt.	
Loop	eens	door	de	wijk	en	je	ziet	de	containers	voor	de	voordeur	
staan,	of	achter	het	schuurtje	buiten	de	tuin.	
Toen	de	container	in	2015	werd	geïntroduceerd	als	proef	heeft	een	
aantal	bewoners	de	container	geweigerd.	Weigeren	kon	niet	vol-
gens		Spaarnelanden,	maar	uiteindelijk	na	veel	moeite	is	het	toch	
gelukt	om	ze	weer	op	te	laten	halen.

Een	uitspraak	van	wethouder	Cora	Yfka	Sikkema	van	Groen	Links	
op	7	juli	2017:	“De vuilnisbakken horen bij woningen met een voor-
tuintje of achterom. Mensen hoeven de bak niet te gebruiken maar 
weghalen gebeurt niet”.	 Twee	weken	 later	na	een	 incident	met	
een	vuilniswagen,	doet		Sikkema	in	de	gemeenteraad	de	volgende	
toezegging:	
“Weigeren mag. Wel moeten bewoners deze duobak eerst een half 
jaar in huis nemen om te wennen. “dan kunnen we proberen ze en-
thousiast te maken voor deze vorm van afvalscheiding. Als mensen 
de duobak daarna echt niet willen, staan wij open voor weigering”.
Het	zou	ook	zo	kunnen	zijn	dat	bewoners	die	weigeren,	milieu	be-
wuste	consumenten	zijn:
Mensen	die	geen	producten	kopen	met	overbodige	plastic	verpak-
king,	geen	blikjes	of	petflesjes	kopen	en	zelf	een	tasje	meenemen	
als	zij	gaan	winkelen.
De	politiek	zou	de	producent	van	al	die	plastic	troep	kunnen	aan-
spreken	op	zijn	verantwoordelijkheid		voor	een	beter	milieu.		

Melden van klachten groen en bestrating
Losliggende	staattegels,	overhangend	groen,	Straatverlichting,	bo-
men	die	te	hoog	worden	en	geen	licht	meer	doorlaten,	zwerfvuil	
en	nog	veel	meer,	meld	het	bij:	Melding Maken Spaarnelande

Wijkbudget
Ook		dit	jaar	is	al	een	deel	van	het	wijkbudget	besteed	aan	plan-
ten	voor	de	openbare	ruimte.	Bewoners	met	groene	vingers	die	
het	openbaar	groen	in	hun	omgeving		onderhouden,	konden	een	
aanvraag	doen	om	nieuwe	planten	aan	te	schaffen.	Zie	resultaat	
(foto).	Wilt	u	ook	de	boel	opfleuren	met	wat	nieuwe	planten	 in	
uw	omgeving	of	heeft	u	een	goed	idee	voor	de	besteding	van	het	
wijkbudget,	laat	het	ons	weten,	of	stuur	een	briefje
naar:	Cees	Wallenburg,	Dever	50,	Haarlem

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
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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


