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Voorwoord
Van de voorzitter

En	dan	realiseer	je	je	ineens	dat	dit	alweer	het	laatste	wijkblad	
van	het	jaar	2018	is.	Wat	vliegt	de	tijd	en	wat	hebben	we	veel	

gerealiseerd	in	het	afgelopen	jaar.	Daar	mogen	we	best	trots	op	
zijn.	Natuurlijk	is	niet	alles	het	werk	van	de	wijkraad,	maar	we	
spreken	in	veel	ontwikkelingen	toch	best	een	woordje	mee.

Ik	noem	een	paar	successen	van	het	afgelopen	jaar:
• Uitbreiding	 van	 het	 bestuur	 van	 de	 wijkraad	 met	 twee	

nieuwe	leden.
• Het	volleybalveld	in	het	Molenpark.
• De	mooi	geschilderde	container	voor	de	Groengroep	in	het	

middengebied.
• Het	opstarten	van	de	buurtoudergroep.

Er	 spelen	op	dit	moment	ontzettend	veel	 verschillende	 zaken	
in	onze	wijk,	en	we	willen	ons	met	de	meeste	van	die	projecten	
flink	bemoeien,	alleen….	dan	hebben	we	wel	dringend	verster-
king nodig.

Heel	concreet	moet	het	bestuur	worden	uitgebreid	met:
• Een	 secretaris:	 iemand	 die	 de	 gemeentelijke	 stukken	 bij-

houdt	en	selecteert	op	wat	voor	ons	wel	en	niet	van	be-
lang	is,	die	brieven	aan	de	gemeente	en	andere	instanties	
schrijft,	de	post	beantwoordt	en	de	wijkraad	kan	vertegen-
woordigen	bij	diverse	gremia.

• Twee	 algemene	 bestuursleden.	 We	 denken	 voldoende	
menskracht	te	hebben	om	alle	zich	aandienende	zaken	op	
te	kunnen	pakken	als	het	bestuur	uit	ongeveer	tien	mensen	
bestaat.	

Zonder	 deze	 versterking	 moeten	 we	 gaan	 kiezen	 met	 welke	
zaken	we	ons	wel	en	niet	(kunnen)	bezighouden,	waardoor	de	
mogelijkheid	bestaat	dat	we	mooie	kansen	laten	lopen.	Dat	zou	
jammer	zijn.

Er	staan	voor	onze	wijk	ook	weer	veel	nieuwe	ontwikkelingen	
op	de	rol.	Ik	denk	dan	aan	de	woningbouw	op	het	Tjaden-ter-
rein,	woningbouw	op	het	terrein	van	het	voormalige	Linnaeus	
College	 (Zwemmerslaan)	 en	onze	 grote	wens	om	een	wijkge-
bouw	neer	te	zetten	in	Molenwijk.	Dit	zijn	allemaal	leuke,	uitda-
gende	projecten,	waarbij	we	wel	mensen	met	ideeën	en	hand-
jes	nodig	hebben.

Natuurlijk	bent	u	ook	welkom	als	u	geen	bestuursfunctie	ambi-
eert.	Er	zijn	veel	kleine(re)	klusjes,	die	ook	nodig	opgepakt	moe-
ten	worden.	Of	u	kunt	meelopen	als	buurtouder,	of	meedoen	
in	de	groengroep.	Kortom,	eigenlijk	is	er	voor	iedereen	wel	een	
plekje	om	zich	nuttig	te	kunnen	maken	voor	Molenwijk.	U	bent	
meer	dan	welkom!	(info@wijkraadmolenwijk.nl).	

Wat	zouden	we	het	jaar	mooi	afsluiten	als	we	met	een	volledig	
bezette	wijkraad	het	glas	kunnen	heffen	(samen	met	alle	vrijwil-
ligers,	die	nu	al	actief	zijn	in	de	wijk)!

En	daarna	natuurlijk	er	weer	vol	tegenaan	in	2019.

Riet Ooms, 
voorzitter wijkraad Molenwijk.
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Ontwikkelingen in de wijk

Spaarnelanden	heeft	in	de	middenberm	van	de	Groningenlaan,	
vanaf	 de	 Europaweg	 tot	 aan	 de	 Betuwelaan,	 850	 m²	

narcissenbollen	 geplant.	 Het	 zijn	 twee	 soorten	 narcissen	 die	
door	elkaar	geplant	zijn;	eerst	zullen	de	gele	narcissen	bloeien	
en	daarna	de	witte.	De	bollen	blijven	jaren	staan	en	zo	staat	de	
Groningenlaan	in	het	voorjaar	gegarandeerd	in	bloei!	Wel	een	
verzoek	om	de	bloemen	niet	te	plukken.

Sinds	kort	staan	de	eerste	twee	Tiny	Houses	op	het	terrein	van	
het	 voormalige	 Linnaeus	 College	 aan	 de	 Zwemmerslaan.	 Het	
is	 de	bedoeling	 dat	 er	 binnen	niet	 al	 te	 lange	tijd	meer	 –	 en	
iets	grotere	–	huisjes	bij	gaan	komen.	We	hopen	in	de	volgende	
wijkkrant	 een	 interview	met	 een	 of	meerdere	 bewoners	 van	
deze	toch	wel	bijzondere	woonvorm	te	kunnen	plaatsen.	Tegen	
die	tijd	weten	ze	ook	al	een	beetje	hoe	het	is	om	in	de	winter	op	
deze	manier	te	wonen.

Het	 gebruik	 van	 de	 rotondes	 op	 de	 Europaweg	 zal	 door	 de	
meeste	 bewoners	 van	 onze	 wijk	 als	 een	 goede	 zaak	 worden	
gezien.	 Maar	 de	 wijkraad	 is	 nog	 steeds	 bezig	 om	 de	 laatste	
‘hikken’	 van	 de	 aanleg	 van	 de	 rotondes	 en	 het	 gebruik	 van	
de	directe	omgeving	 in	goede	banen	te	 leiden.	Nog	niet	alles	
is	 opgeleverd	 op	 de	 door	 ons	 gewenste	 manier	 en	 dus	 zijn	

we	nog	druk	 in	discussie	met	de	gemeente.	Zij	 is	tenslotte	de	
opdrachtgever	van	deze	klus,	en	zij	moet	er	dus	op	toezien	dat	
ook	de	laatste	puntjes	op	de	i	worden	gezet.	De	officiële	opening	
van	de	vernieuwde	Europaweg,	door	wethouder	Merijn	Snoek,	
was	op	13	november.

De	 speeltoestellen	 in	 het	 Park	 Oosterspaarn	 zijn	 in	 overleg	
met	 de	 bewoners	 van	 dit	 stukje	 Molenwijk	 vernieuwd.	
Spaarnelanden	 heeft	 in	 opdracht	 van	 de	 gemeente	 contact	
gezocht	met	 de	 bewoners.	 Hieruit	 is	 een	 plan	 voortgekomen	
over	het	soort	speeltoestellen	dat	de	buurtbewoners	het	meest	
geschikt	 achtten	 voor	 hun	buurt.	Halverwege	oktober	 zijn	 de	
toestellen	 geplaatst	 en	 op	 zondagmiddag	 4	 november	 was	
tussen	12:00	en	13:00	uur	de	feestelijke	opening.	We	hopen	dat	
ze	door	de	 kinderen	en	 kleinkinderen	van	de	bewoners	 goed	
gebruikt	zullen	worden.

De	gemeente	Haarlem	 is	momenteel	druk	doende	om	stukjes	
grond	 te	 bekijken	 waarvan	 het	 groen	 door	 bewoners	 wordt	
onderhouden,	al	dan	niet	 in	vooraf	overleg	met	de	gemeente.	
Deze	 stukken	 grond	 zijn	 door	 de	 gemeente	 in	 kaart	 gebracht	
en	 op	 dit	 moment	 wordt	 met	 de	 bewoners	 overlegd	 hoe	 de	
gemeente	met	deze	gronden	zal/wil	omgaan.	Het	kan	zijn	dat	het	
perceel	kan	worden	gekocht,	maar	het	kan	ook	dat	de	gemeente	
andere	plannen	met	de	grond	heeft	en	dat	het	dus	moet	worden	
teruggegeven	aan	de	gemeente.	Vaak	blijkt	de	werkelijke	situatie	
heel	anders	te	zijn	dan	door	de	gemeente	gedacht.	De	bewoners	
geven	 in	het	overleg	met	de	gemeente	opheldering	van	zaken	
en	tonen	vaak	op	papier	de	reële	situatie	aan.	Op	een	bepaald	
moment	zal	een	beslissing	moeten	worden	genomen.

Op	 dinsdagavond	 30	 oktober	 vond	 in	 de	 aula	 van	 de	
Waddenschool	een	inloopavond	plaats,	die	door	veel	bewoners	
is	 bezocht.	 Burgemeester	 Jos	Wienen	was	 zelf	 de	hele	 avond	
aanwezig	 om	 naar	 de	 vragen	 van	 de	 bewoners	 te	 luisteren.	
Begin	 2019	 krijgen	de	 bewoners	 een	 formele	 aanbieding	 van	
de	gemeente	over	de	eventuele	aankoop	van	de	stukjes	grond.	
Ook	de	rest	van	Molenwijk,	en	daarna	heel	Haarlem,	zal	op	een	
dergelijke	manier	worden	aangepakt.

Riet Ooms

Joop Spiekerman

Wouter Moné

Riet Ooms
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Groengroep start in het middengebied

De	 groengroep	 Molenwijk	 heeft	 zich	 met	 enthousiasme	
geworpen	op	het	stuk	‘groen’	dat	tussen	de	Burgen	ligt,	en	

vooral	op	het,	totaal	verwilderde,	stuk	dat	zich	uitstrekt	 langs	
het	 Arkenheempad.	 Het	 eerste	 idee	 was	 hiervan	 weer	 een	
toegankelijke	 groenstrook	 te	 maken,	 waar	 niet	 alleen	 wilde	
planten,	struiken	en	bloemen	weelderig	kunnen	gedijen,	maar	
dat	tegelijkertijd	een	‘ontdekkingsgebied’	voor	kinderen	is.

Allereerst	is	contact	gelegd	met	de	groengroep	van	Europawijk,	
die	de	groenstrook	langs	de	Europaweg	onderhoudt.	Geweldig,	
u	moet	daar	zeker	eens	gaan	kijken!	Zij	adviseerden	ons	eerst	
op	zoek	te	gaan	naar	eventuele	oude	plannen	en	tekeningen.	
Vervolgens	zette	advies	van	Peter	Bulsing	ons	op	het	spoor	van	
het	Noord-Hollands	Archief,	waar	inderdaad	diverse	tekeningen	
en	 ontwerpen	 tevoorschijn	 kwamen.	 De	 oudste	 tekeningen	
dateren	van	1974.	Later,	in	1994	en	2012,	zijn	herziene	plannen	
gemaakt,	 waarvan	 wij	 niet	 kunnen	 achterhalen	 of	 deze	 ook	
daadwerkelijk	gerealiseerd	zijn.

Het	 grappige	 is	 dat	 de	 groengroep	 al	 meteen	 –	 nog	 voordat	
er	 één	 tekening	was	 gevonden	 	 -	 het	 idee	 opvatte	 om	 in	 elk	
geval	 een	 paadje	 aan	 te	 leggen	 vanaf	 het	 bankje	 naar	 het	
Duivendanspad,	en	wat	bleek	later?	Op	ongeveer	dezelfde	lijn	
staat	in	het	oorspronkelijke	plan	ook	een	pad!

Maar	 nu	 verder.	 De	 groengroep	 buigt	 zich	 momenteel	 over	
de	 tekeningen	 en	wil	 –	 samen	met	 Peter	 Bulsing	 –	 een	 plan	

maken	hoe	we	dit	 gebied	 zo	 kunnen	 inrichten	dat	met	name	
vogels	 en	 insecten	hier	wel	bij	 varen,	maar	dat	ook	 kinderen	
hier	 iets	kunnen	 leren	over	plant	en	dier.	Daarnaast	 is	het	de	
bedoeling	dat	op	meerdere	plekken	genoten	kan	worden	van	
de	prachtige	waterpartij;	die	is	nu	vanaf	deze	kant	helemaal	niet	
meer	zichtbaar.	

Het	zal	alles	bij	elkaar	een	hele	klus	worden	en	uiteraard	zijn	meer	
handjes	hierbij	zeker	welkom,	maar	ook	de	nodige	deskundigheid	
op	het	gebied	van	plant	en	dier	 is	hard	nodig.	Meedenken	en	
meedoen?	Dat	kan.	Meld	u	aan	via	info@wijkraadmolenwijk.nl 
en	we	zullen	u	met	open	armen	ontvangen.

Tot	slot	is	ook	zeker	de	beschildering	van	de	container,	waarin	
de	 groengroep	 alle	 werkmaterialen	 opslaat,	 een	 vermelding	
waard.	Met	behulp	van	de	gemeente	Haarlem	is	deze	container	
aangekocht	en	met	hulp	van	Eveline	van	der	Eijk	(kunstenares)	
en	de	 kinderen	 van	basisschool	De	Molenwiek	 is	 het	uiterlijk	
van	de	container	verfraaid.	Dit	 ziet	er	geweldig	uit!	Dank	aan	
iedereen	die	hieraan	heeft	meegewerkt.

Riet Ooms

Wouter Moné

Richard Witsiers, Molenwijker, kapper en auteur.
In	de	Molen	schrijven	wij	af	en	toe	over	wijkgenoten	die	zich	
op	een	of	andere	wijze	onderscheiden.	

Dat	gaat	zeker	op	voor	onze	wijkgenoot	Richard	Witsiers.	Met	
zijn	 42	 jaar	 heeft	hij	 al	 veel	 levenservaring	 opgedaan.	Uit	 zijn	
eerste	 huwelijk	 heeft	 hij	 twee	 zonen,	 Quinten	 en	 Jayden,	 die	
hij	graag	wil	 laten	delen	in	zijn	levenservaringen	nu	ze	hebben	
besloten	 bij	 zijn	 ex	 te	 gaan	 wonen.	 Het	 boek	 ‘Hoe leef jij je 
leven?’	heeft	hij	dan	ook	opgedragen	aan	zijn	beide	jongens.	Het	
ligt	sinds	enkele	weken	bij	de	boekhandel	en	laat	zich	vlot	lezen.

Aan	 levenservaringen	 ontbreekt	 het	 niet	 bij	 Witsiers;	 qua	
relaties	 heeft	 hij	 een	 huwelijk	 en	 een	 scheiding	 achter	 de	
rug.	Wat	werk	betreft	had	hij	aanvankelijk	een	kapperszaak	in	
Alkmaar	en	werkt	hij	momenteel	 als	 thuiskapper	 in	Haarlem.	
Zijn	werk	brengt	hem	in	contact	met	klanten	met	alle	mogelijke	
achtergronden.	 Daar	 voert	 hij	 interessante	 gesprekken	 mee	
over	een	veelheid	aan	onderwerpen.	Zijn	brede	belangstelling	
komt	 goed	 tot	 uiting	 in	 zijn	 boek,	 waarin	 hij	 onderwerpen	
behandeld	 als	 Persoonlijke	 ontwikkeling,	 Goede	 voeding,	
Verslaving,	 Religies,	 Geloof	 en	 bijgeloof,	 Verschillen	 tussen	

mannen	 en	 vrouwen,	 Zingeving	 als	 levensdoel,	 Verschillende	
soorten	 angsten,	Geestesziekten,	 Puberteit	 en	 afzetten	 tegen	
ouders,	 Kinderen	 krijgen/nemen,	 Macrobiotische	 verschillen	
tussen	Yin	en	Yang	en	nog	(veel)	meer.	
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Als	rode	draad	loopt	door	het	boek	een	positieve	levenshouding,	
waarbij	 de	 schrijver	 uitgebreid	 aanhaakt	 bij	 inzichten	 uit	 het	
boeddhisme,	de	Koran	en	de	Bijbel.	Witsiers	probeert	gezond	
en	sportief	te	leven,	spant	zich	onder	andere	in	voor	biologisch	
tuinieren	en	loopt	marathons	voor	goede	doelen.	

Hij	 is	 sterk	 in	 zelfreflecties.	 Als	 voorbeeld	 een	 fragment	 over	
eetgewoonten	uit	zijn	boek:

Vanaf	 het	 moment	 dat	 Witsiers	 zijn	 ouderlijk	 huis	 uit	 was,	
besloot	hij	zelf	de	boodschappen	te	doen,	zodat	hij	zeker	wist	
dat	 hij	 als	 ovo-vegetariër	 (geen	 vlees,	 vis	 en	 zuivel	maar	wel	
eieren)	lekkere	dingen	zou	eten.	

Voordat	Witsiers	zijn	leven	ging	veranderen,	stelde	zijn	huidige	
vrouw	hem	de	vraag	“Wie	ben	jij?”	

Met	 die	 vraag	 ging	 hij	 aan	 de	 gang,	 zonder	 hem	 overigens	
rechtstreeks	 te	 beantwoorden.	 Maar	 er	 valt	 wel	 iets	 af	 te	
leiden	 uit	 het	 slot	 van	 het	 boek:	 “Uiteindelijk	 is	 het	 ware	
geluksgevoel	het	enige	waar	het	om	gaat	in	het	leven	en	het	
hoeft	niet	moeilijk	te	zijn	om	dit	geluksgevoel	te	krijgen.	Om	
dit	voor	elkaar	te	krijgen	hoef	je	alleen	maar	de	juiste	keuzes	
(in	je	leven)	te	maken.”	En	precies	over	die	juiste	keuzes	gaat	
dit	boek.

Om	in	de	sfeer	te	blijven:	de	eerste	juiste	keuze	voor	lezers	die	
daarvoor	open	staan,	is	om	dit	boek	te	gaan	lezen.

Ruud Vader

“Mijn eetgewoonten van toen en nu"
Mijn	ouders	hebben	mij	altijd	opgevoed	met	aardappels,	
groente	en	vlees,	 	kip	of	vis.	Mijn	zus	en	 ik	hadden	een	
hekel	 aan	 de	 Hollandse	 pot,	 waardoor	 het	 regelmatig	
voorkwam	 dat	 ik	 zonder	 of	 weinig	 gegeten	 te	 hebben	
naar	bed	ging.	(….	Over	spruitjes,	appelmoes	en	meer	…..)

“Ik	wist	het	op	een	gegeven	moment	zeker:	‘Ik	hou	niet	
van	groenten!’	……..		Het	eten	was	zo’n	frustratie	aan	het	
worden	dat	het	heel	goed	zou	kunnen	dat	dit	de	reden	
was	waarom	ik	op	mijzelf	wilde	gaan	wonen.”

Kun je zingen, zing dan mee!

Heeft	u	altijd	al	willen	zingen?	Kom	dan	eens	 langs	op	een	
repetitieavond	 van	 het	N.O.G.Concertkoor!	Wij	 repeteren	

elke	dinsdagavond	 van	20:00	 tot	 22:00	uur	 in	 basisschool	De	
Molenwiek,	met	uitzondering	van	de	reguliere	schoolvakanties.	
Het	koor	heeft	plaats	voor	alle	stemmen.

Van	 oorsprong	 zijn	 wij	 een	 operettegezelschap,	 opgericht	 op	
een	warme	augustusdag	op	het	Brinkmann-terras	aan	de	Gro-
te	Markt,	nu	63	jaar	geleden.	Vele	operettes	hebben	wij	op	de	
planken	gebracht.	Op	een	bepaald	moment	waren	deze	grote	
producties	financieel	niet	meer	haalbaar	en	gingen	wij	over	op	
het	geven	van	concerten.	

Een	aantal	jaren	geleden	hebben	wij	het	repertoire	uitgebreid	
met	melodieën	uit	musicals,	opera’s	en	songs	van	deze	tijd.	Wij	
studeren	de	muziek	in	met	onze	professionele	dirigent	en	pia-
niste.	Regelmatig	worden	we	gevraagd	om	in	woonzorgcentra	
een	muziekmiddag	te	verzorgen,	waar	de	bewoners	erg	van	ge-
nieten.	We	kiezen	dan	een	aantal	nummers	uit	die	zij	kennen	en	
vaak	zelfs	meezingen.

Wij	oefenen	niet	om	binnen	de	muren	van	De	Molenwiek	te	blij-
ven;	we	doen	bijvoorbeeld	elk	jaar	in	september	mee	aan	het	
Korenlint	in	Haarlem.	Daarnaast	zijn	we	verplicht	eenmaal	per	
jaar	een	openbaar	concert	te	geven,	om	in	aanmerking	te	blij-
ven	komen	voor	een	basissubsidie	van	de	gemeente	Haarlem.	
Dit	jaar	geven	we	een	kerstconcert	met	als	thema	‘EUROPA’,	op	
zaterdag	22	december	a.s.	in	de	Oosterkerk	om	14:30	uur.	

Wees	welkom,	bij	de	repetities	of	het	kerstconcert!

Met	vriendelijke	groeten,	Gonny	Geraards-Groeneveld,	voorzit-
ter	N.O.G.Concertkoor
Telefoon:	023-5337288	/	06-12802293



8	    

Santwee in Molenwijk
Santwee in Molenwijk – geïntegreerde gezondheidszorg

Slechts	weinig	bewoners	van	Molenwijk	zullen	zich	realiseren	
dat	er	in	hun	wijk	belangrijke	gezondheidssporen	liggen	van	

Willem	Bakx	(64).	Die	zijn	op	Sandenburg	2	te	vinden	in	de	vorm	
van	PréSport	 (een	fitnesscentrum)	en	 SanTwee	 (een	 centrum	
voor	fysiotherapie).	 	 In	De	Molen	van	afgelopen	mei	schreven	
wij	al	over	PreSport;	deze	keer	 laten	wij	ons	 licht	schijnen	op	
SanTwee.	Hoe	kwam	Bakx	eind	van	de	jaren	80	op	het	idee	om	
daarmee	te	beginnen?	

Bakx:	 “Ik	 heb	 na	 mijn	 CIOS-opleiding	 de	 opleiding	 tot	
fysiotherapeut	en	later	sportfysiotherapeut	gevolgd	en	heb,	na	
een	 aanvullende	 module	 Bedrijfskunde,	 leiding	 gegeven	 aan	
het	multifunctionele	eerstelijnsgezondheidscentrum	(SanTwee)	
met	 verschillende	 disciplines.	 De	 keus	 voor	 Molenwijk	 hing	
deels	samen	met	de	herkomst	van	veel	van	mijn	patiënten	die	ik	
mocht	behandelen	in	de	jaren	dat	ik	werkte	voor	Meer	en	Bosch	
(nu	het	Instituut	voor	epilepsiebestrijding	SEIN)	in	Heemstede.”

De	 ervaring	 en	 deskundigheid	 van	 Bakx	 liggen	 vooral	 op	 het	
gebied	 van	 ondernemen	 en	 besturen	 in	 de	 gezondheidszorg,	
welzijn/lifestyle	 en	 sport	 in	 brede	 zin.	 Daarnaast	 heeft	 hij	
een	 sterke	 belangstelling	 voor	 Ruimtelijke	 Ordening	 en	
Volkshuisvesting	 in	 relatie	 tot	 servicegerichte	 thuiszorg.	 Zijn	
maatschappelijke	 betrokkenheid	 gaf	 en	 geeft	 hij	 onder	meer	
vorm	 door	 1,5	 jaar	 het	 voorzitterschap	 te	 bekleden	 van	 de	
Haarlemse	WMO-raad,	en	door	zijn	huidige	 lidmaatschap	van	
de	 Provinciale	 Staten	 Zuid-Holland,	 als	 fractievoorzitter	 voor	
50PLUS.	

Rond	de	laatste	eeuwwisseling	heeft	Bakx	zijn	ondernemingen	
in	Molenwijk	verkocht	aan	het	personeel,	waarna	hij	Achmea	
heeft	geholpen	met	het	opzetten	van	een	landelijk	netwerk	van	
Health	Centers.	

Anders	dan	bij	grote	fitnessketens	staat	in	die	Centers	gezond	
bewegen	 voorop,	 evenals	 het	 accent	 op	 saamhorigheid	 en	
deskundige	begeleiding	door	instructeurs	en	therapeuten.	

Voor	 fysiotherapie	 bij	 SanTwee	 is	 een	 verwijzing	 lang	 niet	
altijd	nodig,	maar	toch	kan	een	verwijzing	van	een	huisarts	wel	
handig	zijn	als	er	betalingen	door	de	verzekering	aan	de	orde	
zijn.	 Waarom	 zouden	 huisartsen	 hun	 patiënten	 verwijzen?	
Wij	 leggen	 deze	 vraag	 voor	 aan	 dokter	Martijn	 Blank	 (47),	 al	
meer	dan	10	 jaar	als	huisarts	 verbonden	aan	de	ZOED	op	de	
Frieslandlaan.	

Blank:	 “Wij	 zien	 hier	 met	 enige	 regelmaat	 patiënten	 met	
bewegingsklachten.	Dat	 kunnen	klachten	 zijn	die	 voortkomen	
uit	problemen	met	gewrichten	of	met	spieren.”

Zijn	dat	vooral	ouderen?

“Nee,	 dit	 soort	 klachten	 kan	 zich	 voordoen	 bij	 elke	
leeftijdscategorie.	Molenwijk	is	ook	niet	een	wijk	waar	bepaalde	
leeftijden	 opvallend	 vaker	 voorkomen	 dan	 andere.	 Wij	 zien	
zowel	 jonge	 kinderen,	 jeugd,	 volwassenen	 en	 ouderen.	Maar	
je	spreekt	over	‘verwijzen’.	Dat	doet	denken	aan	een	diagnose	
die	wij	 als	 artsen	 stellen,	waarna	de	patiënt	voor	 fysio	wordt	
doorgestuurd.	 In	 feite	 hebben	 wij	 vaak	 al	 tijdens	 het	 stellen	
van	 diagnoses	 contact	 met	 onze	 eerstelijnscollega’s,	 zeker	
nu	 die	 ook	 in	 onze	 ZOED	 praktijkruimtes	 hebben.	 We	 lopen	
gemakkelijk	 bij	 elkaar	 binnen	 en	 doen	 dan	 een	 beroep	 op	
elkaars	 deskundigheid,	 zodat	 een	 diagnose	 vaak	 gezamenlijk	
wordt	gesteld	en	we	ook	kunnen	overleggen	over	de	eventueel	
toe	te	passen	behandeling.”

Therapeuten	 Angela	 van	 der	 Putten	 en	 Daan	Nijboer,	 beiden	
huidige	mede-eigenaren	van	Fysiopraktijk	SanTwee,	bevestigen	
spontaan	 de	 goede	 samenwerking	 met	 huisartsen,	 zodat	 je	
de	 indruk	 krijgt	 dat	 het	 met	 de	 eerstelijnsgezondheidszorg	
in	Molenwijk	wel	 goed	 zit.	Ook	het	 bij	 elkaar	 binnen	 kunnen	
lopen	 in	 de	 ZOED	 wordt	 door	 beiden	 belangrijk	 gevonden	
om	diagnoses	 en	behandelingen	af	 te	 stemmen.	Het	 team	 in	
de	praktijk	bestaat	uit	 twintig	 therapeuten	die	 voor	 een	deel	
hun	 eigen	 specialisaties	 hebben.	 Zo	 is	 Nijboer	 gediplomeerd	
acupuncturist	en	geeft	hij	dry-needle-behandelingen,	terwijl	van	
der	Putten	hydrotherapie	geeft	en	zich	oedeemspecialist	mag	
noemen.	Onlangs	heeft	ze	met	succes	een	opleiding	afgerond	
voor	 Fascia	 Integratie	 Therapie	 (FIT).	 Ze	 legt	 uit	 dat	 er	 om	
spieren	bindweefselvliezen	zitten	en	dat	die,	als	ze	vastzitten,	

Willem Bakx (Foto: Geert van Tol)

Martijn Blank
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behoorlijk	pijnlijk	 kunnen	zijn.	Met	FIT	wordt	de	conditie	van	
de	vliezen	verbeterd.	Je	kunt	het	zien	als	een	aanvulling	op	het	
soepel	 maken	 van	 spieren.	 Tijdens	 het	 voorbereiden	 van	 dit	
artikel	 komt	de	auteur	onverwachts	 in	aanraking	met	de	dry-
needle-methode,	als	hij	op	een	avond	‘door	zijn	heup’	gaat;	een	
zeer	pijnlijke	ervaring,	waarvoor	de	huisarts	hem	naar	SanTwee	
verwijst.	Hij	komt	in	de	vaardige	handen	van	therapeut	Pascal	
Verheul	 die	 hem	 in	 slechts	 enkele	 sessies	 geheel	 van	 zijn	
pijn	 afhelpt.	 Een	 wonderbaarlijk	 snel	 herstel	 waarbij	 ‘droge’	
naalden	 worden	 gebruikt,	 die	 lijken	 op	 acupunctuurnaalden.	
Anders	 dan	 bij	 acupunctuur	 worden	 de	 naalden	 gebruikt	
om	 de	 bloeddoorstroming	 in	 spierknopen	 (triggerpoints)	 	 te	
bevorderen,	waarna	de	spier	zich	snel	op	eigen	kracht	herstelt.	

Nog	 even	 terug	 naar	 Willem	 Baxk.	 Die	 ziet	 op	 een	 afstand	
hoe	een	deel	van	zijn	gedachtegoed	nog	steeds	 	opgang	doet	
in	SanTwee.	Want	ook	het	huidige	 team	heeft	saamhorigheid	
en	 deskundige	 begeleiding	 hoog	 in	 het	 vaandel	 staan.	 Een	
voorziening	waar	Molenwijkers	trots	op	mogen	zijn.	

Ruud Vader

Het gebouw van SanTwee en PréSport, links het zwembad en rechts-
boven de fitnesszaal, daaronder kantoren en behandelkamers.

(Foto: Ruud Vader)

Project buurtouders Molenwijk

Samen	staan	voor	de	wijk	en	een	prettige	leefomgeving.	Daar	
investeer	je	als	bewoners	ook	samen	in.	Een	goed	voorbeeld	

hiervan	zijn	de	buurtouders.

Het	volgende	interview	met	de	buurtvaders	van	de	wijk	Geeren	
in	Breda	laat	zien	wat	er	gebeurt	als	je	positief	investeert.

Al negen jaar lopen ze rondjes door hun wijk, de buurtvaders 
van Geeren. Ze hadden het moeilijk hoor, in het begin. Er was 
veel overlast. Maar na negen jaar van opletten, aanvoelen en 
aanspreken is hun Geeren een fijne wijk. Ze zijn er apetrots op, 
de twee vrienden en buurtvaders Mohamed en Mohand. “Het 
is een droom die uitkomt. Vroeger zaten we de hele dag thuis. 
Maar dat was niks. Nu kennen we veel mensen,” zegt Mohamed, 
een van de tien buurtvaders. “Wij zorgen voor de ouderen, en 
voor de jongeren, dat ze hun diploma’s halen bijvoorbeeld. Of 
dat de een de ander niet gaat pesten. De wijk is een plek van ons 
allemaal. Dat dragen we uit aan de buurtbewoners. Want wan-
neer je voelt dat iets van jou is, ga je vanzelf goede dingen doen.”
Bron: www.pakhuisb.nl

Wat doen buurtouders?
Buurtouders	 houden	 toezicht,	 zijn	 aanspreekpunt	 op	 straat,	
helpen	de	openbare	orde	te	handhaven,	maar	zijn	geen	hand-
havers	of	politie.

Wat willen buurtouders bereiken:
• Verminderen	van	overlast
• Verbeteren	van	leefbaarheid
• Verbeteren	veiligheidsgevoel

Wie zijn die buurtouders?
Buurtouders	zijn	vaders,	moeders,	ooms,	tantes,	opa’s,	oma’s,	
buurmannen	en	buurvrouwen	uit	de	wijk	die	de	jongeren	een	
beetje	in	de	gaten	houden.	Het	gaat	vooral	om	jongeren	tot	16	
jaar	die	’s	avonds	in	de	buurt	spelen/rondhangen	en	door	hun	
aanwezigheid	overlast	kunnen	veroorzaken.

Het	buurtouderproject	is	afgelopen	zomer	ook	in	Molenwijk	ge-
start.	Op	dit	moment	zijn	er	vier	enthousiaste	buurtbewoners	
en	twee	wijkraadsleden	actief	als	buurtouders.	U	kunt	ze	her-
kennen	aan	de	rood-zwarte	jassen.	Ze	lopen	op	twee	avonden	
in	de	week	in	tweetallen	een	rondje.	Helaas	komen	zij	nog	niet	
op	alle	plekken	 in	Molenwijk,	omdat	er	niet	genoeg	buurtou-
ders	zijn.	Ze	hopen	dat	er	snel	meer	mensen	bijkomen.

De	wijkraad	Molenwijk	is	hard	op	zoek	naar	betrokken	wijkbe-
woners	die	binnen	hun	eigen	wijk	toezicht	willen	houden.	Het	
kost	u	hooguit	een	uurtje	met	een	uitloop	naar	anderhalf	uur	
per	avond.	U	kunt	zich	natuurlijk	opgeven	voor	een	of	twee	keer	
per	week,	maar	één	keer	per	veertien	dagen	of	zelfs	één	keer	
per	maand	is	ook	goed.

Bent	u	die	betrokken	wijkbewoner	en	wilt	u	zich	opgeven	als	
buurtouder?	 Of	 heeft	 u	 vragen?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met	
Bianca	Wuite	via	bianca@wijkraadmolenwijk.nl

Bianca Wuite

Wouter Moné
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De prikploeg van Sandenburg

Elke	eerste	zaterdag	van	de	maand,	tussen	9	en	10	uur,	kun	
je	ze	tegenkomen:	bewoners	van	(voornamelijk)	Sandenburg	

die	sinds	23	jaar	samenkomen	om	vuil	te	prikken	in	hun	woon-
omgeving.	Veel	van	deze	‘prikkers’	zijn	inmiddels	op	hoge	leef-
tijd,	maar	nog	steeds	actief.

Simone,	de	dochter	van	Ina	en	Siem,	tipte	ons;	niet	alleen	over	
de	prikploeg,	maar	ook	over	de	verbinding	en	de	zorg	voor	el-
kaar	die	in	Sandenburg	zo	sterk	is.	Dit	wordt	bevestigd	door	me-
nigeen.	In	Sandenburg	helpen	mensen	elkaar,	zorgen	ze	samen	
voor	de	plantenbakken	en	de	promenade,	en	doen	buren	een	
boodschap	voor	 iemand	die	ziek	 is.	Siem	prikt	niet	meer	mee	
vanwege	zijn	hoge	leeftijd	(90),	maar	Ina	is	nog	steeds	even	en-
thousiast	en	blijft	vrolijk	prikken,	door	weer	en	wind.

Hanneke	 en	 Jan	 zijn	 de	 prikploeg	 23	 jaar	 geleden	 begonnen.	
Hanneke	zet	de	koffie.	Richard	neemt	door	hem	zelf	gebakken	
koekjes	mee	 en	 roept	 de	 bewoners	 op,	 en	 Lia	 zorgt	 voor	 de	
T-shirts*.	Van	Spaarnelanden	krijgen	ze	materiaal	en	ze	gebrui-
ken	een	boodschappenwagentje	van	toen	nog	de	C1000.

Na	een	van	de	‘prikuurtjes’	drinken	wij	met	de	prikploeg	koffie.	
Een	aantal	quotes	die	we	voorbij	horen	komen:	“zo	leer	je	el-
kaar	beter	kennen”,	“je	doet	het	samen,	en	dat	verbindt”,	“de	
omgeving	verloedert,	vooral	rond	de	school”,	en	de	leukste:	“in	
het	begin	dachten	mensen	dat	we	taakstraf	hadden!”.

Bent	u	enthousiast	geworden	om	ook	mee	te	prikken?	U	bent	
altijd	welkom!	Elke	eerste	zaterdag	van	de	maand	verzamelt	de	
ploeg	om	9	uur	bij	basisschool	de	Molenwiek,	hoek	Betuwelaan.	

U	 krijgt	 er	 een	 schonere	omgeving,	 een	hoop	gezelligheid	 en	
vers	 gebakken	 koekjes	 voor	 terug	 én	 leert	 tegelijkertijd	 uw	
buurtbewoners	beter	kennen.	Als	 sluitstuk	krijgt	de	prikploeg	
van	de	VvE	eens	per	jaar	een	etentje	bij	de	Molenplas	aan-
geboden. 

*als	iemand	bereid	is	nieuwe	T-shirts	of	hesjes	te	sponsoren	zou	
dat	heel	fijn	zijn;	de	oude	beginnen	namelijk	langzaam	op	te	
raken.

Gezichten	van	Molenwijk	is	ook	te	vinden	op	Facebook:	
@gezichtenvanmolenwijk.

Mirjam Stolp

Amber Bijster

Successvolle 7e editie Schalkwijk Aan Zee

Op	zondag	2	september	vond	voor	de	zevende	keer	het	zo-
merfestival	Schalkwijk	aan	Zee	plaats	in	de	Molenplas.	Zo-

als	elk	jaar	konden	bezoekers	in	de	middag	en	de	vroege	avond	
genieten	van	kunst,	theater,	dans	en	(vooral)	muziek,	of	op	in-
formatietocht	gaan	langs	stands	van	verschillende	maatschap-
pelijke	organisaties.	Al	 vroeg	 in	de	ochtend	bouwden	deelne-
mers	hun	stand	op	om	het	Molenplasterrein	om	te	toveren	tot	
een	heus	festivalpark	met	verschillende	hoogtepunten.	Evenals	
vorig	jaar	stond	deze	editie	in	het	teken	van	een	zo	groot	moge-
lijke	‘Schalkwijkse’	deelname:	de	meeste	artiesten,	organisaties	
en	ondernemers	kwamen	uit	Schalkwijk.

Vooral	aan	de	kinderen	was	gedacht:	in	het	park	stonden	onder	
meer	een	draaimolen,	springkussen	en	speelterrein.	In	de	feest-
tent	 schminkte	Made	by	Melissa	de	sterren	van	de	hemel	en	
kon	je	je	even	onderdeel	voelen	van	de	wondere	circuswereld	
van	Elisajo.	Theater	Appelsap	gaf	voorstellingen	en	Goochelaar	
Matthias	goochelshows.	

Volwassenen	 konden	 op	 het	 Parkpodium	 en	 het	 Wereldmu-
ziekpodium	kijken	naar	een	wereldmuziekparade	en	optredens	
van	bands	uit	de	Haarlemse	popscene.	Op	de	Haarlemse	markt	
stonden	kramen	van	o.a.	BUUV,	T.W.O.-Dance,	de	Wereld	Mu-
ziek	School,	de	musea	Frans	Hals	en	Teylers	en	alle	Schalkwijkse	
wijkraden.	Op	de	Molenplas	was	er	de	mogelijkheid	 te	 varen	
met	 scouting	Marco	 Polo.	 Triple	 Threat	 verzorgde	 basketbal-
workshops,	kickboksclinics	en	een	sportparcours.	Klein	en	groot	
amuseerden	zich	op	het	onlangs	geplaatste	volleybalveld.	

De	inwendige	mens	kon	zich	te	goed	doen	aan	lekkere	hapjes	en	
drankjes	op	het	Foodcourt.

Schalkwijk	 aan	 Zee	 werd	 georganiseerd	 door	 Stichting	 Cultu-
rele	 Activiteiten	 Schalkwijk.	 Het	 festival	 werd	mede	mogelijk	
gemaakt	door	Centrum	Schalkwijk,	Gemeente	Haarlem,	Rabo-
bank	Haarlem	e.o.,	restaurant	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	terrein.

Joop Spiekerman
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De Blauwe Kom
Winterverhalen met humor en wijsheid

‘Een	verhaal	 is	 de	drager	 van	een	wereld	 in	het	 klein;	 het	
schenkt	 de	 wijsheid	 om	 te	 gaan	 met	 de	 wereld	 in	 het	

groot.’	Dit	is	het	motto	van	verteltheater	De	Blauwe	Kom.	Wie	
graag	naar	verhalen	luistert	of	wil	 leren	deze	zelf	te	maken,	is	
hier	aan	het	juiste	adres.

In	verteltheater	De	Blauwe	Salon	(met	plaats	voor	20	personen)	
vinden	in	de	herfst-	en	wintermaanden	verhalenvoorstellingen	
met	muziek	plaats.	Maya	en	Nico	van	De	Blauwe	Kom	kunnen	
desgewenst	ook	een	 verhalenvoorstelling	op	maat	 voor	u	 sa-
menstellen,	 op	 locatie	 of	 in	 De	 Blauwe	 Salon.	 Ze	 beschikken	
over	een	uitgebreid	repertoire	van	bestaande	en	zelfverzonnen	
verhalen.	Heeft	u	zelf	een	thema	of	onderwerp	bedacht?	Dan	
verzinnen	ze	daar	een	passend	verhaal	bij.

Workshops 
Binnenkort	vindt	de	tweedaagse	workshop	‘Verhalen	schrijven	
aan	de	hand	van	archetypen’	plaats,	op	zaterdag	15	december	
en	19	 januari	 van	10:00	 tot	 15:00	uur.	 Er	 is	 plaats	 voor	max.	
8	personen	en	de	kosten	zijn	€	45,-	per	keer,	 incl.	koffie,	thee	
en	 soep.	 Daarnaast	worden	workshops	 poëzie,	 proza	 en	 ver-
telvaardigheden	gegeven,	en	schrijfcursussen	via	internet.	Ook	
verzorgt	De	Blauwe	Kom	trainingen	in	presentatietechnieken	en	
lezingen	over	poëzie	en	proza	schrijven.

Verhalenmiddagen Blauwe Salon
Gezellig	luisteren	naar	verhalen	en	muziek	in	De	Blauwe	Salon	
(Engelenburg	339).	Inloop	vanaf	14:00,	aanvang	14:30	uur.	Re-
serveren	is	gewenst.	Na	afloop	wordt	een	vrijwillige	bijdrage	ge-
vraagd.	Data:	26	december,	27	januari,	24	februari	en	24	maart.

Meer informatie
Maya	Plas	is	activiteitenbegeleidster,	bezield	vertelster,	schrijfster,	
creatief	 vormgeefster.	 Nico	 van	 den	 Raad	 is	 onderwijskundige,	
dichter,	inspirerend	verteller,	schrijver,	schrijfcoach.	
Meer	informatie:	023-5575020	/	06-1252564,	
deblauwekom@planet.nl	of	de	website	www.deblauwekom.nl. 

Wilt u uw wijk schoonhouden?
Samen de handen uit de mouwen steken!

Een schone en nette buurt, daar werkt Spaarnelanden aan, 
voor én met de inwoners van Haarlem. De straat is immers 

van ons allemaal! Regelmatig krijgt Spaarnelanden vragen van 
enthousiaste inwoners die zelf hun steentje willen bijdragen. 
Ze willen bijvoorbeeld alleen of met een groepje zwerfafval 
opruimen. Spaarnelanden kan hierbij helpen door afvalknijpers 
en vuilniszakken ter beschikking te stellen.

Zwerfafval	zorgt	voor	een	vervuild	straatbeeld.	Spaarnelanden	
veegt	regelmatig	en	het	wijkteam	in	Schalkwijk	ruimt	dagelijks	
zwerfafval	op.	Toch	voorkomt	dit	niet	helemaal	dat	er	zwerfafval	
op	straat	ligt.	Gelukkig	zijn	er	veel	betrokken	inwoners	die	een	
handje	helpen	en	zwerfafval	oprapen.	Als	u	dit	doet,	kunt	u	het	
zwerfafval	gewoon	 in	de	ondergrondse	afvalcontainer	gooien.	
Het	maakt	niet	uit	hoe	vaak	u	de	container	opent	met	uw	afvalpas.	

Afvalknijpers en vuilniszakken
Ruimt	 u	 alleen	 zwerfafval	 op	 of	wilt	 u	 een	 keer	 een	 schoon-
maakactie	 organiseren	 in	 uw	wijk?	 Bij	 Spaarnelanden	 kunt	 u	
hiervoor	 afvalknijpers	 en	 vuilniszakken	 in	 bruikleen	 krijgen.	
Wanneer	u	met	een	grote	groep	een	schoonmaakactie	organiseert,	
kan	Spaarnelanden	het	afval	na	afloop	ook	ophalen.	

Meer	informatie	vindt	u	op	de	website	van	Spaarnelanden:	
www.spaarnelanden.nl/inwoners/zwerfafval. 
U	kunt	ook	telefonisch	contact	opnemen	via	tel.	023-75	17	200.
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Vitaal ouder worden

Al	44	 jaar	woont	 Juul	 in	zijn	 (eigen)	woning,	op	Duiveland.	
De	huizen	in	deze	buurt,	tegen	het	Molenpark	aan,	zijn	in	

1974	gebouwd	en	de	verkoop	geschiedde	door	loting.	Juul	en	
zijn	gezin	behoorden	tot	de	gelukkigen.	Bij	intrek	hadden	ze	al	
een	 zoon,	 later	 kwamen	er	nog	een	dochter	en	 zoon	bij.	 Zijn	
vrouw	is	overleden	en	de	kinderen	wonen	helaas	verder	weg.	

Juul	heeft	goede	contacten	in	de	buurt;	hij	helpt	bijvoorbeeld	
een	buurman	met	 de	belastingaangifte	 en	de	buurman	helpt	
hem	met	klusjes.	De	dochter	van	de	buren	geeft	hij	gitaarles.	
In	en	 rond	huis	 is	hij	 graag	bezig	 in	 zijn	 tuin,	 in	huis	heeft	hij	
orchideeën	en	drie	parkieten.	Veel	oudere	buren	zijn	inmiddels	
overleden,	maar	met	een	aantal	heeft	hij	nog	contact.	

Zijn	vader	(met	Chinese	achtergrond)	kwam	in	1939	uit	Surina-
me.	Juuls	ouderlijk	gezin	telde	tien	kinderen	en	er	werd	thuis	
veel	muziek	gemaakt,	vooral	geestelijke.	 Juul	 speelde	vroeger	
klarinet	en	cornet	en	thuis	stond	een	harmonium.	Nu	speelt	hij	
elke	donderdagmiddag	in	de	Molenburg	gitaar	en	zingt	hij	met	
de	bewoners;	ook	speelt	hij	er	tweewekelijks	op	zondag	bij	de	
kerkdienst.	In	Schalkweide	heeft	hij	zeven	jaar	meegespeeld	op	
de	Indische	dagen.	Ook	heeft	hij	bij	shantykoor	de	Binkies	en	de	
Vinkies	gezeten.	In	de	kerk	in	Bennebroek	begeleidt	Juul	nog	de	
gezangen.

In	zijn	arbeidzame	leven	heeft	Juul	27	jaar	bij	Paswerk	de	loon-
administratie	gedaan.	Daarna	is	hij	nog	gaan	studeren	en	leraar	
Algemene	Economie	geworden.	Op	Hogeschool	Diemen	heeft	
hij	vervolgens	acht	jaar	lesgegeven.	

Wat	 Juul	 fijn	 vindt	 aan	het	wonen	 in	Molenwijk:	 hij	 kent	 het	
park,	gaat	regelmatig	even	lekker	op	een	bankje	zitten	en	raakt	
dan	in	gesprek	met	mensen,	of	hij	drinkt	een	biertje	bij	de	Mo-
lenplas.	Bij	stichting	Tabitha	op	het	Texelhof	gaat	hij	vaak	een	
hap	eten;	voor	5	euro	heb	je	een	hele	maaltijd!

Juul	geeft	tot	slot	nog	een	wijsheid	mee:	“als	je	oud	bent	moet	
je	onder	de	mensen	blijven	zodat	je	onderdeel	blijft	uitmaken	
van	de	maatschappij.”

*wilt	u	ook	een	keer	geïnterviewd	worden	of	weet	u	iemand?	
Stuur	dan	een	mail	naar	
interview@wijkraadmolenwijk.nl

Mirjam StolpAmber Bijster

“Als je oud bent moet je onder de mensen blijven zodat je onderdeel blijft uitmaken van de maatschappij”

De Dromenvangers gaan door!
Het	Dromenvangersproject	heeft	sinds	oktober	een	nieuwe	

impuls	gekregen.	Het	project,	mede	mogelijk	gemaakt	door	
de	gemeente	Haarlem,	het	Oranjefonds,	het	Nova	Collega,	Elos	
Nederland	en	BEMM,	loopt	in	haar	oude	vorm	binnenkort	ten	
einde. 

Een	kern	van	betrokkenen	wil	graag	het	hart	van	de	Dromenvangers	
kloppend	houden.	Op	de	foto	zijn	zij	te	zien	(Wietske	Gercama	-	
Pré	Wonen,	Bolem	Belaini	 -	Gym	Bolem,	Riet	Ooms	-	Wijkraad	
Molenwijk,	Maartje	Bos	-	Dromenvangers/Elos,	Jolande	van	Ketel	
–	Stichting	Sociaal	Netwerk,	Joyce	Jacobsz	–	Ontmoeter).

Het	 zijn	 stuk	 voor	 stuk	mensen	 die	 zich	 namens	 hun	 organisatie	
of	 vanuit	 persoonlijke	 passie	 inzetten	 voor	 het	 verstevigen	 van	
Molenwijkers	en	die	hen	willen	helpen	hun	dromen	te	verwezenlijken.

Iedere	 wijkbewoner	 kan	 bij	 hen	 aankloppen.	 Heb	 je	 dus	 een	
goed	idee	voor	je	wijk,	wil	je	graag	meer	betekenen	voor	je	buurt	
of	wil	je	gewoon	meer	gezelligheid?		Klop	dan	bij	ons	aan;	samen	
bundelen	we	de	krachten	om	meer	waar	te	maken	in	Molenwijk.	

We	 zijn	 bereikbaar	 via	 Facebook,	 MooiZooi,	 de	 Wijkraad	 en	 Pré	
Wonen. Riet Ooms



De Molen
Uw artikel in De Molen

Wij	zijn	als	wijkraad	heel	blij	met	de	vele	positieve	reacties	die	we	krijgen	over	ons	wijkblad.	We	doen	dan	ook	hard	ons	best	
dit	blad	te	vullen	met	voor	u	relevante	informatie	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	betreffende	maand.	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	uitgave	die	aan	het	einde	van	die	
maand	uitkomt.	Uiteraard	behoudt	de	redactie	zich	het	recht	voor	niet	gepaste	kopij	te	weren.

Wilt	u	iets	aanleveren?	Mail	dan	naar	demolen@wijkraadmolenwijk.nl
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Hoera, versterking van de wijkraad!

Schalkwijk	 aan	 Zee	 kan	 in	 meerdere	 opzichten	 een	 succesvol	 evenement	
genoemd	worden.	Naast	de	leuke	optredens,	de	spannende	volleybalwed-

strijd	en	nog	vele	andere	activiteiten	was	de	wijkraad	bijzonder	blij	met	de	vele	
mensen	die	onze	stand	kwamen	bezoeken.	Een	van	deze	bezoekers,	Ben	Ali,	
vertelde	ons	dat	hij,	hoewel	in	Molenwijk	woonachtig,	al	heel	actief	is	als	buur-
touder	in	zowel	Meerwijk	als	Europawijk.	Hij	vond	het	een	goed	initiatief	van	
onze	wijkraad	om	ook	hier	met	de	buurtouders	te	beginnen.	Spontaan	bood	
hij	aan	om	ook	in	Molenwijk	als	buurtouder	op	te	treden,	en	meer	nog:	hij	wil	
gaan	meedraaien	in	het	bestuur	van	onze	wijkraad.	Nou,	dat	was	niet	tegen	do-
venmansoren	gezegd:	Ben	is	op	dit	moment	al	vol	ingezet	als	buurtouder	en	hij	
gaat	bekijken	hoe	hij	zichzelf	nog	op	andere	vlakken	voor	de	wijk	kan	inzetten.	

Wij	zijn	heel	blij	met	zijn	komst	in	het	bestuur	en	als	buurtouder;	u	zult	hem	
vast	zo	af	en	toe	wel	tegen	het	lijf	lopen	in	Molenwijk.	Welkom,	Ben	Ali,	en	we	
hopen	dat	je	je	snel	thuis	zult	voelen	in	ons	bestuur.

Riet Ooms

Groendag Park Oosterspaarn
Sinds	de	gemeente	Haarlem	geen	opdrachten	meer	verstrekt	

aan	 Spaarnelanden	 om	 straten	 onkruidvrij	 te	 houden,	
hebben	buurtbewoners	in	verschillende	wijken	zelf	het	initiatief	
genomen	om	aan	ongewenst	groen	iets	te	doen.

Zaterdag	1	september	organiseerde	in	dat	kader	buurtvereniging	
Beospaarn	(Park	Oosterspaarn	en	Watermolenplantsoen)	haar	
halfjaarlijkse	groendag.

De	deelnemers	werkten	hard	en	met	succes.	Het	plezier	werd	
mede	vergroot	door	een	afsluitende	borrel.

Bijgaande	foto’s	geven	hier	een	indruk	van.
(Foto’s:	Henny	van	Galen,	Alex	van	Eijk	en	Ruud	Vader)

Ruud Vader

Ongewenst groen Na de schoonmaak
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Bewonerscommissie Elan Wonen in Molenwijk
Samenstelling van de Bewonerscommissie
Voorzitter	 	Loes	Penning
Penningmeester	 	Cees	Wallenburg
1e	secretaris	 	Carla	Brem
2e	secretaris	 	Marthi	Rooseboom	de	Vries

ZONNE-energie ook voor huurders 

Als	 eigenaar	 van	een	woning	 kun	 je	 beslissen	of	 je	 zonne-
panelen	op	 je	dak	neemt	of	niet,	maar	als	huurder	 is	het	

afwachten	wat	de	verhuurder	wil	of	kan.	Zelf	aanbrengen	mag	
met	 schriftelijke	 toestemming	 van	 de	 verhuurder,	 maar	 daar	
zitten	 nadelen	 aan.	 Zo	 zijn	 onderhoud	 en	 stormschade	 voor	
eigen	rekening	en	de	WOZ-waarde	en	het	energielabel	van	de	
woning	stijgen,	wat	op	termijn	een	extra	huurverhoging	tot	ge-
volg	heeft.
Om	een	hele	wijk	van	zonnepanelen	te	voorzien,	heeft	de	ver-
huurder	instemming	nodig	van	70%	van	de	huurders.
Inmiddels	staan	de	zonnepanelen	op	de	agenda	van	Elan	Wo-
nen	en	komt	er	meer	ruimte	voor	individuele	bewoners	die	niet	
willen	wachten
tot	een	heel	project	van	start	kan	gaan.
In	2019	gaat	u	daar	meer	van	horen.

Wijkbudget 
Het	wijkbudget	 is	 in	2018	voor	een	deel	besteed	aan	planten	
in	de	buitenruimte.	Bewoners	met	groene	vingers	hebben	hun	
omgeving	opgevrolijkt	door	het	vullen	van	de	bestaande	plan-
tenbakken.	 Daarnaast	 zijn	 in	 de	 plantsoenen	 oude,	 verwaar-
loosde	planten	vervangen	door	nieuwe	jonge	aanplant.
Elan	 stelt	 elk	 jaar	 een	 wijkbudget	 beschikbaar	 van	 €	 5,-	 per	
huurwoning.	Voor	onze	wijk	van	505	woningen	is	dat	een	be-
drag	van	€	2525,-,	waarvan	een	deel	nog	niet	is	besteed.	Dat	is	
toch	jammer!
Heeft	u	een	goed	idee	dat	de	leefbaarheid	in	de	wijk	ten	goede	
komt?	Kom	ermee!
U	kunt	uw	idee	doorgeven	aan	de	bewonerscommissie,	zodat	
wij	 het	 door	 kunnen	 geven	 aan	 de	 wijkregisseur,	 maar	 ook	
rechtstreeks	via	het	huurdersportaal	mijn.elanwonen.nl.

Vrijesectorwoningen
Grote	 sociale	 huurwoningen	 worden	 zodra	 ze	 vrijkomen	 ver-
huurd	in	de	vrije	sector.
Wat	is	het	verschil	tussen	een	sociale	huurwoning	en	een	huur-
woning	in	de	vrije	sector?
Onder	andere	dat	uw	nieuwe	buren	30	tot	40%	meer	huur	be-
talen	voor	hun	woning.

Bij een sociale-huurwoning  
gelden	maximale	huurprijzen	en	een	maximale	huurverhoging.	De	
maximale	huurprijs	voor	een	sociale	huurwoning	bedraagt	€	710,68.
Afhankelijk	van	huurprijs	en	inkomen	kun	je	in	aanmerking	ko-
men	voor	huurtoeslag.

Op woningen in de vrije sector,  
met	een	geliberaliseerd	contract,	gelden	géén	overheidsregels	
voor	 de	maximale	 huurverhoging	 en	 er	 geldt	 géén	maximaal	
toegestane	huurprijs	op	grond	van	het	puntenstelsel.
Om	voor	een	vrijesectorwoning	in	aanmerking	te	komen,	hoef	
je	niet	jarenlang	ingeschreven	te	staan;	er	is	geen	wachttijd.
Voor	een	sociale	huurwoning	is	de	wachttijd	ruim	negen	jaar.

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


