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Divers

Sichting	Dock	 	 	 	 023	543	60	00
Loket	Haarlem		 	 	 023	543	09	90
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Telefonische hulpdiensten

Slachtofferhulp	Nederland		 	 0900	0101
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Voorwoord

Als	 deze	 wijkkrant	 bij	 u	 op	 de	 mat	 valt	 is	 de	 schoolvakantie	
alweer	voorbij.	Misschien	heeft	u	een	verre	reis	achter	de	rug,	
misschien	 kampeerde	 u	 heel	 dichtbij	 huis.	 Zo’n	 35	 gezinnen	
kampeerden	een	weekend	 lang	 in	het	Molenplaspark,	 en	dat	
was	me	een	feest!	Zie	het	verslag	elders	in	dit	blad.

Behalve	 vrolijke	 dingen	 hebben	 we	 ook	 wat	 droevige	
gebeurtenissen	 meegemaakt	 de	 afgelopen	 maanden.	 John	
Bijvoets,	 lid	 van	 de	 Klankbordgroep	 Molenplaspark,	 is	 –	 na	
een	 kort	 ziekbed	 –	 op	 23	 juni	 overleden.	Wij	 zullen	 hem,	 en	
zijn	positieve	inbreng	in	deze	groep,	heel	erg	gaan	missen.	We	
wensen	zijn	vrouw	heel	veel	sterkte	toe	in	de	komende	periode.

Een	 lid	 van	 de	 Groengroep,	 Trudy	 Nashed-Menke,	 is	 tijdens	
Kerstmis	getroffen	door	een	hersenbloeding.	Zij	verblijft	nu	in	
De	Molenburg,	maar	kan	niet	meer	actief	meewerken	in	deze	
groep.	Wel	controleert	zij	–	vanuit	haar	rolstoel	–	de	voortgang	
van	de	werkzaamheden,	waaraan	zij	zo	fanatiek	meedeed.	Kom	
maar	vaak	langs,	Trudy!	

Dit	brengt	mij	op	de	gedachte	dat	we	nog	altijd	mensen	kunnen	
gebruiken	die	zich	actief	voor	de	wijk	willen	en	kunnen	inzetten;	
we	 hebben	 nog	 behoefte	 aan	 buurtouders,	 iemand	 die	 de	
Klankbordgroep	 Molenplaspark	 komt	 versterken	 en	 groene	
handjes	voor	de	Groengroep.	Even	wat	meer	gespecificeerd:	als	
buurtouder	loopt	u	1x	per	week	ongeveer	een	uur	een	rondje	
door	 de	 wijk	 en	 meldt	 u	 ongeregeldheden	 (indien	 nodig).	 U	
loopt	altijd	met	2	personen.

De	Klankbordgroep	Molenplaspark	komt	2x	per	 jaar	bij	elkaar	
en	bespreekt	dan	de	ervaringen	met	betrekking	tot	het	gebruik	
van	het	park.	U	fungeert	dus	als	ogen	en	oren	van	de	wijk	en	
komt	met	eventuele	suggesties	hoe	zaken	beter	zouden	kunnen	
worden	ingedeeld/opgepakt.	

De	Groengroep	Middengebied	werkt	 in	principe	op	de	eerste	
woensdagochtend	 van	 de	 maand	 in	 het	 gebied	 tussen	 de	
Burgen.	 Omdat	 er	 zoveel	 werk	 te	 verzetten	 valt,	 is	 de	 groep	
op	 dit	 moment	 meestal	 elke	 woensdagochtend	 in	 dit	 parkje	
te	 vinden.	 Zin	 om	 eens	 mee	 te	 doen?	 Kom	 gerust	 langs	 op	
woensdag	 tussen	 10:00	 en	 12:00	 uur.	 Als	 het	 niet	 heel	 hard	
regent,	 wordt	 er	 gewerkt.	 U	 zult	 ook	 versteld	 staan	 hoeveel	
verschillende	 vogels	 en	andere	dieren	hier	midden	 tussen	de	
flats	wonen!

Riet Ooms, 

voorzitter wijkraad Molenwijk.

Van de voorzitter
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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

Superhero Kidsrun

Ben	 jij	 tussen	 de	 5	 en	 15	 jaar	 oud	 en	 vind	 je	 superhelden	
gaaf?	Dan	vind	je	het	misschien	wel	 leuk	om	mee	te	doen	

aan	de	allereerste	Superhero	Kidsrun	op	zondag	15	september	
in	het	Reinaldapark!

Meedoen	is	helemaal	gratis.

Bij	 deze	 Kidsrun	 kun	 je	 kiezen	 uit	 twee	 afstanden:	 1	 km	 en	
2,5	 km.	 In	 jouw	 eigen	 superheldenoutfit	 ren	 je	 richting	 de	
superheldenwereld,	terwijl	je	onderweg	echte	superhelden	en	
spannende	hindernissen	tegenkomt.

Maar	 wat	 is	 een	 superheld	 zonder	 superkrachten?	 In	 de	
superheldenwereld	ga	 je	 samen	met	ons	of	 je	ouders	op	pad	
om	 superkrachten	 te	 verzamelen.	 Jongerenorganisaties	 zoals	
Triple	Threat,	Blast-zone	en	Rebup	hebben	speciale	plekken	in	
het	park	gecreëerd	waar	jij	deze	superkrachten	kunt	verdienen.	
Als	je	eenmaal	alle	superkrachten	verzameld	hebt,	wacht	er	een	
leuke	verassing	op	je.

Lijkt	dit	je	wat,	en	wil	je	meer	weten	of	gelijk	meedoen?	Kijk	dan	
snel	op	onze	superheldenwebsite:	
www.superherokidsrun.nl
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Ontwikkelingen in de wijk

Natuurlijk	 is	 het	 iedereen	 al	 opgevallen:	 de	 noodlokalen	
bij	 De	Molenwiekschool	 zijn	 verdwenen.	 De	 school	 heeft	

een	flinke	verbouwing	achter	de	rug	en	is	nu	voor	het	nieuwe	
schooljaar	 volledig	 klaar	om	alle	 leerlingen	 in	het	 schitterend	
uitziende	gebouw	te	ontvangen.	Veel	succes	en	plezier	 in	het	
vernieuwde	schoolgebouw.

Samen	 met	 de	 gemeente	 Haarlemmermeer	 heeft	 Haarlem	 de	
wildgroei	van	bootjes	bij	de	molen	De	Hommel	aangepakt.	In	de	
Ringvaart	en	aan	de	rand	van	de	Molenplas	lagen	op	een	bepaald	
ogenblik	wel	14	–	al	dan	niet	bewoonde	–	bootjes	aangemeerd.	Het	
is	goed	om	te	weten	dat	deze	mooie	plekjes	in	onze	wijk	straks	weer	
kunnen	worden	gebruikt	door	recreanten	in	en	langs	het	water.

Zoals	 wellicht	 bekend	 werkt	 de	 gemeente	 Haarlem	 aan	 het	
verduurzamen	 van	 het	 bomenbestand	 in	 Schalkwijk.	 In	 2018	
werd	 de	 wens	 uitgesproken	 om	 hierbij	 eerst	 de	 onveilige	
wilgen	en	populieren	te	behandelen.	Afgelopen	maanden	zijn	

de	populieren	 en	wilgen	 (ouder	 dan	40	 jaar)	 beoordeeld.	Op	
hoofdlijnen	komt	het	erop	neer	dat	van	de	ruim	900	aanwezige	
bomen	er	voor	343	wordt	geadviseerd	om	deze	te	vervangen.	
Dat	is	minder	dan	oorspronkelijk	verwacht,	de	bomen	die	niet	
worden	 vervangen	 kunnen	 nog	 minimaal	 vijf	 jaar	 mee.	 De	
gemeente	 staat	nu	op	het	punt	om	de	 kapvergunning	 aan	 te	
vragen,	 een	 herplantplan	 op	 te	 stellen	 en	 een	 aannemer	 te	
contracteren.	De	uitvoering	is	voorzien	vanaf	het	najaar	2019.

Goed	nieuws	voor	de	klanten	van	de	boerderijwinkel	van	 Irma	
van	 de	 Nes:	 binnen	 nu	 en	 maximaal	 een	 paar	 weken	 zal	 de	
boerderijwinkel	aan	de	Zuid	Schalkwijkerweg	weer	open	gaan.	
Het	wachten	is	nog	op	de	karnmachine.	Zodra	die	binnen	is,	kan	er	
ook	weer	karnemelk	gemaakt	worden	en	dan	gaat	de	winkel	weer	
open.	Let	goed	op	aankondigingen	in	krant	en/of	Facebook.	Zodra	
de	definitieve	openingsdatum	en	de	hernieuwde	openingstijden	
bekend	zijn	zullen	wij	u	daarover	zeker	informeren.

Gezichten van Molenwijk

Nee,	 hij	woont	 niet	 (meer)	 in	 de	wijk,	maar	 hij	 is	 er	 zéker	
ook	 voor	 inwoners	 van	 Molenwijk.	 Daan	 groeide	 op	 in	

Schalkwijk	en	voelt	zich	erg	betrokken	bij	de	wijk.	Hij	begon	met	
Taekwondo	op	8-jarige	leeftijd	en	ging	later	over	op	kickboksen.	
Hij	 rondde	de	CIOS-opleiding	af	en	kwam	er	 in	die	tijd	achter	
dat	hij	het	erg	leuk	vindt	mensen	te	begeleiden	en	dat	het	hem	
goed	lukt	iedereen	zich	op	zijn	gemak	te	laten	voelen.	

We	moesten	even	 zoeken,	want	de	 sportschool	 van	Daan	 zie	
je	niet	zomaar.	Op	de	bovenste	verdieping	van	het	oude	V&D-
gebouw	heeft	 hij	 sinds	 een	 klein	 jaar	 zijn	 plek	 gevonden.	 De	
ingang	zit	buiten,	tussen	V&D	en	het	oude	politiebureau.	
Mensen	 ervaren	 zijn	 sportschool	 als	 een	 fijne,	 veilige	 en	
gezellige	plek,	waar	 veel	persoonlijke	 aandacht	 is	 en	 iedereen	
welkom	is.	Iedereen	kan	op	zijn	of	haar	eigen	niveau	sporten.	De	
groep	maakt	dat	je	blijft	gaan,	in	tegenstelling	tot	bij	de	reguliere	
sportscholen.	Kickboksen	is	bij	hem	hét	middel	om	fit	te	worden.	
Als	iemand	de	ring	in	wil,	verwijst	hij	naar	andere	scholen.	
Naast	 kickboksen	 wordt	 ook	 circuittraining	 en	 yoga	 gegeven	
en	 kun	 je	 terecht	 voor	 een	 verjaardagspartij	 of	 workshop.	
Binnenkort	 start	 hij	 daarnaast	 een	 traject	 met	 een	 diëtiste,	
waarin	aandacht	is	voor	bewegen	en	voeding.

Sportschool	 Daan!	 is	 een	 fijne	 plek,	 op	 het	 dak	 van	 het	
winkelcentrum	 met	 uitzicht	 over	 heel	 Schalkwijk.	 Ga	 vooral	
eens	kijken	of	neem	een	proefles.

Mensen	 met	 een	 kleine	 beurs	 kunnen	 via	 SportSupport	
goedkoop	trainen;	jongeren	kunnen	via	het	Sportfonds	terecht.	
Je	 zit	 niet	 aan	 een	 jaarabonnement	 vast,	 een	 strippenkaart	
behoort	ook	tot	de	mogelijkheden.
Dat	heeft	Daan	maar	mooi	voor	elkaar	op	zijn	22e!

Ook	een	keer	in	De	Molen?	Wij	komen	graag	langs.
Mail naar interview@wijkraadmolenwijk.nl

tekst: Mirjam Stolp

Fit met Daan!

foto: Amber Bijster
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De Buurtcamping

Wow,	 poeh,	 wat	 een	 bijzonder	 festijn	 was	 dat	 in	 ons	
Molenplaspark!	 In	 het	 weekend	 van	 12	 –	 14	 juli	

veranderde	het	grote	grasveld	achter	restaurant	De	Molenplas	
in	een	heuse	camping.	Zo’n	35	tenten	werden	op	vrijdagmiddag	
opgezet.	Maar	daarmee	waren	we	er	nog	niet:	ook	toiletwagens	
werden	geplaatst,	een	keuken,	een	centrale	tent,	een	tent	voor	
de	EHBO,	een	caravan	als	receptie	en	een	heuse	kampeerwagen	
anno	1975	voor	de	campingleiding.	Terwijl	de	ouders	de	tenten	
–	 in	de	 regen	–opzetten,	maakten	de	kinderen	 in	de	 centrale	
tent	hun	konings-	en	koninginnenkronen.	

Wethouder	Marie-Therese	Meijs	opende	de	camping	officieel,	
waarna	de	eerste	gezamenlijke	maaltijd	werd	genuttigd.	Deze	
maaltijd	was	klaargemaakt	door	de	kokkin	van	Het	Open	Huis	
Schalkwijk.	Alle	hulde	voor	haar;	het	was	heerlijk!	De	koning	en	
koningin	van	de	camping	werden	gekozen	en	daarna	vrolijkte	
een	jonge	dj	de	avond	op.	Een	verhaaltje	voor	het	slapen	was	
de	kers	op	de	taart	voor	de	kleinsten.

Op	 zaterdag	 zag	 het	 weer	 er	 gelukkig	 wat	 beter	 uit,	 zodat	
alle	 activiteiten	 uitgevoerd	 konden	 worden.	 De	 kampeerders	
konden	 kiezen	 uit	 activiteiten	 als	 volleybal,	 jeu	 de	 boules,	
knutselen	met	wol	en	draad,	fotograferen,	bootcamp	en	varen	
op	 de	Molenplas,	 maar	 veel	 kinderen	 gingen	 gewoon	 lekker	
voetballen,	 badmintonnen,	 vissen,	 zwemmen	 en	 alles	 wat	 je	
normaal	op	de	camping	ook	doet.
Een	 barbecue	 besloot	 de	 lange	 dag.	 ‘s	 Avonds	 was	 er	 nog	
een	 zangoptreden,	 een	 foute	 avond	 en	 een	 optreden	 van	
Verteltheater	De	Blauwe	Kom.	 Bijna	 alle	 artiesten	 kwamen	uit	
Molenwijk,	maar	zeker	uit	Schalkwijk:	wat	een	talent	in	onze	wijk.
Op	 zondagochtend	 werden	 we	 verblijd	 door	 een	 bezoek	
van	 de	 wijkagent	 (met	 politieauto,	 waarin	 de	 kleinsten	 op	
de	 foto	 konden)	 en	 een	 verkorte	 cursus	 zelfverdediging.	 Het	
kampeerfeest	werd	daarna	afgesloten	door	een	heus	gevecht	
om	de	prijzen	die	met	de	bingo	te	verdienen	vielen.

Wat een superweekend!

Update Top 3 Molenwijk
Top 3 van 2019 voor Molenwijk 

Elk	jaar	mag	Molenwijk	een	Top	3	aanleveren	bij	de	
gemeente;	geprobeerd	wordt	dan	om	deze	drie	wensen	

uit	de	wijk	te	realiseren.

No. 1 Speelveldjes van de Waddenschool en Prattenburg 
omvormen

Het	speelveldje	bij	De	Brandaris	wordt	niet	meer	door	de	
school	gebruikt.	Dit	veldje	zal	worden	gehalveerd	en	komt	
verder	van	de	weg	te	liggen.	Het	is	de	bedoeling	er	een	
grasveldje	van	te	maken.	Daarnaast	dient	het	speelveld	(de	
kooi)	bij	de	Waddenschool	een	zachtere	ondergrond	te	krijgen.	
Hiervoor	worden	nog	middelen	gezocht.	

No. 2 Overdekte picknicktafel bij het Terschellingpad voor 

NIET-overlastgevende jongeren 

Deze	picknicktafel	is	wat	duurder	dan	verwacht.	Een	eerste	
subsidiebedrag	is	al	door	de	wijkraad	ontvangen.	Gewacht	
wordt	nog	op	het	restantbedrag.	Zodra	dat	op	de	rekening	staat,	
kan	tot	aanschaf	–	en	plaatsing	–	van	deze	picknicktafel	worden	
overgegaan.	De	verwachting	is	dat	dit	in	het	najaar	gebeurt.

No. 3 Deel van het Molenpark inzaaien met wilde bloemen, 

met oog op de insecten (in het bijzonder bijen) 

In	het	najaar	wordt	het	parkdeel	aangepakt	waar	de	wilde	
bloemen	komen:	het	gras	eruit	en	het	bloemenzaad	erin!	
Volgend	jaar	zullen	de	wilde	bloemen	dan	opkomen.	Normaal	
gesproken	duurt	het	een	paar	jaar	voordat	deze	velden	
optimaal	bloeien,	dus	een	beetje	geduld	is	wel	nodig.	Maar	in	
elk	geval	zal	het	park	er	fleuriger	uitzien,	terwijl	we	meteen	
goede	zaken	doen	voor	de	insecten.
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Wijkgebouw in Molenwijk

Misschien	 is	het	de	 laatste	tijd	een	beetje	 stil	wat	betreft	
eventuele	vorderingen	van	onze	wens	om	een	wijkgebouw	

in	Molenwijk	 te	 creëren.	Dat	betekent	echter	niet	dat	er	niet	
aan	gewerkt	wordt.

Na	 de	 inspraakronde	 van	 maart	 2019	 vroeg	 de	 Commissie	
Samenleving	ons	een	businessplan	te	schrijven	voor	het	project.	
Daar	wordt	hard	aan	gewerkt,	maar	dat	is	best	een	flinke	klus.	
Het	 Open	 Huis	 Schalkwijk	 heeft	 hulp	 aangeboden	 met	 het	
schrijven	ervan.	De	wens	 is	 een	wijkcentrum	 in,	 voor	en	met	
Molenwijk.	Tegelijk	proberen	we	op	kortere	termijn	al	te	starten	
met	activiteiten	in	de	wijk,	zonder	daarmee	te	wachten	tot	het	
wijkcentrum	gerealiseerd	is.	

Tussendoor	 hebben	 gesprekken	 plaatsgevonden	 met	 diverse	
commissieleden	–	onlangs	nog	tijdens	de	Buurtcamping	–	en	
iedereen	is	echt	overtuigd	van	de	noodzaak	van	een	wijkgebouw.

De	 gemeente	 Haarlem	 werkt	 nu	 aan	 een	 Startnotitie	 voor	
Molenwijk-Noord.	 Deze	 startnotitie	 zal	 besproken	 worden	 in	
de	Commissie	Ontwikkeling,	direct	na	het	zomerreces.	En	raad	
eens	wat	wij	tot	onze	grote	vreugde	lazen	in	deze	notitie?	Onder	
andere	deze	zinnen:

"Voorzieningenkavels aan het Zevenwoudenplantsoen 
en de Frieslandlaan 

De opgave is een efficiëntere inrichting van de locaties van 
de basisscholen de Wadden Molenwijk en de Brandaris. 
Zo blijft ruimte over voor de realisatie van woningen en 

een door de wijkraad gewenste permanente plek voor een 
wijkontmoetingscentrum."

"De bouw van een wijkontmoetingscentrum is 
een wens van de wijkraad." 

"Het verzoek van de wijkraad om een multifunctionele 
ruimte ten behoeve van de wijk zodat bewoners elkaar 

kunnen ontmoeten. Hier is nog geen specifieke 
plek voor aangewezen;"

Uiteraard	geeft	dit	alles	nog	geen	garanties	dat	het	wijkgebouw	
er	 echt	 gaat	 komen,	 maar	 het	 feit	 dat	 er	 serieus	 naar	 onze	
wensen	wordt	gekeken,	is	voor	ons	een	hele	opsteker!

We	blijven	alle	ontwikkelingen	goed	volgen	en	maken	natuurlijk	
ons	 huiswerk	 op	tijd	 af.	We	houden	u	 op	 de	 hoogte	 van	 alle	
ontwikkelingen.	En	natuurlijk	heeft	u	inspraak!

Wijkgebouw in Molenwijk: we blijven eraan werken

Door	de	camping	leerden	mensen	uit	Schalkwijk	elkaar	kennen;	
sommigen	kenden	nog	niemand	uit	hun	buurt.	Dit	 is	door	de	
camping	sowieso	veranderd!	En	dat	was	duidelijk	de	bedoeling	
van	het	kampeerweekend:	leer	je	buren	kennen	en	doe	samen	
leuke	 dingen.	 Het	 samen	 eten,	 samen	 opruimen	 en	 samen	
dingen	organiseren	bracht	duidelijk	een	fijne	sfeer	teweeg,	die	
we	gaan	proberen	vast	te	houden	tot	de	camping	van	2020.
Tijdens	 de	 ‘foute	 avond’	 kreeg	 de	 organisatie	 de	 nodige	
huldeblijken	 van	 de	 kampeerders	 (Marthe,	 Yuri	 en	 Jelle)	
aangereikt	 in	 de	 vorm	van	 enkele	 limericks.	We	 laten	u	 even	
meegenieten:

"Er werd druk gezocht naar sponsoren
Om de buurtcamping te bekoren

Ze schonken royaal
Aan ons allemaal

Zo werd een traditie geboren"
 

"Er was eens een camping aan het Molenwijk strand
Van tevoren stond het groots in de krant

De organisatie was uitstekend
Maar de gasten ontbrekend

De wijk had zijn kop in het zand"

"Op de camping was een koning
Die koos een koningin voor kroning

Hij fluisterde haar naam
En wees haar toen aan

De lunchdienst was hun beloning"

"In het park bij de plas was een feest
In de avond was ieder bedeesd

Men was na het slapen
Flink aan het gapen

Je moet er echt bij zijn geweest"

"We waren eens vroeg uit de veren
Om ‘s ochtends het sporten te leren

De wekker gezet
En zin in veel pret

Maar Boyt liet het bed prevaleren"

"Er was eens een camping vol Muggen
Die met elkaar zaten te pluggen

Ze aten zich rond
En sportten gezond

Het kostte dan ook wel wat ruggen"

Het	organisatieteam	staat	klaar	om	volgend	jaar	een	vervolg	op	dit	feest	te	geven;	dan	gaan	we	proberen	om	nog	meer	mensen	in	
hun	eigen	achtertuin	te	laten	kamperen!
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Reanimatietrainingen in Molenwijk
Op	20	en	29	mei	2019	organiseerde	de	

wijkraad	 Molenwijk	 twee	 avonden	
reanimatietraining	met	AED-vaardigheden.	
Omdat	 burgerhulpverlening	 een	 steeds	
grotere	 rol	 zal	 spelen	 bij	 de	 snelle	
hulpverlening	 vond	 de	 wijkraad	 het	 een	
goed	 idee	 deze	 trainingen	 aan	 inwoners	
van	Molenwijk	aan	te	bieden.	Sommige	wijkraadsleden	hadden	
de	 training	 al	 gevolgd,	 en	 vonden	 deze	 ervaring	 erg	 nuttig.	
We	 vonden	 het	 belangrijk	 dat	 iedereen	 de	 mogelijkheid	 zou	
krijgen	deze	training	te	volgen,	en	we	hebben	–	met	hulp	van	de	
gemeente	Haarlem	–	deze	trainingen	gratis	aan	kunnen	bieden!	

Tijdens	 de	 avondtraining,	 die	 zo’n	 3,5	 uur	 duurde,	 waren	
8	 volwassen-,	 8	 kinder-	 en	 8	 babypoppen	 aanwezig.	 Ook	
waren	8	AED’s	 beschikbaar	 om	mee	 te	 trainen.	Hierdoor	 kon	
er	 veel	 geoefend	 worden	 en	 was	 het	 leerrendement	 groot.	
Tijdens	de	 training	was	er	ook	af	en	 toe	tijd	voor	een	grapje,	
hoewel	 natuurlijk	 de	 strekking	 van	 de	 training	 bleef:	 dit	 kan	
levensreddend	zijn!	

Na	 de	 training	 kreeg	 iedereen	 het	 diploma	 Reanimatie/AED-
hulpverlener	 uitgereikt.	 Deze	 is	 één	 jaar	 geldig,	 waarna	 een	
herhaalcursus	moet	worden	 gevolgd.	 Alle	 deelnemers	 krijgen	
ook	 nog	 een	 reanimatiekapje	 van	 de	 wijkraad.	 Zij	 krijgen	
bericht	 zodra	 die	 kunnen	 worden	 opgehaald.	 De	 wijkraad	 is	
van	 plan	 volgend	 jaar	 de	 benodigde	 herhalingscursus	 aan	 de	
hulpverleners	aan	te	bieden.	

De	trainingen	werden	op	een	bijzonder	aansprekende	manier	
verzorgd	door	Marc	Schelvis.	Marc	is	eigenaar	van	EDUMEDIQ	
en	 ook	 verbonden	 aan	 het	 Spaarne	 Gasthuis	 in	 Haarlem	 als	
reanimatiecoördinator.	Hij	heeft	gewerkt	op	de	Hartbewaking,	
Spoedeisende	Hulp,	Intensive	Care,	bij	bedrijfstrainingen	en	als	
verpleegkundige	op	de	ambulance	van	de	GG&GD	in	Haarlem.	

Al	met	 al	 waren	 het	 twee	 goed	 bezette	 cursusavonden	 en	 is	
onze	wijk	bij	elkaar	zo’n	30	hulpverleners	rijker.	Dank	aan	alle	
wijkbewoners	die	zich	voor	hun	medemens	willen	inzetten!

Molen De Hommel

Wanneer	u	 langs	de	Molenplas	heeft	gelopen	of	 gefietst,	
heeft	 u	 waarschijnlijk	 wel	 het	 bulletinbord	 gezien	 dat	

staat	 bij	 het	 bankje	 met	 op	 de	 achtergrond	 de	 molen.	 Het	
bankje	is	geschonken	door	de	vorige	wijkraad.	Het	is	het	enige	
bankje	 langs	 de	Molenplas	 dat	 gericht	 is	 naar	 de	 polder.	 Op	
het	bulletinbord	staat	 informatie	over	de	molen;	deze	info	zal	
worden	aangevuld	met	informatie	van	de	huidige	wijkraad.

Molenwijk	 is	 naar	 deze	 molen	 genoemd.	 Tot	 1963	 was	 dit	
gebied,	 samen	 met	 alle	 overige	 wijkdelen	 van	 Schalkwijk,	
een	 veenweidegebied,	 ingeklemd	 tussen	 het	 Spaarne,	 de	
Schipholweg	 en	 de	 Haarlemmermeer.	 Ongeveer	 1000	 jaar	
geleden	streken	hier	de	eerste	bewoners	neer.	Dit	waren	boeren	
en	vissers,	die	te	vinden	waren	langs	het	Spaarne.	Het	werd	de	
voorraadschuur	van	Haarlem.	

Na	de	12e	eeuw	begon	het	moeilijk	 te	worden	om	het	water	
op	natuurlijke	wijze	te	lozen	in	het	IJ	(nu	het	Noordzeekanaal).	
Het	waterschap	Rijnland	werd	door	de	graaf	van	Holland	belast	
met	het	beheer	van	het	water.	Er	moesten	dammen	en	dijken	
worden	aangelegd.	In	de	16e	eeuw	verschenen	de	molens	die	
het	water	uit	de	polders	moesten	uitmalen.	Bij	zware	stormen	
werden	 hele	 stukken	 land	weggeslagen,	 vooral	 in	 het	 gebied	
waar	nu	de	Haarlemmermeerpolder	ligt.	

De	voorganger	van	molen	De	Hommel	stond	aan	de	overkant	van	
de	Ringvaart,	waar	nu	de	golfclub	is,	en	bemaalde	de	Verenigde	
Grote	en	Kleine	Polder.	Dat	deed	deze	samen	met	twee	andere	
molens:	een	op	het	einde	van	de	Lage	Kadijk,	bij	het	Spaarne,	en	
een	waar	nu	het	Waerdmolenpad	is.	Nadat	in	1847	de	Ringvaart	
was	 aangelegd	 en	 het	 Haarlemmermeer	was	 leeggemalen,	 is	
in	1879	De	Hommel	gebouwd.	Deze	molen	heeft	gemalen	tot	
1967,	 toen	de	bliksem	er	 insloeg.	De	gemeente	 (de	eigenaar)	
heeft	vervolgens	in	1972	de	molen	gerestaureerd.

	In	de	volgende	wijkkrant	zal	ik	wat	dieper	ingaan	op	de	historie	
en	de	techniek.	Wanneer	bij	de	molen	de	vlag	uithangt,	bent	u	
altijd	welkom	om	een	kijkje	te	nemen.

Frits Breen

Molen De Hommel, de naamgever van onze wijk
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Terschellingpad bruist tijdens de Kunstlijn 2019

Het	 eerste	 weekend	 van	 november	 bruist	 het	 niet	 alleen	
in	 Haarlem-Centrum,	 maar	 ook	 in	 Schalkwijk	 op	 het	

Terschellingpad	2	zijn	volop	Kunstlijn-activiteiten.	 In	het	oude	
pand	 van	 de	 Grafische	 School	 worden	 talloze	 activiteiten	
georganiseerd	en	exposeren	vele	kunstenaars.	Evenals	in	2018,	
toen	 er	met	 het	mooie	 nazomerweer	 vele	mensen	 kwamen,	
wordt	 ook	 nu	 weer	 op	 grote	 belangstelling	 gerekend.	 Het	
programma	 is	 op	 dit	moment	 nog	 niet	 precies	 bekend,	maar	
houd	de	flyers	en	website	in	de	gaten.

Van	 de	 beeldende	 kunstenaars	 die	 hun	 vaste	 werkplek	 in	
Schalkwijk	 hebben,	 zijn	 in	 ieder	 geval	 Eveline	 van	 der	 Eijk	
(evelinevandereijk.nl)	 en	 Mika	 Van	 Vonderen	 (mikakunst.nl)	
aanwezig.	 Eveline	 is	 bekend	 van	 haar	 schilderijen	 en	 textiele	
werkvormen	met	het	weefgetouw.	Mika	heeft	naast	schilderijen	
het	 laatste	 jaar	 vooral	 veel	 schoenen	 en	 kleding	 voorzien	
van	 fleurige	 kleuren	 en	 afbeeldingen.	 Eveline	 en	Mika	 geven	
uitleg	 hoe	 een	 bepaald	 kunstwerk	 tot	 stand	 is	 gekomen	 en	
demonstreren	hoe	ze	zelf	te	werk	gaan.	Andere	kunstenaars	die	
een	werkplek	hebben	aan	het	Terschellingpad	zijn	Helen	Knapen	
van	Atelier	Lafjoetoe	met	kunstige	sieraden	en	accessoires	van	
leer	 (facebook.com/lafjoetoe2)	 en	 Diederik	 de	 Jong	 en	 Betty	 de	
Vries.	Dit	duo	maakt	lichtobjecten	van	kunststof	(bettydevries.com).	

Herra van Doornmalen 

bloemen	en	landschappen	met	een	kleurrijke	twist	
herra-schilderijen.nl

Cees Smit 

nostalgische	benzinepompen	
smitvisch.nl 

Walter Ooms 

beelden,	grafiek	en	objecten	
pinterest.com/walterooms

Sandra Hurkmans 

kleurrijke	3D-objecten	van	vilt	en	wol	
facebook.com/Wolligheden

Astrid Eikelenboom 

foto's	waarin	structuren	en	vormen	centraal	staan	
astrideijkelenboom.nl

Kees van der Velden 

abstracte	schilderijen	in	wisselende	technieken	
vanderveldenatelier.nl

Marjolijn Peeters 

schilderijen	en	tekeningen	
marjolijnpeeters.nl

In	de	loop	van	de	tijd	wordt	het	programma	nog	verder	aangevuld.	
De	Kunstlijn-activiteiten	op	het	Terschellingpad	2	zijn	op	zaterdag	
2	 en	 zondag	 3	 november	 2019	 van	 10	 tot	 17	 uur.	 Voor	 meer	
informatie	zie	de	websites	van	EvelinevanderEijk.nl	en mikakunst.nl

Voor	 de	 algehele	 activiteiten	 van	 de	 Kunstlijn	 in	 Haarlem	 zie	
kunstlijnhaarlem.nl

‘Nadruk op het maakproces van kunst’ Meewerkende ‘kunstenaars van buiten’ zijn:

Mika Kunst

Eveline van Eijk

Even rechtzetten….
In	de	wijkkrant	van	mei	2019	zijn	een	paar	storende	fouten	geslopen;	oplettende	lezers	wezen	ons	daarop.	
Deze	fouten	willen	wij	graag	rechtzetten:

Op	pagina	14	in	het	artikel	over	de	hangjongeren	staat:	“de	bewoners	van	Prattenburg	willen	tijdig…”
Het	gaat	echter	om	de	bewoners	van	Sandenburg.

Op	pagina	15	staat	een	artikel	over	het	spreekuur	van	de	wijkagent,	Handhaving	en	de	wijkraad.	In	dit	artikel	hebben	wij	helaas	
de	tijden	van	dit	spreekuur	niet	genoemd.	Het	spreekuur	is	elke	dinsdagochtend	van	11	–	12	uur	in	de	kamer	van	de	wijkraad,	
op	Frieslandlaan	10.

Overigens	–	en	dat	was	toen	nog	niet	bekend	–	sluit	ook	het	Sociaal	Wijkteam	aan	bij	dit	spreekuur,	dus	ook	voor	vragen	aan	het	
Sociaal	Wijkteam	kunt	u	op	dit	tijdstip	terecht.		Er	wordt	al	volop	gebruikgemaakt	van	deze	mogelijkheid.
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De Tiny Houses krijgen uitbreiding!
Ze	hebben	er	lange	tijd	wat	eenzaam	bijgestaan,	de	twee	Tiny	
Houses	op	het	terrein	aan	de	Zwemmerslaan,	maar	daar	is	sinds	
9	augustus	verandering	in	gekomen.

Op	 die	 vrijdagmiddag	 kwam	 -	 onder	 behoorlijke	 publieke	
belangstelling	 -	 een	 grotere	 “broer”	 of	 “zus”	 aangereden	 en	
nu	staan	er	dus	al	drie	exemplaren	van	deze	geheel	zelfstandig	
draaiende	woningen.	Dit	nieuwe	huisje	is	groter	dan	de	eerste	
twee	en	is	eigendom	van	Elan	Wonen.	Deze	woning	wordt	dus	
verhuurd;	er	is	al	een	huurder	aangewezen.	Voor	Elan	Wonen	
is	dit	een	heel	nieuw	experiment	en	deze	nieuwe	manier	van	
wonen	zal	optimaal	begeleid	worden.

In	de	 loop	 van	de	komende	maanden	 zullen	er	nog	eens	drie	
woningen	worden	geplaatst	en	dan	gaat	het	dus	een	echt	dorpje	
worden.	Tegen	die	tijd	gaan	we	zeker	nog	eens	kijken	en	een	paar	
foto’s	maken.	Ook	buurtbewoners	zijn	welkom	om	een	kijkje	te	

nemen	 in	deze	 toch	wel	bijzondere	woningen.	Wij	wensen	de	
bewoners	van	de	Tiny	Houses	veel	woongenot	in	onze	wijk!

Nationale Buitenspeeldag werd bínnenspeeldag
De	Nationale	Buitenspeeldag	viel	dit	 jaar	op	woensdagmiddag	

12	juni	en	we	waren	er	klaar	voor!	Maar	wat	gebeurde	er?	Het	
weer	wilde	die	middag	niet	echt	meewerken	en	de	regen	kwam	met	
(on)behoorlijke	hoeveelheden	naar	beneden.	Het	resultaat	was	dat	
voor	de	Molenwijkse	kinderen	dit	festijn	moest	worden	uitgesteld.	

Een	tweede	poging	werd	gewaagd	op	woensdagmiddag	10	juli,	
maar	die	dag	hadden	we	wederom	geen	geluk	met	het	weer.	
Gelukkig	 was	 er	 een	 alternatief:	 vele	 kinderen	 hebben	 vanaf	
het	 schoolplein	 van	 de	Waddenschool	 de	wandeling	 naar	 de	
Spaarnehal	 gemaakt.	 Daar	 konden	 ze	 onder	 leiding	 van	 de	
sportieve	 mensen	 van	 Dock	 en	 de	 wijkraad	 van	 Molenwijk	
heerlijk	 genieten	 van	 de	 aanwezige	 speelmogelijkheden.	
Ze	 konden	 kiezen	 uit	 touwtrekken,	 blikgooien,	 zaklopen,	
touwtjespringen,	twister,	basketballen,	voetballen,	zich	uitleven	
op	een	springkussen	en	zich	laten	schminken.	Het	meest	in	trek	
was	toch	wel	het	dikke	touw	om	mee	te	touwtrekken.

Voor	 de	 drankjes	 en	 versnaperingen	 konden	 we	 zoals	
gewoonlijk	weer	 een	 beroep	 doen	 op	 de	 Jumbo;	 dit	 is	 altijd	
een	geweldige	sponsor	bij	activiteiten	in	de	wijk.	Dank	Jumbo,	
het	was	weer	super.

En	uiteraard	doen	we	volgend	jaar	weer	mee	aan	deze	nationale	
speeldag,	maar	hopelijk	dan	wel	gewoon	buiten!

'Volleybal Vereniging Plesman' is een vereniging voor recreatief seniorenvolleybal.

Onze	club	is	opgericht	in	1974,	in	de	gymnastiekzaal	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	conditietrainer	die	de	warming-up	verzorgt.

Omdat	door	natuurlijk	verloop	en	tijdgebrek	van	enkele	leden	het	aantal	deelnemers	terugloopt	zijn	we	op	zoek	
naar	enthousiaste,	sportieve	leden	(m/v)	voor	het	komende	seizoen	2019	/	2020.	Ons	seizoen	start	op	maandag	
2	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	informatie	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?
Sportclub albert plesman                                                                       
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Gratis informatiebijeenkomst cursus valpreventie
Op	dinsdag	10	september	is	een	gratis	informatiebijeenkomst	over	de	valpreventiecursus	‘In	Balans’.	

Deze	vindt	plaats	in	het	Wijkcentrum	Da	Vinci,	Leonardo	Da	Vinciplein	73	in	Haarlem.

De	cursus	is	bedoeld	voor	senioren	die	vallen	willen	voorkomen	of	al	een	keer	gevallen	zijn.	Op	10	september	zijn	de	oudere	
inwoners	van	Haarlem	vanaf	10:30	uur	tot	12:00	uur	van	harte	welkom.	Op	de	informatiebijeenkomst	kan	er	meteen	

ingeschreven	worden	voor	de	cursus.	De	valpreventie	cursus	kost	€45,-	voor	18	lessen	inclusief	cursusboek	en	start	op	dinsdag	17	
september.	Veel	zorgverzekeraars	vergoeden	(deels)	de	kosten	van	de	cursus.	Haarlem	Pashouders	van	50	jaar	en	ouder	kunnen	

gratis	deelnemen.	Vol=vol,	wacht	niet	te	lang	met	aanmelden!

Voor	informatie	en	aanmelding:	Lucia	Grooff,	tel:	023	303	72	38	of	per	mail	Lgrooff@sportsupport.nl
Meer	informatie:	Lucia	Grooff,	Buurtsportcoach	bewegen	50+	|	SportSupport	|	023	526	03	02	|	Lgrooff@sportsupport.nl

Vleermuizen als huisgenoot
De	gemeente	Haarlem	wil	weten	waar	vleermuizen	voorkomen	in	de	gemeente.	

Maar	het	in	kaart	brengen	van	deze	nachtelijke	dieren	is	erg	lastig.	Wilt	u	meehelpen	met	het	vleermuisonderzoek?

De	sonargeluiden	die	vleermuizen	maken,	zijn	alleen	met	een	batdetector	waar	te	nemen.	Die	sonar	gebruiken	ze	vooral	bij	het	
vliegen	en	voedsel	zoeken.	Als	ze	overdag	‘thuis’	zijn,	zijn	ze	erg	moeilijk	op	te	sporen.	Vleermuizen	hebben	hun	verblijfplaatsen	
in	holle	bomen,	maar	ook	in	woningen.	Favoriete	plekjes	zijn	achter	gevelbetimmeringen,	onder	dakpannen	en	in	spouwmuren.	
De	vrouwen	leven	in	groepen	bij	elkaar	en	krijgen	bijna	tegelijkertijd	jongen.	Als	de	moeders	‘s	nachts	eten	gaan	zoeken,	blijven	
er	altijd	wat	oppasmoeders	achter.	Om	een	idee	te	krijgen	van	het	aantal	vleermuizen	in	Haarlem	verzamelt	Natuurlijke	Zaken	in	

opdracht	van	de	gemeente	zoveel	mogelijk	gegevens	van	de	verblijflocaties	(nestlocaties)	van	deze	soorten.

Help mee 

Heeft	u	vleermuizen	in	uw	huis,	neem	dan	contact	op	met	Carola	van	de	Tempel	via	c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl. 
Dan	komt	zij	op	afspraak	langs	om	te	kijken	om	welke	soort	het	gaat	en	als	het	mogelijk	is	het	aantal	dieren	te	tellen.

Leer een lesje van de brandweer
‘Gisterochtend heb ik met mijn klasgenoot papier in brand 

gestoken zonder nagedacht te hebben wat de gevolgen daarvan 
konden zijn. Daarom was de tijd bij de brandweer een goede les, 

vooral hoe gevaarlijk vuur is nu het droog is en alles heel snel 
brandt. Ik bedank de brandweer voor hun tijd om ons dit te leren.’

Een	 kwajongensstreek,	 meer	 was	 het	 eigenlijk	 niet.	 Maar	
omdat	 de	 vader	 van	 een	 van	 de	 jongens	 werd	 gevraagd	

een	passende	straf	te	bedenken	voor	het	 in	brand	steken	van	
een	stukje	schoolboek,	kwam	hij	op	het	geweldige	idee	om	de	
brandweer	 in	Haarlem	 te	 bellen.	Of	 de	 brandweer	misschien	
iets	 kon	 leren	 aan	 beide	 jongens?	 Normaal	 gesproken	 gaan	
we	 niet	 op	 dit	 soort	 verzoeken	 in.	 Als	 de	 brandweercollega’s	
op	 de	 kazerne	 werken,	 hebben	 ze	 een	 strak	 programma:	 ze	
volgen	lessen	of	doen	oefeningen,	ze	moeten	verplicht	sporten,	
houden	een	administratie	bij,	regelen	zelf	hun	eten	en	houden	
de	kazerne	 schoon.	Bij	 hoge	uitzondering	wilde	de	ploeg	 (vol	
papa’s)	deze	jongens	wel	aanhoren.	Het	is	tenslotte	een	strakke	
opvoedactie	om	niet	alleen	boos	te	worden,	maar	meteen	ook	
een	les	te	leren	uit	het	geheel!

‘Gisteren heb ik met een vriend een stukje van een bladzijde 
van mijn lesboek in brand gestoken. Wij wilden zien of het zou 
branden. Wij hadden ons niet gerealiseerd dat midden in de 

stad een brand enorme gevolgen kan hebben, vooral omdat er 
maar twee brandweerauto’s beschikbaar zijn voor de hele stad. 

Bij de brandweer hebben mijn vriend en ik geleerd dat vuur 
geen spelletje is en dat het verschrikkelijk uit kan pakken. Ook 
voor de brandweermannen zelf. Ik heb veel geleerd van de 20 
minuten dat we bij de brandweer waren; onder andere dat ik 

vuur serieus moet nemen.’

De	ploeg	heeft	de	jongens	laten	vertellen	wat	ze	nou	eigenlijk	
gedaan	hadden.	Op	hun	beurt	hebben	ze	de	jongens	uitgelegd	
wat	de	brandweer	doet	en	waarom	het	in	brand	steken	van	iets	
niet	 verstandig	 is.	 Als	 de	brandweer	 gealarmeerd	wordt	 voor	
het	in	de	brand	steken	van	een	klein	iets	als	een	lesboek,	kunnen	
de	brandweermannen	en	–vrouwen	op	dat	moment	misschien	
minder	snel	bij	een	grotere	brand	zijn	waar	mensen	of	dieren	
in	nood	zijn.	Door	de	warmte	en	droogte	op	dit	moment	kan	
een	 klein	 vonkje	 al	 genoeg	 zijn	 om	 hele	 gebieden	 vlam	 te	

laten	vatten.	Als	afsluitend	onderdeel	van	hun	bezoek	aan	de	
brandweer	 zijn	de	 jongens	nog	 langs	het	monument	 gelopen	
waar	 drie	 omgekomen	 brandweermannen	 worden	 herdacht.	
Dit	maakte	diepe	indruk.	De	jongens	denken	in	het	vervolg	wel	
twee	keer	na	voor	ze	spelen	met	vuur.	We	hopen	dat	dat	niet	
alleen	voor	deze	jongens	geldt.

Brandweer Kennemerland

Ook een berm kan makkelijk vlam vatten
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Schalkwijkboek Eric Coolen & Co

‘Schalkwijk	zit	enorm	in	de	lift,	over	tien	jaar	is	het	de	goudkust	
van	 Haarlem,’	 zegt	 striptekenaar	 Eric	 Coolen	 energiek.	

Samen	met	Michaëla	Bijlsma	doet	hij	leuke	dingen	voor	Haarlem	
vanuit	de	stichting	Nieuwe	Gracht	Producties.	Een	kleur,	spel	en	
doe-boek	over	Schalkwijk	stond	al	een	tijd	op	hun	verlanglijstje.	
Half	juni	wordt	het	gepresenteerd	in	het	Van	der	Valkhotel.

Het	lijkt	wel	een	wet:	wie	niet	in	Schalkwijk	woont	‘wil	er	nog	niet	
dood	gevonden	worden’,	wie	er	woont	wil	er	nooit	meer	weg.	
Binnenstadsbewoner	Eric	Coolen	is	hierop	een	uitzondering,	hij	
steekt	haast	nog	vuriger	de	loftrompet	over	Schalkwijk	dan	wij,	
bewoners.	 Eric:	 ‘Het	 Schalkwijkboek	 is	 zeker	 niet	 alleen	 voor	
kinderen,	ook	grote	mensen	in	Haarlem	moeten	er	maar	eens	
wat	meer	over	leren.	Kom	naar	Schalkwijk	toe,	blijf	niet	in	het	
centrum	hangen.	Er	wordt	veel	en	mooi	gebouwd,	Schalkwijk	
wordt	steeds	fijner.	Als	straks	die	grote	bioscoop	er	is,	en	er	is	
een	goed	filmaanbod…’

Wat staat erin? 

Het	 boek	 vol	 raadsels,	 rebussen	 en	 kleurplaten	 is	 een	 soort	
Schalkwijk-ontdekkingstocht.	Een	postbode	leidt	je	door	het	boek,	
stelt	vragen	en	vertelt	leuke	weetjes.	We	zien	herkenbare	plekken	
zoals	Friet	van	Piet,	de	oudste	snackbar.	En	dat	torentje	van	de	

Febo,	waar	stond	dat	vroeger	eigenlijk?	In	welke	boerderij	heeft	
een	burgemeester	gewoond?	Ook	historie	vind	je	in	Schalkwijk,	
bijvoorbeeld	de	fabriek	waar	de	Haarlemmerolie	werd	gemaakt.	
Stadspenning van verdienste

Eric	 doet	 samen	met	Michaëla	 Bijlsma,	 zonder	winstoogmerk,	
van	alles	ter	bevordering	van	het	Haarlems	cultureel	en	historisch	
erfgoed.	 Naast	 boeken	 en	 tekeningen	 is	 er	 een	 Haarlemse	
poppenkast.	 Ook	 maakt	 het	 tweetal	 weleens	 een	 gevelsteen,	
glas-in-loodraam	 of	 bronzen	 beeld,	 zoals	 de	 meermin	 van	
Haarlem	(hoek	Nieuwe	Gracht	/	Spaarne).	Deze	vrouw	heeft	echt	
bestaan,	in	1403	spoelde	ze	aan	in	Edam.	De	‘meermin’	kwam	in	

Één jaar Buurtouders Molenwijk
In	 navolging	 van	Meerwijk	 en	 Europawijk	 werd	 in	 de	 zomer	
van	 2018	 een	 buurtoudergroep	 opgericht	 in	 Molenwijk,	 in	

eerste	 instantie	alleen	bestaande	uit	twee	wijkraadsleden.	Na	
actief	 mensen	 geïnformeerd	 te	 hebben	 via	 het	 wijkblad,	 de	
website,	 de	 openbare	 vergaderingen	 en	 speciaal	 gemaakte	
flyers	 meldden	meerdere	 buurtbewoners	 zich	 aan	 voor	 deze	
vrijwilligersgroep.

De	 buurtouders	 worden	 bijzonder	 gewaardeerd	 door	 de	
gemeente	Haarlem.	Ze	spelen	een	zeer	actieve	rol	in	de	oplossing	
van	 problemen	 met	 de	 oudere	 jeugd	 op	 straat,	 zoals	 in	 het	
middengebied	 van	 de	 Burgen.	 Door	 daarnaast	 ook	 jongere	
buitenspelende	kinderen	te	wijzen	op	geluidsoverlast	en	het	gooien	
van	 rommel	 op	 straat	 proberen	 zij	 toekomstige	 problemen	 te	
voorkomen	en	een	goede	band	op	te	bouwen	met	deze	kinderen.	
Daarnaast	meldden	de	buurtouders	het	tijdens	het	lopen	van	de	
wijkrondes	meteen	bij	de	gemeente	als	sprake	is	van	zwerfvuil	
of	 onveilige	 situaties	 door	 bijvoorbeeld	 losse	 stoeptegels	 of	
kapotte	straatverlichting.	Ook	wijzen	ze	mensen	op	het	brom-	
of	fietsverbod	als	zij	fietsen	of	brommen	op	plaatsen	waar	dat	
niet	 toegestaan	 is.	Er	wordt	geprobeerd	om	door	een	actieve	
en	 positieve	 houding	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	 de	 totale	
leefbaarheid	van	Molenwijk.	

Tot	 voor	 kort	 bestond	 de	 groep	 uit	 acht	 betrokken	
buurtbewoners.	Helaas	 zijn	 inmiddels	 twee	 van	hen	gestopt	
door	 privéomstandigheden	 en	 één	 is	 tijdelijk	 uitgeschakeld	
door	 ziekte.	 Daarom	 zijn	 wij	 als	 wijkraad	 Molenwijk	
weer	 hard	 op	 zoek	 naar	 nieuwe	 buurtbewoners	 voor	 de	
buurtoudersgroep.	 De	 buurtouders	 lopen/fietsen	 altijd	 in	
tweetallen	en	doen	dat	op	twee	bepaalde	dagen	in	de	week.	
Sommige	 buurtouders	 hebben	 zich	 aangemeld	 voor	 iedere	
week	 twee	 keer	 en	 anderen	 lopen	 eenmaal	 per	 veertien	
dagen;	het	kan	allemaal.	Verder	krijgt	u	als	buurtouder	speciale	
kleding	en	worden	er	opleidingen	aangeboden	in	bijvoorbeeld	
communicatie,	 weerbaarheid	 en	 reanimatie.	 Vanwege	 het	
contact	met	 kinderen	 speelt	 een	 V.O.G.	 een	 belangrijke	 rol.	
Deze	 verklaring	 gaat	 voor	 alle	 buurtouders	 aangevraagd	
worden	bij	de	gemeente.

Als	 u	 wilt	 meehelpen	 om	 uw	 buurt	 gezellig,	 schoon	 en	
veilig	 te	 houden,	 meldt	 u	 dan	 aan	 bij	 Bianca	 Wuite	 op	
bianca@wijkraadmolenwijk.nl.	Iedere	derde	dinsdag	van	de	
maand	om	19:30	uur	is	er	een	openbare	vergadering	van	de	
wijkraad	op	de	Frieslandlaan	10	waar	u	zich	ook	persoonlijk	
kunt	aanmelden.
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Informatiemarkten Langer zelfstandig wonen

U woont	 zelfstandig	 en	naar	 tevredenheid.	U	 kunt	 zich	 nog	prima	redden	en	u	voelt	zich	veilig	in	uw	woning	en	de	buurt.	
Maar	er	komt	een	moment	dat	dit	verandert.	Uw	gezondheid	
wordt	iets	minder,	misschien	gaat	u	moeilijker	lopen	of	bent	u	
meer	afhankelijk	van	hulp	van	anderen.	
Welke	 mogelijkheden	 heeft	 u	 dan	 om	 langer	 zelfstandig	 te	
blijven	 wonen?	 Misschien	 denkt	 u	 wel	 aan	 verhuizen?	 Het	
langer	zelfstandig	wonen	is	een	belangrijk	onderwerp	waar	we	
u	graag	meer	over	willen	vertellen.

Daarom	worden	er	in	Schalkwijk	binnenkort	informatiemarkten	
gehouden	met	als	thema	‘Langer	zelfstandig	wonen’.	De	eerste,	
bestemd	 voor	 inwoners	 van	 Europawijk	 en	 Molenwijk,	 is	 op	
dinsdag	3	september	(locatie:	de	Wereld	Muziekschool	op	het	
Blokkerplein,	winkelcentrum	Schalkwijk).

De	 tweede	 informatiemarkt,	 bestemd	 voor	 inwoners	 van	
Boerhaavewijk	 en	Meerwijk,	 wordt	 gehouden	 op	 donderdag	 19	
september	(locatie:	de	Ringvaart,	Floris	van	Adrichemlaan	98).	Beide	
markten	beginnen	om	13:30	uur	en	zijn	om	16:00	uur	afgelopen.

Verschillende mogelijkheden 

Op	de	informatiemarkt	zijn	specialisten	aanwezig	op	het	gebied	
van	 wonen,	 zorg	 en	 welzijn.	 Aan	 hen	 kunt	 u	 vragen	 stellen	
over	 de	 meest	 uiteenlopende	 onderwerpen.	 Denk	 hierbij	
bijvoorbeeld	 aan	 de	 door	 de	 Haarlemse	 woningcorporaties	
ontwikkelde	verhuisregeling	‘Ouder	Worden	&	Prettig	Wonen’	
en	de	‘Blijvers-lening’	voor	huiseigenaren.
Ook	 kunt	 u	 zich	 laten	 informeren	 over	 de	 mogelijkheden	
voor	 zorg	 aan	 huis	 via	 de	 WMO	 of	 de	 Wijkgerichte	 Zorg	 en	
mantelzorgondersteuning,	over	voorzieningen	in	huis	zoals	trapliften	
en	douchestoelen,	hulp	in	de	huishouding	of	vervoersondersteuning.	
Het	is	mogelijk	uw	bloeddruk	of	suikergehalte	te	laten	meten	en	
er	is	een	demonstratie	van	handmassages	die	een	prachtig	middel	
zijn	om	contact	te	maken	met	een	dementerende	oudere.

Natuurlijk	 vertellen	 we	 u	 ook	 graag	 meer	 over	 activiteiten	 in	
uw	buurt	zodat	u	actief	mee	kunt	doen	en	andere	mensen	kunt	
ontmoeten.	Kom	meer	te	weten	over	BUUV	en	over	de	Compaan,	
de	multifunctionele	IPad,	die	beide	uw	wereld	kunnen	vergroten.	
Vreest	u	voor	de	hoge	kosten	van	de	energietransitie?	Er	staan	
energiecoaches	 voor	 u	 klaar	 met	 tips	 en	 adviezen.	 Sowieso	
kunnen	we	u	wijzen	op	verschillende	financiële	regelingen	als	u	
een	krappe	beurs	heeft,	maar	bijvoorbeeld	wel	veel	zorgkosten.	

Wij	heten	u	van	harte	welkom	op	3	of	19	september.	De	toegang	
is	gratis	en	een	kopje	koffie	of	thee	staan	voor	u	klaar,	en	indien	
gewenst	ook	een	lekker	kopje	soep.

Informatiemarkten Langer zelfstandig wonen in Haarlem

een	Haarlems	hofje	te	wonen.	Eric:	‘Er	zijn	tal	van	legendes	over	
haar	 en	we	wilden	 dit	 culturele	 erfgoed	 zichtbaar	maken,	 dus	
hebben	we	een	beeld	van	haar	gekleid.	Voor	het	gieten	in	brons	
zoeken	wij	als	stichting	Nieuwe	Gracht	Producties	geen	subsidies,	
maar	sponsors	 in	het	Haarlemse	bedrijfsleven.	Dat	gaat	prima,	
die	 jongens	 vinden	 het	 leuk	 om	 iets	 moois	 bij	 te	 dragen	 aan	
de	stad.	Op	die	manier	hebben	we	ook	het	beeld	van	Kortjakje	
gemaakt	dat	nu	voor	de	Waalse	Kerk	staat.	De	gemeente	vond 

onze	 inspanningen	 voor	 de	 stad	 zo	 leuk	 dat	 we	 allebei	 een	
erepenning	hebben	gekregen,	de	stadspenning	van	verdienste.’

Boek kopen

Het	 boek	 van	 52	 pagina’s	 kost	 10	 euro	 en	 is	 te	 bestellen	 via	
www.nieuwegrachtproducties.nl.	 Ook	 komt	 het	 in	 diverse	
boekwinkels	te	 liggen.	Gezien	de	karakteristieke	tekenstijl	van	
Eric	Coolen	zou	het	zomaar	een	collectors	item	kunnen	worden.	

Paula Willems

Panorama Lokaal

Hoe	maken	we	de	stadsranden	klaar	voor	de	toekomst?	Panorama	
Lokaal	is	een	ontwerpprijsvraag	voor	creatieve	teams	die	met	

die	vraag	aan	de	slag	willen,	 in	opdracht	van	 lokale	coalities	van	
gemeenten,	woningcorporaties	en	andere	betrokkenen.

Samen	met	Tilburg	 is	Haarlem	een	van	de	twee	steden	die	al	
zeker	zijn	van	deelname	aan	deze	prijsvraag.	Om	mee	te	mogen	
doen	 moest	 er	 een	 samenwerkingscoalitie	 worden	 gevormd	
van	tenminste	drie	partijen.

De	 coalitie	 voor	 Haarlem	 bestaat	 op	 dit	 moment	 uit	
woningcorporatie	Pré	Wonen,	de	wijkraad	Molenwijk,	de	gemeente	
Haarlem	en	de	stadsarchitect.	In	september	wordt	een	bijeenkomst	
georganiseerd	 om	 de	 vraagstelling	 te	 specificeren	 en	 andere	
partijen	bij	het	project	 te	betrekken.	De	uit	 te	nodigen	partijen	

zijn	 de	 andere	 twee	 woningcorporaties,	 de	 overige	 wijkraden,	
grondeigenaren	 in	 het	 buitengebied,	 de	 actieve	 Schalkwijkse	
groengroepen,	het	ABC-centrum,	projectontwikkelaars,	het	sociaal	
wijkteam,	zorgpartijen,	buurtbewoners,	kerkgenootschappen	en	
de	ondernemersvereniging.

Wilt	u	meer	weten	over	dit	kansen	biedende	project?	Kijk	dan	op:	
https://panoramalokaal.nl/locaties/haarlem/

Schalkwijk (Molenwijk) doet mee aan prijsvraag Panorama Lokaal
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Opening Jeu de Boules baan!

Op	zondag	22	september	is	er	een	feestelijke	(her)opening	van	de	Jeu	de	Boulesbaan	op	de	Zuiderzeelaan.
   

U	wordt	van	harte	uitgenodigd	naar	een	demonstratie	Jeu	des	Boules	te	komen	kijken	en	eventueel	zelf	mee	te	spelen.

Het	spel	is	eenvoudig	en	voor	iedereen	te	spelen.	De	ballen	zijn	aanwezig	dus	die	hoeft	u	niet	mee	te	nemen.

De	opening	wordt	georganiseerd	door	de	Wijkraad	Molenwijk,	Elan	wonen,	Dock,	
Stichting	SportSupport	en	Petanque	Vereniging	De	Gouden	Gooi	

Het	is	de	bedoeling	om	na	deze	zondag	iedere	donderdag	(dus	vanaf	26	september	2019)	
onder	begeleiding	te	spelen	van	14.00-16.00	uur	waarbij	u	gelijk	uw	buurtgenoten	kunt	ontmoeten!

Voor	aanmelding	en	informatie	kunt	u	zich	wenden	tot:
Lucia	Grooff:	023	303	7238	of	per	mail:		lgrooff@sportsupport.nl

Jan	Bert	Eweg:	06	2844	2715	of	per	mail:		janbert@wijkraadmolenwijk.nl 

Opening Petanque (Jeu de Boules) baan zondag 22 september!

13.30

Inloop met koffie en thee
14.00

Officiële opening
14.05

Start demo en uitnodiging 

om mee te spelen.

16.00

Borrel met hapje
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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


