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Spaarnelanden: 023-7517200 

Voor een melding over schade of storing aan ondergrondse containers, of afval naast de 

ondergrondse containers. Telefonisch, of online via spaarnelanden.nl/ inwoners/melding-maken

• Afspraak grof vuil: telefonisch, of online via afvalwijzer.spaarnelanden.nl

Publieksdienst gemeente Haarlem: 14023

Onder meer voor meldingen over de openbare ruimte, zoals zwerfvuil, 

stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering of laaghangende takken. 

Dat kan telefonisch, of online via haarlem.nl/melding

Politi e algemeen: 0900 8844
Geen spoed, wel politi e. Voor al uw niet spoedeisende vragen en problemen. 
Dit is ook het nummer voor de wijkagent.

Buurtpreventi e groep Molenwijk
www.facebook.com/groups/

Buurtpreventi egroepMolenwijk
Alles wat van belang kan zijn om Molenwijk veilig te houden, 

kun je hier delen, zoals inbraken en verdachte situati es.

W������� M��������
Frieslandlaan 10 – 2036 NE – Haarlem

info@wijkraadmolenwijk.nl

www.wijkraadmolenwijk.nl

www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem

De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand vanaf 19:30 uur 

(m.u.v. juli en december).

Elke dinsdag tussen 11 en 12 uur is er in het wijkgebouw een spreekuur, waarbij 

de wijkraad, de politi e en/of handhaving aanwezig zijn. Kom langs als je vragen of 
opmerkingen hebt over de wijk.

Wijkblad De Molen – Voor en door Molenwijkers!

Dit wijkblad verschijnt driemaandelijks. Onderwerpsuggesti es en op- en aanmerkingen 
zijn alti jd welkom in onze mailbox: demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

Lay-out en vormgeving: Wouter Moné

Tekst en redacti e: Margo Weesie

Informati epagina
Overige belangrijke telefoonnummers
Gemeente Haarlem 14023

Meldkamer Handhaving 023 511 49 50

Hoogheemraadschap Rijnland 071 306 35 35

(bij afval in het water)

Bureau Discriminati ezaken 023 531 58 42

Regionale Dierenambulance 023 533 43 23

Vliegtuiglawaai Schiphol 020 601 55 55

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

Sti chti ng Dock 023 543 60 00
Sociaal Wijkteam 023 543 09 92

Juridisch Loket 0900 8020

W������� M��������
Voorzitt er Riet Ooms
Penningmeester Ruud Norg

Secretaris Bianca Wuite

Notulist Sylvia van den Berg

Lid  Wouter Moné

Lid Jamila Ereduani

Lid Ahmed ben Ali

Lid Paulien Heesbeen

Lid Josh Kruizinga
Lid Jan Bert Eweg

Lid Frits Breen

Lid Margo Weesie
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Van de voorzitter

Het zijn bijzondere tijden; ik kan me niet herinneren ooit zoiets 
onwerkelijks te hebben meegemaakt. Toch zitten we er middenin 

en zullen er – voorlopig – mee moeten leren leven. Dus allereerst: 

sterkte aan iedereen. Vooral aan diegenen, die nog “gewoon” moeten 

werken (dus niet thuis, maar echt naar het werk gaan) en met eenzame 

of zieke mensen te maken hebben. Petje af voor die mensen!!

Onze gedachten gaan ook uit naar al die mensen, die noodgedwongen 

zonder bezoek van kinderen of kleinkinderen de dagen moeten 

doorkomen. Maar ook aan ouders, die thuis moeten werken en 

tegelijkertijd een onderwijzer(es) zijn voor hun kinderen. Laten we 
vooral ook de mensen die werken in de supermarkten, winkels, enz. 

niet vergeten. Heel veel sterkte!

Om toch het contact niet te verliezen (want straks komen er weer 

nieuwe tijden en gaan we weer verder waar we gebleven waren) 
hebben we een soort van “nieuwsbrief” rondgestuurd aan alle 

bewoners waarvan we mailadressen hebben. Wilt u ook op de hoogte 

blijven? Stuur dan een mailtje naar info@wijkraadmolenwijk.nl en 

vraag om op deze lijst geplaatst te worden. Als het nodig blijkt om deze 

nieuwsbrief regelmatig uit te laten komen, zullen we dat natuurlijk 
gaan doen.

Zo lang ons land nog op slot zit, kan ook de wijkraad niet (fysiek) 

vergaderen en zijn heel veel activiteiten en initiatieven afgelast. Hierbij 
een kort overzicht daarvan:

• Vergaderingen wijkraad, inclusief de jaarvergadering. 

Die laatste stond gepland op 21 april. Het plan is om de 

jaarvergadering nu te houden op 20 oktober.

• De koffieochtenden op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur. Zodra het weer mogelijk is, gaan we deze ochtenden weer 

opstarten.

• De Participatiemarkt (8 april), de feestelijke start van het Jeu 
de Boules-seizoen (19 april) en de vrijmarkt op Koningsdag 
(27 april) mochten helaas niet doorgaan. Volgend jaar dubbel, 

zullen we hopen.

• De muzikale optredens in het Centrum Schalkwijk zijn 

stopgezet, maar er waren wel mooie concerten bij diverse 

verzorgingstehuizen, zoals bij de Molenburg.

• Panorama Lokaal zal met wat vertraging voortgaan, maar gaat 

zeker door.

• Schalkwijk aan Zet is op een laag pitje gezet. Nader bericht 

volgt zodra hier iets meer over bekend is.

• Helaas kan ook de Buurtcamping dit jaar niet doorgaan; we 
focussen ons helemaal op 2021.

Uiteraard hoop ik dat er snel verbetering in onze omgangsvormen zal 

komen, hoewel de “anderhalve meter samenleving” nog wel een tijdje 
zal voortduren.

Maar gelukkig gebeuren er ook veel hele leuke, mooie dingen (u leest 

hierover meer elders in deze wijkkrant): kinderen verblijden ouderen 

met geweldige tekeningen, met paashazen gevuld met eitjes, enzovoort. 

De wijkraad is nog altijd actief op allerlei gebieden. We geven 
commentaar op gemeentelijke stukken, volgen de ontwikkelingen in onze 

wijk en proberen toch nog zoveel mogelijk zaken door te laten lopen. De 

contacten met de andere Schalkwijkse wijkraden worden nu telefonisch 

in stand gehouden en samen geven we commentaren op voorstellen van 

de gemeente (b.v. over een busstation aan het begin van de Europaweg) 
en denken we mee over de verkeersstromen in Schalkwijk. 

En verder genieten we volop van de prachtige bloemenzee, die momenteel 
te zien is langs de Ringvaart. Heel veel Schalkwijkers maken hier dagelijks 

een rondje en zijn op deze manier toch nog even lekker buiten!

Voor iedereen: veel gezondheid en volhard in het naleven van de regels 

van onze regering: dit is de beste manier om weer snel maatregelen te 

kunnen versoepelen! 

Riet Ooms, 

voorzitter wijkraad Molenwijk.

Voorwoord

 Foto Wouter Moné

Overdekte picknicktafel voor jongeren bij ingang TP2
Hoera, hij is geplaatst! De beloofde picknicktafel bij de 

ingang van TP2 is op 5 maart neergezet. 

Vanaf de start van ons buurtouderproject in de zomer 

van 2018 lopen de buurtouders regelmatig in de vroege 
avonduren langs bij het Texelhof en zij troffen daar vaak 
een groepje jongeren aan. Als er gevraagd werd naar hun 

bezigheden was het antwoord steeds: gewoon lekker 

bij elkaar zijn, beetje kletsen, soms een bbq houden. 

Opmerkelijk was dat er nooit troep achterbleef en er ook 

nooit sprake was van overlast. 

Toen de wijkraad in 2019 bij de gemeente een Top 3 van wensen mocht indienen stond bovenaan deze 

lijst: een overdekte picknicktafel voor deze jongeren. Helaas, het beschikbare budget was niet voldoende 

om dit snel te realiseren. Met de nodige kunstgrepen is uiteindelijk toch het hele budget bij elkaar 

gekregen en kon de wijkraad begin dit jaar de tafel bestellen.

De jongeren zijn blij met het resultaat en wij hopen dat zij deze plek nog vaak zullen bezoeken en zullen genieten 

van hun “eigen stekkie” (uiteraard mogen ook alle andere bewoners van deze buurt gebruik maken van de tafel).

Foto's Ruud Norg
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Tja, je zou zo denken dat in deze moeilijke ti jden niet veel nieuws te 
melden is met betrekking tot ontwikkelingen in de wijk. Toch zijn er 

nog heel wat instanti es en bedrijven die gewoon doorwerken.
Zo is er te melden dat - vooruitlopend op de reconstructi e van de Zuid 
Schalkwijkerweg - verkeersmaatregelen zijn genomen en wat nieuwe 

verkeersborden zijn geplaatst. De bewoners van de weg zijn/worden 

door de gemeente hier nog verder over geïnformeerd.

De offi  ciële bekendmaking (Staatscourant) ziet er zo uit:

Het besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

• door middel van het verwijderen van verkeersborden E1 (standaard, 
met onderbord links en rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990 en 
het plaatsen van verkeersborden E1 (zonale toepassing) van bijlage 
1 van het RVV 1990 een parkeerverbod met zonale toepassing in te 
stellen op de Zuid Schalkwijkerweg;

• door middel van het verwijderen van verkeersborden G12a van 
bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen van verkeersborden G11 
(met onderbord beide richti ngen) van bijlage 1 van het RVV 1990 het 
verplichte (bromfi ets)pad op te heff en en deze als verplicht fi etspad 
in beide richti ngen aan te wijzen op de Schouwbroekertunnel.

Met betrekking tot de reconstructi e van de weg heeft  Antea nog 
enig geotechnisch onderzoek gedaan.

Naar aanleiding van een vraag van een wijkbewoner over de 

nieuwbouw van Liander (Frieslandlaan) en de sloop van het oude KV-
stati on hebben wij contact gehad met Liander en hun antwoord op 
onze vragen luidde als volgt:

Ik heb begrepen dat u vragen heeft  over de bouwwerkzaamheden 
van Liander ter plaatse van het onderstati on Schalkwijk aan de 
Frieslandlaan 3. Op dit moment zijn de bouwkundige werkzaamheden 
bezig. De huidige planning is dat de nieuwbouw van het stati on in het 
eerste kwartaal van 2021 gereed is. De sloop van het oude gebouw 
zal pas starten in januari 2023, is de verwachti ng. De sloop is namelijk 
afh ankelijk van de ombouw de 6kV verbindingen naar 10 kV
verbindingen, wat door Liander Aanleg wordt uitgevoerd. De ombouw 
kan pas beginnen in 2021 als het nieuwe stati on gereed is.
Ook in deze Corona-ti jd gaat een aantal zaken nog gewoon door. De 
gemeente Haarlem start met het organiseren van gesprekken met 

de bewoners van de Zuid Schalkwijkerweg over de gevolgen van de 

reconstructi e van de weg. Om te beginnen wordt er gesproken met de 
bewoners van de oostzijde van de weg. Zij worden uitgenodigd voor 

een “keukentafelgesprek”. 

Bij de meeste woningen/kavels ligt er een sloot tussen de weg en 

de voortuin. Volgens het ontwerp zal de sloot met steile kanten 

verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een fl auw talud met een 
greppel. Voor de waterhuishouding wordt er op de plaats van de 

sloot een drainbuis gelegd. Hiermee is het waterniveau te regelen. 

Mogelijk zijn ook maatregelen nodig aan de sloot die rondom elk kavel 

ligt. Hiervoor wordt per locati e een maatwerk oplossing gemaakt. De 
functi e van de waterinlaten die een voldoende hoog waterpeil regelen 
voor de funderingen blijft  gehandhaafd.  

En dan nog even dit: van de gemeente Haarlem ontvingen wij op 

3 april de Nieuwsbrief Bomen in Schalkwijk. Daaruit blijkt dat de 

mooie “zwarte populier”, die aan de rand van de Molenplas staat 

in het Molenplaspark NIET gekapt gaat worden, maar gesnoeid. 

Een nader onderzoek heeft  uitgewezen dat de boom niet in 
dusdanige slechte staat verkeert, dat kappen noodzakelijk zou zijn. 

We kunnen dus hopelijk nog vele jaren van deze beeldbepalende, 

karakteristi eke boom genieten! Ook vele andere bomen, die op de 
kaplijst stonden, zijn nu verplaatst naar de snoeilijst. Dat houdt dus 

in dat er zo goed als zeker geen grote kaalslag gaat plaatsvinden, 

maar dat de oude bomen wat gefaseerder zullen worden vervangen 

door nieuwe bomen.

Ontwikkelingen in de wijk

Situati eschets

Wij zijn samen in een bizarre corona crisis beland.

Voor iedereen is deze situati e heel moeilijk; eenzaamheid en 
ziekte liggen op de loer.

De bedrijven en de winkels hebben het moeilijk. De kunst en cultuursector 

zitt en met hun handen in het haar. De ouderen mogen het huis niet uit, 
de verpleeghuizen mogen geen bezoek ontvangen voor hun gasten. 

Geen leuke terrasjes meer of even uit eten gaan, de horeca is dicht.

Er zijn gelukkig heel veel mensen die zo goed  mogelijk voor ons proberen 

te zorgen en daarvoor hebben we met z’n allen geapplaudisseerd.

Maar het is niet alleen de zorg die een applaus verdient. Ook het 

onderwijs moest plotseling op een andere manier gaan lesgeven. 

Kinderen gaan niet meer naar school, ouders moeten thuis werken en 
hun kinderen bijstaan met studeren. Dat is echt geen makkelijke opdracht!

Er worden geen reizen meer geboekt en de vliegtuigen staan aan de 

grond. Kleine bedrijven moeten een oplossing vinden voor de 1,5 
meter maatschappij. 

Het is eigenlijk te veel om alles te omvatt en.
Daarom de complimenten voor alle mensen die zich iedere dag zo 

goed mogelijk aan de afgesproken regels houden. En laten we elkaar 

hierin steunen!

De wereld staat op zijn kop en dat is voor iedereen moeilijk!

Samen moeten we hierdoor heen komen!

De complimenten voor....
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Er in het weiland van de Verenigde Polders diverse kieviten zijn gespot?

De nesten worden gemarkeerd met een witt e plasti c zak!
Er schildpadden zitt en in het Middengebied? Waar zouden die 
vandaan komen?

Er geen meeuwen gevoerd mogen worden? Vooral in de buurt van de 

Waddenstraat schijnt dat toch nog regelmati g te gebeuren. Er staat 
een fl inke boete op. Ook eenden voeren moet u eigenlijk niet doen, 
het is erg ongezond voor deze beesten.

De voorzitt er van de wijkraad Meerwijk, Frank Hilterman, per 31 
maart is gestopt met zijn werkzaamheden. Hij zou aft reden op de 
jaarvergadering, maar die ging vanwege het Corona-virus niet door. Er 

is nu een interim-voorzitt er aangewezen, Marijke ’t Hart. Zij zal offi  cieel 
op de jaarvergadering gekozen moeten worden. Wij hopen dat dat niet 

al te lang op zich zal laten wachten.

Ook de voorzitt er van de wijkraad Boerhaave, Hans Hirs, zou ti jdens 
zijn jaarvergadering op 7 april aft reden. Ook deze vergadering ging niet 
door. De werkzaamheden van Hans worden nu ti jdelijk overgenomen 
door de andere wijkraadsleden. Er wordt naarsti g gezocht naar een 
nieuwe voorzitt er.
Wij zouden het heel erg waarderen om van u te vernemen hoe u de 

Wijkkrant vindt en welke aanvullingen er volgens u nog in moeten. U 

kunt dit kwijt aan: demolen@wijkraadmolenwijk.nl of per brief in onze 

brievenbus aan de Frieslandlaan 10 .

Wij zouden het ook erg waarderen als er vanuit de wijk kopij wordt 

ingeleverd. Dat kan via de mail en via de post. De kopij voor de volgende 

krant zouden wij graag zo rond half juli willen ontvangen. Dan kunnen 

wij u in augustus weer verblijden met de nieuwe wijkkrant. U kunt het 

in de brievenbus doen of mailen naar demolen@wijkraadmolenwijk.nl.

Dankzij de acti e van diverse mensen mag de zwarte populier aan de 
Molenplas blijven staan! Dat is natuurlijk geweldig nieuws! Hij wordt 

wel gesnoeid! 

Er broeden alweer diverse ooievaars in de omgeving van Haarlem. In 

het Groenedaalse bos en bij Bennebroek. Ze fourageren regelmati g in 
de weilanden van Jan van de Nes. Prachti g om te zien.

Er mag in het Molenplaspark niet gereden worden met een brommer, 

scooter of motor! Er staat een bordje: fi etspad! Er ontstaan gevaarlijke 
situati es voor wandelaars en vooral voor kleine kinderen. Ook fi etsers 
met een e-bike rijden soms veel te hard door dit recreati e gebied. 
Kleine kinderen kunnen de snelheid niet goed inschatt en. 
In de kamer van de wijkraad is ti jdens de corona crisis hard gewerkt. 
Er hangt nu een beamer, zodat we geen last meer hebben van de hitt e 
van dit apparaat ti jdens de vergaderingen.

In het winkelcentrum moet u zo veel mogelijk rechts houden, opdat u 

niet tegen andere mensen op loopt. Het staat heel goed aangegeven 

met ronde cirkels op de grond. De bankjes zijn weggehaald, omdat veel 

mensen toch te dicht naast elkaar gingen zitt en. Helaas, we moeten 
1,5 meter afstand van elkaar houden. We hopen dat ze weer snel terug 

gezet mogen worden.

Bij de Jumbo zijn twee camera’s geplaatst om de overlast van de 

hangjongeren te voorkomen. Nu zoekt de jeugd een andere plek op en 

daar wordt nu gehandhaafd. 

Op de website 24 creati ef vind je leuke workshop video’s op het gebied 
van muziek, beeldende kunst, knutselen en meer.

U kunt ook via de computer een bezoek brengen aan het Teylers 

museum. Het is zelfs mogelijk om een buitenlands museum te 

bezoeken via Google art & cultuur.

De ramadan is begonnen op 23 april en duurt tot 23 mei. Door het 

coronavirus is het Islamiti sch Cultureel Centrum Haarlem in Schalkwijk 
eerder deze maand al gesloten voor publiek. Dat op zichzelf heeft  al een 
grote impact op vooral ouderen. Zij komen hier vijfmaal per dag om te 

bidden. Dit kan nu niet door gaan. Het is ook het moment om elkaar 

te ontmoeten. Tijdens de ramadan worden verschillende acti viteiten 
georganiseerd en draait het om het samenzijn. Voor het eerst in de 

geschiedenis kan dit nu niet doorgaan en zullen de mensen 's avonds met 

het eigen gezin eten. We wensen iedereen veel sterkte met dit gemis.

Het is u vast niet ontgaan dat er bij de Jumbo een autokraak is 

gepleegd! De autobus is naar binnen gereden door alle schuifdeuren 

heen en tot sti lstand gekomen bij de kassa’s. Er is veel vernield en de 
mensen, die al aanwezig waren in de winkel om te zorgen dat wij onze 

boodschappen kunnen doen, zijn vreselijk geschrokken. Gelukkig zijn 

de meeste vernielingen al gerepareerd. En natuurlijk zijn er diverse 

maatregelen getroff en om een herhaling te voorkomen. Er zijn o.a. 
gele blokken geplaatst, opdat je op die plek er niet meer met een auto 

door kan! Gelukkig is er via slachtoff erhulp en via de Jumbo zelf, hulp 
geboden aan de medewerkers. Het gaat gelukkig weer goed met ze. Ze 

zorgen weer dat wij onze boodschappen kunnen doen! Hartelijk dank 

en wij hopen met elkaar, dat dit niet meer voorkomt!

Wist u dat…

In het voorjaarsnummer van De Molen zijn op pagina 11 in het arti kel over de Spaarnezangers 
een paar vervelende fouten geslopen. Namelijk dat de dirigent Co Post zou zijn. Dit klopt 

niet, het is Co Dop. Een tweede misser is de mededeling dat de Parelvissers van Verdi zou 

zijn. Een oplett ende lezeres wijst ons erop dat dit niet van Verdi is, maar van Georges Bizet. 
Dank voor haar oplett endheid en excuses voor de verwarring. Toch heeft  het arti kel onder de 
lezers al drie nieuwe koorleden onder Molenwijkers opgeleverd. Er is nog ruimte voor meer 

koorleden!!
Ruud Vader

Recti fi cati e
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Het was begin 2020…

De mensen hadden een lange en donkere winter achter de rug.

Februari was een heel onrusti ge maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrusti g, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,

alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…..

En toen werd het maart…

Het was maart 2020...

De straten waren leeg, de meeste winkels sloten hun deuren en 

de auto’s stonden langs de kant van de weg.

De mensen kwamen haast niet meer naar buiten en dat overal in de wereld.

Landen gingen op slot, de mensen konden het niet geloven dat dit gebeurde.

Het was zo surrealisti sch!

Maar de lente wist het niet...

De bloemen gingen bloeien en de zon scheen en de eerste mooie lentedag brak aan.

De zwaluwen kwamen terug.

De lucht werd roze en blauw.

Het werd later donker en in de ochtend kwam het mooie licht door de ramen.

De jongeren studeerden online, kinderen speelden vooral in huis.

Pubers verveelden zich, ouders wisten soms niet wat ze moesten doen.

Mensen moesten vanuit huis gaan werken.

De kinderen konden niet naar school.

Er was ineens niet genoeg ruimte in de ziekenhuizen,

onderzoeken en operati es werden uitgesteld.
Iedereen wist het…

Maar de lente wist het niet.

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse lente programma af.

Ze schonk ons de mooiste bloemen en heerlijkste geuren.

De rozen gingen bloeien en de magnolia liet zich van haar mooiste kant zien.

De vogels gingen hun nesten bouwen en legden hun eieren.

Maar de mensen...

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventi ef.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.

Iedereen moest fl inke afstand bewaren tot elkaar, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren soms schappen leeg.

Allerlei leuke dingen gingen niet door.

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl het vrede was.

Er was isolati e, ziekte en paniek……. Toen werd de angst pas echt!

Maar de lente wist het niet...

De bomen liepen steeds meer uit.

De lucht was blauw en we konden genieten van de sti lte.
De lucht werd schoner en je rook weer de bloemen in het park!

Langzamerhand werd de wereld groener.

Maar de lente wist het niet…
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En toen...

De mensen ontdekten het plezier om met elkaar te koken en te eten met het gezin.

Er was weer ti jd om de dingen te doen die zijn blijven liggen.
Iedereen had weer meer ti jd voor zijn gezin en voor de ouderen in de buurt.

Er waren mensen die aanboden om boodschappen te doen of om te koken voor elkaar.

Anderen gingen samen met elkaar muziek maken.

Kinderen gingen tekeningen maken voor de verpleeghuizen in de buurt.
We konden niet naar de sportschool, maar wel in het park hardlopen, wandelen of fi etsen.

De regering raadde aan om thuis te blijven of in je buurt te blijven.

Er mochten niet meer dan drie mensen in de auto zitt en of bij je op bezoek komen.
De meeste mensen hielden zich er aan.

We kwamen in een 1 ½ meter maatschappij terecht.

En dat was vreemd.

En de lente...

De lente keek verbaasd om zich heen.

Wat ontspruit daar ineens in Molenwijk? Bloemen geven aan de buren die alleen zijn?

Even cakejes bakken en aan de buren geven!

Op de buren lett en of alles goed gaat, zijn de gordijnen open?
Geen paaseieren zoeken, maar wel paastekeningen brengen naar de eenzame mensen.

En de lente ging door met bloeien.

De overheid gaf duidelijke informati e over radio en tv.
De zelfstandigen werden geholpen, opdat ze niet failliet zouden gaan of mensen moesten ontslaan.

Er werden meer bedden geplaatst op de IC van de ziekenhuizen.

Sommige pati ënten moesten verhuisd worden naar een ander ziekenhuis.
De ziekenhuizen gingen landelijk met elkaar samenwerken!

Hoe kunnen we zo snel mogelijk een vaccinati e ontwikkelen tegen deze corona besmetti  ng.

En de lente zag...

dat er mensen van de ziekte herstelden, ook in Molenwijk.

Maar ook dat mensen overleden en er haast geen afscheid genomen kon worden.

En dat is heel erg….

Iedereen deed zijn best om alles zo goed mogelijk te regelen.

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid,

van sociale contacten, dit deed iets met de mensen.

Het jaar waarin de wereld leek te stoppen, maar de wereld stopte niet, 

maar ging door op een andere manier, met meer aandacht voor elkaar.

Een jaar om nooit meer te vergeten.

En de lente...

De lente kwam terug en strooide weer met zijn verse gras en bloemen.

En misschien wordt de wereld wel een beetje warmer voor elkaar.

We hebben samen gewonnen!

Iedereen mag weer de straat op met tranen in zijn ogen!

Wijkraad Molenwijk wenst u allemaal een hele goede en vooral gezonde zomer toe.

Geniet van onze mooie omgeving op gepaste afstand.

Laten we voor elkaar blijven zorgen!

Sterkte allemaal in deze vreemde ti jden!

Wijkraad Molenwijk wenst u een goede zomer toe
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Rahim, de straatkrant verkoper

Sinds een jaar of 5 is Rahim de vaste straatkrantverkoper bij de Jumbo in Molenwijk. Iedereen kent hem wel en hij kent iedereen. Elk weekend 

staat hij daar en elke maand kopen wij een krantje bij hem.  Als we het vergeten helpt hij ons wel herinneren! 

Gelukkig maken veel mensen een praatje met hem en hij is altijd even beleefd en opgewekt. Zijn verhaal is echter minder opgewekt en eigenlijk 
verdient hij een dikke pluim voor zijn moed en doorzettingsvermogen.
Ongeveer 12 jaar geleden is hij op zestienjarige leeftijd gevlucht uit Burundi, in Nederland terecht gekomen. Zeker in die tijd was de situatie 
in Burundi mensonterend. Zijn hele familie is dan ook overleden. In Nederland heeft hij asiel aangevraagd. Hij kon echter geen ID bewijs laten 

zien, want dat had hij niet en men geloofde niet, dat hij minderjarig was. Een jarenlange 

strijd volgde. Vele rechtszaken eindigden elke keer weer negatief. Verhuizen van het ene 
asielzoekerscentrum naar het andere. Ook werd hij opgepakt, omdat hij zich niet kon 

legitimeren, waardoor hij voor 6 maanden in de gevangenis werd gezet. In 2012 werd 
hem verteld, dat hij uitgeprocedeerd was en dat hij Nederland moest verlaten. Maar 

waar moest hij naar toe? Er was een onveilige situatie in zijn geboorteland en geen 
familie om naar terug te keren.

Via Zwolle en Amsterdam kwam hij uiteindelijk in 2015 in Haarlem terecht.  Vrijwel 

meteen werd hij opgepakt, omdat hij geen papieren had en hij werd weer 6 maanden 

vastgezet. Na deze periode is hij naar “Stem in de Stad” gegaan en hij werd daar geholpen 

met een kamer en eten. Via hen kon hij de straatkrant gaan verkopen, want iemand 

die nergens recht op heeft kan alleen op deze manier voor een beetje geld zorgen. De 
straatkrant moet je eerst inkopen, waarna je deze met winst kunt verkopen. De winst 

mag je dan houden. En daar betaalt Rahim nu de huur en zijn eten van, want inmiddels 

heeft hij een kamer gevonden.
Terwijl Rahim vertelt, zijn er af en toe ongemakkelijke momenten en als hij zegt dat dit 

nog maar een héél klein stukje van zijn verhaal is, kost het hem ook moeite zijn emoties 
in toom te houden. Ook wij worden er erg door geraakt en we gaan ons bezinnen of we 

iets voor hem kunnen doen. Momenteel heeft hij een goede advocaat geraadpleegd. Dit 
is echter geen rechtsbijstand advocaat. Hij moet het zelf betalen en ja: waarvan?

Dus beste buurtbewoners, als je het kunt missen: koop maandelijks de krant bij hem 

voor € 2,50. Dit is zijn enige bron van inkomsten!

Tot slot vragen we Rahim wat zijn wens is ten aanzien van de toekomst. Hij zou het liefst 

buschauffeur worden. Wat zou het fijn zijn als we hem achter dat stuur konden krijgen!
Ook een keer met een verhaal in de Molen? Mail naar interview@wijkraadmolenwijk.nl

Mirjam Stolp

Gezichten van Molenwijk

Foto Amber Bijster     

In 2019 heeft de gemeente opdracht gegeven om alle wilgen en 
populieren in Schalkwijk te inspecteren en hiervoor een advies op 

te stellen. Volgens dit advies moesten 96 bomen worden gekapt. 

Hiervoor heeft de gemeente in september 2019 een kapvergunning 
aangevraagd. Op deze kapaanvraag heeft de gemeente uiteenlopende 
reacties ontvangen. Daarom heeft de raad in december 2019 besloten 
dat een onafhankelijke partij deze bomen opnieuw moet beoordelen 
conform de landelijke richtlijn ‘takbreuk populieren’.

Herbeoordeling 96 bomen.
Afgelopen februari is de herbeoordeling van de 96 bomen afgerond. De 

onafhankelijk deskundige heeft geadviseerd om 46 van de 96 bomen 
te vervangen. De overige 50 bomen worden gesnoeid om gevaar en 

overlast terug te dringen/verminderen. Voor één geïnspecteerde 

boom blijken geen maatregelen meer nodig.

Op 14 april 2020 start Oosterhof Holman met de kap van de bomen. 

Deze werkzaamheden zijn binnen twee weken afgerond. Voordat de 

bomen worden gekapt, controleert een expert of er geen dieren in 
nestelen. Als in een boom dieren worden aangetroffen, dan wordt deze 
boom voorlopig niet gekapt. Een deel van de gekapte bomen wordt 

hergebruikt bij de aanleg van een ‘Tiny Forest’ bij OBS de Zuiderpolder. 

Meer informatie over dit project vindt u op deze website. Na de 
bomenkap start Oosterhof Holman met het snoeien van de overige 

bomen. Op onze website ‘Bomen in Schalkwijk’ vindt u twee kaarten 

die laten zien waar de te kappen en te snoeien bomen zich bevinden.

Aanplant 90 bomen in 2020 De 46 bomen die gekapt worden, vervangen 

we door duurzame bomen. In totaal planten wij in het najaar 90 

bomen. Door de vertragende werking van de corona-maatregelen lukt 

het niet om alle bomen nog dit voorjaar te planten. Dit komt doordat 

het aanplant- en kapseizoen loopt van november tot en met april.

Op verzoek van de Haarlemse gemeenteraad planten we dit voorjaar 

ook extra bomen op het zuidelijk deel van de Amerikaweg. Deze bomen 
zijn een aanvulling op de reeds geplande aanplant van de 90 bomen. 

Hiermee wordt de hoofd-bomenstructuur versterkt.

Vooruitzicht.
Het herplantplan is nog niet geheel uitgewerkt. In dit plan staat uiteindelijk 

aangegeven op welke plaats de vervangende bomen en waar de extra 
bomen komen te staan. Als het herplantplan af is, nodigen wij u uit voor 

een informatieavond. Deze vindt naar verwachting later dit jaar plaats.
In verband met het corona-virus denken wij na over een passende 

vorm voor deze bijeenkomst.

Jeroen Braakman, procesmanager Bomen in Schalkwijk.

Voortgang van het project Bomen in Schalkwijk
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We waren nét zo lekker op dreef in alle groepen... alle letters 
waren geleerd in groep 3, bij de kleuters was het nieuwe 

thema van 'Sil op school' geïntroduceerd, leerlingen van groep 8 
bereidden zich voor op de eindtoets. We hadden nét een spetterende 
theatervoorstelling achter de rug die we nog hadden kunnen opvoeren 

voor onze ouders. En tóen moest de school dicht! 

Geen kinderstemmen meer in school, geen interactie tussen 
leerkrachten en leerlingen, geen lessen zoals we gewend waren. Hoe 

het dan wél moest dat bedachten we snel. Op maandag kwamen de 

leerkrachten bij elkaar om een plan te maken, op dinsdag werden 

de lespakketten uitgedeeld en startte het afstandsonderwijs. Vanaf 
dat moment leerden leerkrachten hoe zij konden videobellen, hoe 

zij online een les konden geven of een instructiefilmpje moesten 
opnemen. Kinderen maakten het werk vanaf hun thuiscomputer, en 
als die er niet was konden zij er een van school lenen. Ouders merkten 

wat er allemaal bij een schooldag komt kijken en hoe het schoolwerk 

er op de computer uitziet. 

Ondertussen werden er ook kinderen op school opgevangen. Van 

ouders die in de zorg werkten of om een andere reden.

Hoe goed iedereen het schoolwerk ook organiseerde, we verlangden 

allemaal naar 'normaal'. Gewoon weer vertrouwd naar school kunnen, 

in het ritme van alledag, waar de leerkracht de regie heeft en waar je 
terecht kan met je vragen als je iets niet snapt. Op donderdag voor 

het Paasweekend brachten we bij alle leerlingen een cadeautje langs, 

met de groeten van ons allemaal, omdat we de kinderen en ouders zo 

vreselijk missen!

We wensen dat als deze krant op de mat valt... alles gauw weer normaal is!

Het Waddenteam

De Waddenschool in coronatijd

Haarlem wil het beheren van groen in de stad gaan veranderen. De gemeente wil meer ruime voor natuur in de stad. 

Met een andere aanpak van gazons en bermen moet de kwaliteit verbeteren. Het zogeheten ecologisch beheer 

gebeurt al, door minder te maaien en meer op te ruimen, waardoor meer ruimte ontstaat voor planten.

“Veel inheemse en steeds zeldzamer wordende planten zijn gebaat bij een schrale voedselarme bodem”, zegt stadsecoloog 

Sjoerd Andela. “Insecten zijn weer afhankelijk van deze planten voor voedsel, schuilen, voortplanten en overwinteren”, 
aldus Andela. Hoe voedselrijker de bodem, hoe minder soorten en vooral ook bloeiende soorten planten. Om de grond 

minder voedselrijk te maken blijft het maaisel niet meer liggen, maar wordt het afgevoerd.
Op de website natuurinjestad.nl komt meer informatie over wat de wijziging inhoudt, wie waar wordt ingezet en waarom.

Nieuwe aanpak van groenbeheer in Haarlem

Het zou een prachtig feest worden dit jaar!
Het is 75 jaar geleden dat Nederland 

werd bevrijd. Het einde van de Tweede 

wereldoorlog. Helaas zijn alle evenementen 

afgelast. Misschien komt er een dag, dat we 

het samen kunnen vieren met de bevrijding 

van het corona virus, dan kan de vlag uit!

Hoe was dat 75 jaar geleden in Haarlem? De 

2e mei was een dag om nooit te vergeten. Laag 

over de huizen vlogen zware bommenwerpers, 

nu niet geladen met bommen, maar met 

voedselpakketten. In de straten juichten de 
mensen en ze zwaaiden met vlaggen. Het was 

niet alleen om het voedsel dat kwam. Het was 

ook omdat de Haarlemmers voelden dat het 

einde van de oorlog naderde. In de avond van 

4 mei werd bekend gemaakt, dat het Duitse 

leger de wapens had neergelegd.  Overal in 

de stad werden in die nacht aanplakbiljetten 
opgehangen waarop de capitulatie werd 
aangekondigd. Om acht uur was het dan 

officieel, de capitulatie van het Duitse leger 
was een feit. Overal was de nationale driekleur 
te zien. Er werd gezongen, gehost, gedanst, 

omhelsd en muziek gemaakt! Toch voelden 

velen zich pas werkelijk bevrijd, toen de 

Canadezen op 8 mei Haarlem binnentrokken. 
Chocolade en sigaretten werden met gulle 
hand uitgedeeld. Eindelijk was de oorlog 

voorbij en hoefde je niet meer bang te zijn of 

onder te duiken.

Lang opgekropte gevoelens van frustratie 
en woede zochten ook een uitweg. Bij 

de kroegen in de Kruisstraat en aan de 
Schoterweg, waar NSB-ers vaak kwamen, 

vlogen stenen door de ruiten. Ook werden 

de dames die zich met de Duitsers hadden 

bezig gehouden gestraft door het volk op 
het bordes van het stadhuis. Woedende 

Duitsers hadden op 5 mei nog geschoten 

op de Grote Markt, maar spoedig was dat 

over en ging het feest verder. De mensen 

hadden plotseling geen last meer van hun 

hongerige magen en van de doorstane angst 

en kwellingen. De behoefte aan feesten 
was zo groot, dat feestelijkheden per wijk 

werden georganiseerd. De bewoners van 

het Kleverpark organiseerden een groot 
vreugdevuur in een loopgraaf, waarin al 

het verduisteringspapier samen met het 

portret van Hitler werd verbrand  De NSB-

burgemeester Plekker was nergens te 

bekennen. Die zat in een kamp in Duitsland, 

maar dat wist nog niemand. Zijn vervanger, 

de NSB-er M. van Driel, ging op 5 mei nog 

wel naar het stadhuis, maar begreep al snel 

dat hij daar niets meer te zoeken had. De 

door de Duitsers ontslagen burgemeester 

J.E. de Vos van Steenwijk maakte bekend dat 

hij inmiddels was benoemd tot waarnemend 

Commissaris van de Koningin in Noord-
Holland. In zijn plaats nam oud-wethouder 

M.A. Reinalda het burgemeestersambt waar. 

Met de komst van de Canadezen op dinsdag 

8 mei werd de stad voorlopig onder Militair 
Gezag geplaatst. De overgang naar ‘normale 

tijden’ zou nog maanden gaan duren, maar 
Haarlem was weer vrij. De vlag ging uit!

Bron: oneindig Noord-Holland

De bevrijding van Haarlem
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Bomen in Schalkwijk

De gemeente vervangt de aankomende jaren bomen in Schalkwijk, zoals populieren en wilgen, omdat ze gevaarlijk zijn of veel overlast geven. 

Hiervoor komen bomen die langer mee gaan terug. Samen met bewoners en betrokken professionals is hiervoor een wensbeeld opgesteld. 

In 2020 worden 46 bomen vervangen, in totaal worden dit jaar 90 bomen geplant. Het herplantplan hiervoor is in de maak.

Klankbordgroep bomen in Schalkwijk
Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', heeft in 2017 een 
bewonersadvies opgesteld en overhandigd aan de gemeente. Deze bewoners hebben ook 

een burgeradvies uitgebracht over het wensbeeld. Ook de wijkraden en belangengroepen 

deden mee. Bewoners, wijkraden en andere stakeholders blijven betrokken bij de uitvoering, 

daarvoor willen we een klankbordgroep oprichten. Wilt u meedenken in de klankbordgroep, 

dan kunt u zich opgeven via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.

Wilt u op de hoogte blijven over de bomen in Schalkwijk, dan kunt u zich opgeven voor de 

digitale nieuwsbrief, ook via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.

Voor meer informatie, zie: www.haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk

Bomen in Schalkwijk

Tijdens de hete dagen van vorig jaar zijn de temperatuurverschillen 

gemeten tussen buurten waar veel groen staat en stadsdelen 

waar de tuintjes dicht betegeld zijn en ook het verschil tussen het 

centrum van de stad Rotterdam en haar lommerrijke buurten. Het 
resultaat was onthutsend: tussen de groene buurten en de buurten 

met veel betegelde tuintjes was het verschil 4 graden en tussen het 

stadscentrum van Rotterdam en haar lommerrijke buurten was het 
zelfs 8 graden verschil. Dit betekent dat bij 26 graden het best is uit te 
houden in de lommerrijke wijken, terwijl het in de andere buurten waar 

de temperatuur respectievelijk 4 of 8 graden hoger is niet uit te houden 
is. Waar gaat het hier om? Het groen, dus de bomen, de struiken en de 

overige planten, absorbeert de warmte, maar de straten, de trottoirs, 
de huizen en niet te vergeten de vaak dicht betegelde tuinen, kaatsen 

de warmte terug. De warmte blijft hangen. Dit betekent dat u als 
bewoner een klein beetje kan helpen om die temperatuur te regelen 

door veel groen in uw tuin te zetten. Haarlem is één van de dichtst 
bebouwde steden van Nederland. Voor elke bewoner is hier 24 m² 

openbaar groen beschikbaar. In vergelijkbare steden is dat gemiddeld 

35 m². De druk om in de steden te gaan wonen neemt steeds verder toe. 

Open plekken verdwijnen. Huizen in oude wijken worden afgebroken 

en er komen nieuwe, slim dichter op elkaar gebouwde woningen voor 

terug. Als gevolg daarvan wordt het groenareaal kleiner. Het is niet 

tegen te houden dat er steeds meer bewoners bij komen maar er zal 

op een goede manier naar oplossingen moeten worden gezocht om de 

hoeveelheid groen op peil te houden.

Door de opéénstapeling van bezuinigingen op het onderhoud aan de 

openbare ruimte is ernaar toegewerkt om het groen zo sober mogelijk 

te houden. Het is uitbesteed aan particulieren die zo efficiënt mogelijk 
hun werk doen. Wij als bewoners zien de achteruitgang, deskundigen 

waarschuwen dat het met de insectenwereld zeer slecht gesteld is.

Wij beginnen ons af te vragen waar dit naar toe gaat. Hopelijk komt 

er door gesprekken tussen bewonersgroepen en de gemeente een 

ander groenbeleid op gang, waarbij niet alleen de kwaliteit maar ook 

de hoeveelheid groen aan de orde komt. De magische grens om niet 

hoger dan 14 bouwlagen te bouwen zal moeten worden losgelaten. In 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en vergelijkbare steden hebben ze 
er geen moeite mee om de hoogte in te gaan. Door het loslaten van 

die magische grens wordt bereikt dat het openbaar groen wat minder 

onder druk komt te staan.

Frits Breen, wijkraadslid Molenwijk

De gevolgen van de verdichting van de stad.

Om mijn conditie op peil te houden, ga ik als het goed weer is, een flink eind 
fietsen en dat kon de laatste dagen. Het was genieten van wat ik om mij heen 

zag De lente is overal uitbundig aanwezig: de lammetjes wankel op de benen, 

paarden en koeien die weer in de wei kunnen eten en draven. De bermen zijn 

uitbundig geel gekleurd van het koolzaad! Paardenbloemen staan er tussen met 

weer een andere kleur geel of zelfs al met de witte pluizenbol. Daar tussen vleugen 
wit van het fluitenkruid en bescheiden tussendoor allerlei kleinere witte blauwe 
en lila kleurige bloemetjes. De natuur heeft niet alleen kwade, maar ook heel veel 
goede kanten. 

Frits

Mooi Molenwijk

Wij hebben u in de vorige wijkkrant geïnformeerd over het project Wijkdorp 3.0.

Graag wilden wij te weten komen, wat de bewoners van Molenwijk allemaal bezig houdt en waar op allerlei gebied nog behoefte aan is.
Wij zijn daar ook druk mee bezig geweest, maar ook hier komt de coronacrisis roet in het eten gooien.

We waren al een heel eind op weg met het maken van interviews. En zouden rond deze tijd bij u langs komen.
Helaas laat dit nu even op zich wachten.

Hopelijk zien we u later in het jaar. 

Wijkdorp 3.0
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Seniorweb Haarlem is onderdeel van een landelijke organisatie 
die zich ten doel stelt senioren te helpen in de digitale wereld. 

De kosten kunnen laag blijven, omdat zij werken met vrijwilligers. 

Steeds meer ouderen lopen tegen problemen aan, omdat heel veel 

instellingen alleen te bereiken zijn via de computer.

Seniorweb Haarlem kan hierbij helpen.

Zij organiseren cursussen en workshops op allerlei gebied b.v. een 

cursus voor de smartphone, een fotocursus of een workshop voor 

Whatsapp. Ook houden zij regelmatig inloopochtenden waar u gratis 
terecht kunt met al uw vragen en problemen op het gebied van 

computers, tablets en smartphones.

Sinds kort werkt Seniorweb Haarlem ook samen met de bibliotheek. 

Er zijn verschillende cursussen gepland in bibliotheek Schalkwijk. Op 

4 mei start daar b.v. een IPhone cursus. Dit zijn 4 lessen van 2 uur, op 

de maandagmiddag van 14 tot 16 uur. De vraag is of dit door kan gaan 

i.v.m. het Corona virus.

Als u meer informatie wilt over wat zij allemaal organiseren kunt u bellen 
naar Seniorweb Haarlem (Emmie Buisman) telefoon 06-22092895. Ook 
bereikbaar via Whatsapp. Bent u toch al een beetje thuis op de computer 

of smartphone dan kunt u ook kijken op: seniorwebhaarlem.nl

U kunt natuurlijk lid worden van Seniorweb, u krijgt dan iedere 14 

dagen een update met allerlei informatie uit computerland, ook krijgt u 
4 x per jaar een blad met allerlei informatie over de digitale wereld. Als 
er iets is met uw computer, kunt u gebruik maken van de vrijwilligers, 

die u graag komen helpen voor een zeer klein prijsje.

Op de website van het landelijke Seniorweb vindt u heel veel handige 

artikelen. Kijk op: seniorweb.nl

Wat onze cursisten zeggen

Ik ben blij met de mogelijkheid van de Open Inloop, die op diverse 

locaties wordt gehouden. Hier kan ik makkelijk met mijn digitale vragen 
en problemen komen en word ik op een prettige manier geholpen door 
vrijwilligers van Senior Web Haarlem. De vooraf gegeven presentaties 
over een willekeurig onderwerp zijn altijd weer een eyeopener voor 
me, en geven me veel steun en inzicht, waarvoor mijn hartelijke dank. 

(bericht van een bezoeker)

Wij hopen u graag een keer te begroeten op één van onze vele activiteiten.

Seniorweb Haarlem helpt!

Een markant gezicht uit Molenwijk is er niet meer.

Ons bereikte het bericht dat “zuster Thea” half maart is overleden. 

Ze is net geen 90 jaar geworden. Ze zal gemist worden, want veel 

mensen kenden haar en ze zorgde altijd voor een vrolijke noot!

Al tijdens haar werkzame leven was zij een icoon, maar ook daarna 
bleef zij nog geweldig actief. Zij bezocht niet alle vergaderingen van de 
wijkraad, maar ze volgde ons wel via de verslagen en de website. Op 

de jaarvergaderingen gaf zij meestal wel acte de présence. Zo ook op 

de jaarvergadering van 16 april 2019. Die werd gehouden in de aula 

van de Waddenschool. Zuster Thea stond echter voor de deur van 

de wijkraadskamer op de Frieslandlaan… werd meegenomen door 

enkele andere wijkbewoners naar de juiste plek, maar de vergadering 

was al gestart. Zij kwam al mopperend (flink hard) binnen maar op 
het moment dat zij de burgemeester zag lichtte haar gezicht op en 
stevende zij op hem af zonder op de spreker te letten. Niet bepaald 
onopgemerkt dus. Daarna had zij ook nog de nodige vragen aan 

onze burgemeester, Jos Wienen, die daar zo van genoot dat hij na de 

vergadering zijn kadootje van de wijkraad (paaseitjes) aan zuster Thea 

gaf. Een geweldig leuk gebaar!

Wij zullen haar missen op onze volgende jaarvergadering.

Dag zuster Thea!

In memoriam zuster Thea

Artvark bedacht een super plan voor het 775-jarige jubileum van Haarlem! Als Haarlemmers maken we één groot kunstwerk voor de stad, 

bestaande uit honderden/duizenden kleine zigzagboekjes (leporello’s) die samen de ‘Vriendenbibliotheek’ vormen. Een tijdsdocument, een 
erfenis die we aan onze stad nalaten. Museum Haarlem zal de Vriendenbibliotheek een plaats geven in de collectie en elke keer een ander boekje 
in een vitrine exposeren.

Iedereen kan meedoen. Je vult het boekje met wat je maar wilt: tekst, foto’s, tekeningen, desnoods 

borduurwerk. Als het maar betrekking heeft op jouw band met Haarlem. Wat je mooi vindt aan de stad, wat 
je er graag doet, dierbare herinneringen, lievelingsplekken. Van 17 april tot november 2020 kan iedereen 

gratis een leeg zigzagboekje ophalen bij Kunst Centrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht 117-121. Ze zijn 
open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Bij inlevering van een vol boekje krijg je 

een cadeautje.

Dit project is mogelijk dankzij: Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Rabobank Haarlem, Gemeente Haarlem, 
SKOB, Stichting vrienden van De Vishal e.a.

Haarlem en ik - voor de jarige stad
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Mooie initiatieven in Molenwijk tijdens de corona crisis.

Het is een moeilijke tijd voor iedereen in de wereld, ook voor 
de bewoners in Molenwijk. Toch gebeuren er mooie dingen, 

waar je misschien anders niet zo gauw aan zou denken. Een van 

onze wijkraadsleden werkt in het verzorgingshuis Schalkweide. Zij 

constateerde dat de mensen daar vaak eenzaam zijn, nu helemaal, 

omdat er geen bezoek mag komen. Zij kreeg een goed idee en vroeg 

of er misschien kinderen of (achter)kleinkinderen waren, die iets voor 

deze mensen konden maken. Dat was niet tegen dovemans oren 

gezegd! Allerlei kinderen werden aan het werk gezet om tekeningen, 

kaarten en andere knutselwerkjes in elkaar te zetten. Ze werden 
verzameld in een tas, die bij het hek werd gezet en zo konden de 

werkjes worden opgehaald en uitgedeeld aan de mensen in het 

verzorgingshuis. 

Wat een vreugde en blijdschap bracht dat teweeg. Een groot succes. U 

ziet het op de foto’s. Schalkweide is niet het enige huis in Schalkwijk. 

Ook de Molenburg kwam aan de beurt en ook daar was men erg blij 

met al het moois! De complimenten voor alle kinderen en de ouders, 

die zeker twee weken hard hebben gewerkt voor de mensen in de 

verpleeghuizen. Petje af!! Als klap op de vuurpijl kregen alle harde 

werkers een mooie verrassing van Dock, waarmee ze weer vooruit 

kunnen met knutselen, want daar hebben de kinderen wel zin in!

De coronacrisis was net begonnen en er zou een feest worden 

gehouden voor een mevrouw die 88 jaar werd. Dat kon plotseling niet 
door gaan. Uiteraard was dit een grote teleurstelling! Maar er werd 

iets op gevonden door de buurbewoners. In de tuin werd een grote 88 
opgehangen en alle buren zongen lang zal ze leven voor de deur van 

deze jarige job. Toch nog een beetje feest!

Op een avond werd er bij de oudere buren gebeld door een buurvrouw, 

die met haar dochter tulpen kwam brengen. Aan de bos bloemen hing 

een kaartje met hun telefoonnummer erop dat je kon bellen als er 

boodschappen gedaan moesten worden.  Zo lief!

Enige tijd later hadden ze cakejes gebakken en ook van deze lekkernij 
kwamen ze even iets voor de deur zetten. Zo’n lekkere verrassing!
Een buurvrouw vertelde mij dat er op een dag een bosje tulpen in de 

brievenbus zat, zomaar.

Ook worden er voor diverse mensen boodschappen gedaan. Het 

briefje wordt opgehaald en de boodschappen voor de deur gezet.
De meeste mensen houden tijdens het wandelen rekening met elkaar. Ze 
stappen even opzij, laten je door en zeggen gedag of maken op gepaste 

afstand even een praatje. Laten we proberen om deze aardige dingen, die 

nu zijn ontstaan, ook na de coronacrisis vol te houden. Misschien wordt 

de wereld er nu toch een stuk aardiger door. Heeft u iets meegemaakt? 
Laat het dan weten, dan kunnen we er de volgende keer ook weer van 

genieten. U kunt het sturen naar: demolen@wijkraadmolenwijk.nl of 

opschrijven en het in de brievenbus doen.

Mooie ervaringen tijdens corona tijd

Gelukkig mag u nog buiten fietsen en dat is een groot genoegen.
We moeten wel rekening met elkaar houden en de richtlijnen van 

het RIVM volgen. Dat betekent, dat het goed is om afstand te houden 

en niet in grote groepen te gaan fietsen.
Bovendien is het verstandig in je eigen buurt te blijven en niet de 

drukte op te zoeken. Blijf het nieuws volgen i.v.m. het afzetten van 
wegen, waarvan de verwachting is, dat het daar te druk wordt.
Je mag best met je partner fietsen, maar houd afstand, was je handen, 
hoest of nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren 

zakdoekjes. Je mag ook op een geleende fiets naar buiten, maak wel 
het stuur even schoon!

Mag je het knopje van het stoplicht indrukken? Tot nu toe blijkt 

het virus in de buitenlucht en in het zonlicht niet lang te overleven. 

Natuurlijk is het wel een risico als er net iemand in zijn hand heeft 
geniest of gehoest. Je kunt ook met je elleboog het knopje indrukken 

of met de buitenkant van de mouw van je jas. Als je milde klachten 

hebt, is het niet verstandig om te gaan fietsen, want de kans is dan 
groter dat je andere mensen besmet. Stel je ritje even uit.

Als je fietst op een pad waar ook mensen lopen, houd dan rekening 
met elkaar, fiets niet vlak langs de wandelaars en waarschuw even 
door te bellen en langzamer te fietsen.
Kijk voor actuele adviezen op de website van het RIVM.
Wandelen, dat is goed voor ieder mens en gelukkig mag dat ook.

Belangrijk is ook hier de adviezen van het RIVM te blijven volgen. 

Wandel bij voorkeur alleen en houd 1,5 meter afstand. Wandelen in 

groepen met meer dan 3 personen is niet toegestaan, met uitzondering 

van mensen die een huishouden vormen.

Als je bang bent, dat andere mensen te dicht naderen, steek je arm dan 

uit, dan houden de mensen vanzelf afstand. Bij het wandelen is het nu 

niet aan te raden om een flinke boswandeling te gaan maken, ver uit 
uw eigen buurt. Het reizen moeten we zoveel mogelijk beperken.

En ook hier geldt: ga niet naar drukke locaties en kom je er toch in 
terecht, ga dan terug naar huis.

Als het niet nodig is, maak dan geen gebruik van het openbaar vervoer. 

De beste manier van reizen is nu met de fiets.
Zo blijft het veilig voor jezelf en voor anderen!

Fietsen en wandelen tijdens de corona crisis
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In de Mgr. Huibersschool werd de eerste cultuurvergadering 

gehouden, die georganiseerd werd door onze cultuurmedewerkster 

Arianne den Haan en cultuurcoach Vincent Lamers.

Alle wijkraden, gemeente, zelforganisati es, basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, zorg en welzijn, Schalkwijk Centrum en andere organisati es 
die een bijdrage wilden leveren, waren aanwezig. Iedereen kon een 

workshop bijwonen naar keuze. 

Een kleine greep uit de workshops: 

1. Welke subsidieregelingen en ondersteuningsmogelijkheden zijn er 

voor jouw cultuuriniti ati ef? Je hebt een prachti g idee, maar hoe ga je 
dat organiseren? Waar kun je subsidie krijgen en welke ruimte is er 

ter beschikking?

2. Jong zijn in Haarlem. Hoe kun je als ouders omgaan met de 

consumpti e van sociale media en je kind in deze digitale ti jd liefdevol 
begrenzen?

3. Hoe vind je vrijwilligers en hoe hou je de mensen betrokken? Het 

allerbelangrijkste is natuurlijk, dat je de vrijwilligers ook een stem 

geeft  in de organisati e, zodat ze hart voor de zaak krijgen.
4. Hoe betrek je de jonge mensen van de basisscholen bij kunst en 

cultuur in de wijk? Er zijn nu wat leerlingen van de Mgr. Huibersschool 

die wat werkstukken in het winkelcentrum hebben gepresenteerd. Zijn 

er nog andere manieren waarop leerlingen zich kunnen presenteren?

5. Jong en oud. Samen cultuur maken in de wijk. Hoe verbind je oud en jong 

met elkaar? Kinderen en ouderen kunnen zich door een kunstervaring 
samen verwonderen, ongeacht leeft ijd, achtergrond of ervaring.

Na afl oop was er nog een gezamenlijke afsluiti ng over de vraag: wat heeft  deze 
middag voor je opgeleverd en met wie ga je zeker contact zoeken? Hierop werd 

enthousiast gereageerd en iedereen vond ti jdens de afsluitende borrel, dat 
een herhaling zeker zinvol zou zijn.  Kortom een zinvolle middag, waar diverse 
organisati es elkaar hebben gevonden en wellicht samen verder kunnen.

Cultuurvergadering van 3 maart

Wij weten nog niet hoe onze wereld er 

uit zal zien, als de wijkkrant bij u op 

de mat valt, maar we verwachten niet veel 

veranderingen, dus is de zorg voor elkaar nog 

steeds hard nodig. Heeft  u behoeft e aan hulp, 
zoals boodschappen doen, een praatje of 

ondersteuning?

Of wilt u een ander helpen? Zorg voor elkaar!

Hulp krijgen of aanbieden.
• Bij Haarlem Voor Elkaar kunt u hulp vragen en 

aanbieden. Kijk op www.haarlemvoorelkaar.nl

of bel naar 023-5314862.
• Bij Buuv kunt u vragen of kijken wie u in de 

buurt kan helpen. Kijk op Haarlem.BUUV.nu

of bel naar 023-5517845.
• Heeft  u behoeft e aan ondersteuning 

of heeft  u specifi eke vragen over werk, 
inkomen, wonen, geldzaken, welzijn 

en/of zorg, dan kunt u het Sociaal 

Wijkteam bellen, 023-5430992. Of kijk op

www.sociaalwijkteamhaarlem.nl

Behoeft e om te praten.
Voelt u zich alleen, heeft  u behoeft  om met 
iemand te praten?

Bel op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 

uur naar Alti jd Contact, 088-855 51 95. Daar 
zitt en alti jd mensen voor u klaar! Of bel de 
luisterlijn van Stem inde Stad en Open huis 

samen met Haarlemse Kerken. Bel tussen 
13.00 en 20.00 uur naar 023-3036700.

Hulp voor oudere en zieke mensen.
• Het Rode Kruis heeft  een speciaal 

telefoonnummer waar ouderen en zieken 

terecht kunnen met allerlei vragen rond 

coronavirus, 070- 44558 88.
• Bent u mantelzorger of zorgt u voor 

iemand? U kunt terecht bij Team Tandem 

voor een luisterend oor of prakti sche hulp, 
023-8910610.

• Werkt u bij een organisati e en wilt u iets 
betekenen voor kwetsbare bewoners, maar 

weet u niet precies hoe of wat? Neem dan 

contact op met Haarlem Eff ect, 023-5322547 
of met Dock Haarlem, via 023-8555175.

• Woont er een oudere of zieke in buurt? 

Doe gewoon een briefj e in de bus met uw 
telefoonnummer en een kort berichtje, dat 

ze hulp kunnen vragen.

Boodschappen doen of laten doen.
• Zoef Zoef en jongerenorganisati e Triple ThreaT 

zijn samen met Albert Heijn een boodschappen 

dienst gestart. Deze boodschappendienst 

is bedoeld voor 65-plussers en mensen die 

minder mobiel zijn of een zwakker gezondheid 

hebben. Kijk op www.zoefzoefh aarlem.nl of 

bel, 023-5436046.

• Sti chti ng Jongeren in Beweging helpt 
Schalkwijk met boodschappen doen en biedt 

ook een luisterend oor, 06-14999822 of  mail 
naar Sti chti ngjongereninbeweging@gmail.com

Wat kunt u zelf doen?
Spreek met uw buren een teken af, waardoor 

de mensen uit de buurt weten, dat u hulp 

nodig heeft . Een rood hartje op het raam, u 
heeft  hulp nodig. 
De gordijnen zijn op een bepaalde ti jd nog 
dicht, dan heeft  u hulp nodig. 
Probeer contact te houden in   uw straatje, 

ook al is het op afstand. 

Blijf niet met problemen of angsten zitt en, 
want iedereen heeft  er last van en……we zijn 
er om elkaar te helpen, niet waar?

Blijf gezond…samen moeten we dit overwinnen!

Corona ti jd in Molenwijk

Er ligt veel sti l in deze ti jden, maar niet de bouw bij het Centrum Schalkwijk. Daar 
wordt volop gewerkt. Het bouwblok aan het Floridaplein zal medio 2021 gereed 

zijn. Er komen twee grote supermarkten, een parkeergarage, horeca en woningen.

De bouw van de bioscopen is ook al in volle gang, verwachte einddatum is oktober 

2020. Zodra de bioscoop klaar is, zal de openbare ruimte in dit gebied worden 

aangepakt en alles goed bereikbaar gaan worden.

De nieuwe Floridabrug is op 27 maart geopend.

Daarna zullen de overige bouwblokken bij het Centrum worden aangepakt: er zijn 

plannen voor de Ceylontoren (het voormalige VNU-gebouw), en ook voor de zuidzijde 

van het Centrum.

Wilt u de ontwikkelingen in het Centrum Schalkwijk blijven volgen, kijk dan op: 

www.centrumschalkwijk.nl

Werkzaamheden Centrum Schalkwijk
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Beste allemaal,

Allereerst: wij hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert. 

Mocht dit niet het geval zijn: Heel veel sterkte en word gauw weer beter!

--------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de persconferenti e vorige week van Minister-President Mark Rutt e werd duidelijk dat 
evenementen deze zomer geen doorgang kunnen vinden in verband met de coronacrisis.

Het plan van het kernteam om De Buurtcamping Molenplaspark 2020 te 

verplaatsen naar augustus valt hierdoor in het water.

Dit zal voor de vele gezinnen die zich hebben aangemeld voor een weekend kamperen een grote teleurstelling 

zijn en ook het kernteam vindt het erg jammer dat het vakanti eweekend in eigen buurt niet doorgaat.

De focus van het kernteam ligt nu op volgend jaar.

Alle betrokkenen zullen dan weer door ons benaderd worden en het kernteam zal zich 

er wederom voor inzett en een onvergetelijk kampeerweekend te realiseren.

Tot die ti jd: Blijf gezond en wij hopen u volgend jaar weer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

kernteam De Buurtcamping Molenplaspark

Via het Energiecoachproject van !WOON kan er grati s een 
Energiecoach bij u thuis langskomen om met u te kijken 

naar hoe u kunt besparen op uw energieverbruik. Ook krijg 

u Energie bespaarproducten cadeau. Wij gaan er vanuit 

dat de Energiecoaches (vooralsnog) vanaf 1 juni weer 

huisbezoeken kunnen doen.   

Doordat u meer thuis bent dan anders, verbruikt u meer 

energie. U heeft  bijvoorbeeld vaker de verwarming aan 
of gebruikt meer stroom bij het thuiswerken en vaker 

tv kijken. U kunt nu al beginnen met energie besparen 

door apparatuur niet onnodig aan te laten staan en de 

verwarming wat eerder terug te draaien ‘s avonds. Ook 

heeft  venti leren invloed op de energierekening. Zie de 
fl yer voor ti ps.

Wij hopen u gauw, in goede gezondheid, weer onze 

grati s dienstverlening te kunnen aanbieden. Onze 
energiecoaches zijn het hele jaar acti ef en kunnen u later 
net zo waardevol advies geven. U kunt zich aanmelden 

via de website www.wooninfo.nl/energiecoach of 

u kunt direct een afspraak maken bij Energiecoach 

Ruud Norg, tevens acti ef bij de Wijkraad Molenwijk. 
Hij is bereikbaar op 06-53902260

Meld u alvast aan voor een bezoek van een Energiecoach
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