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Wijkraad Molenwijk

Adres wijkraad Molenwijk
Frieslandlaan 1 – 2036 NE – Haarlem – Tel. 06 1229 5871

Voor e-mail en website: Zie pagina 14.

www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem.

De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand 

vanaf 19:30 uur (m.u.v. juli en december).

Voorlopig geen vergaderingen en spreekuur i.v.m. Covid-19. 

U kunt ons voor urgente vragen bellen op werkdagen 

tussen 10:00 uur - 17:00 uur.

Wijkkrant De Molen – Voor en door Molenwijkers!

De Molen verschijnt in maart, juni, september en 

december.

Kopij en op- en aanmerkingen zijn altijd welkom in onze 
mailbox: demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

Redactie en vormgeving: Margo Weesie en Bianca Wuite.

Voorzitter : Riet Ooms
Penningmeester : Ruud Norg
Secretaris : Vacature
Notulist : Sylvia van den Berg
Dock, Lief en Leed : Jamila Ereduani
Algemeen wijkraadslid : Ahmed ben Ali
Coördinator Buurtouders : Paulien Heesbeen
Wijkbeheer : Frits Breen
De Molen, Lief en Leed : Margo Weesie

Werkgroepen: Groengroep Burgen, Klankbordgroep 
Molenplaspark, Bezorgers De Molen en De Buurtouders. 
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Voorwoord

De complimenten voor....
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Van de voorzitter

Wat een mooie start van het nieuwe jaar! Samen met Het 
Open Huis en Woord & Daad zal de wijkraad zich gaan vestigen 
op een nieuwe plek: Frieslandlaan 1. Nu de gemeente de 

bestemming van dit gebouw heeft gewijzigd kunnen de 
plannen van deze drie organisaties gerealiseerd worden. De 
wijkraad krijgt de beschikking over een grote ruimte op de 

eerste verdieping van het pand: de vroegere kantine van het 
garagepersoneel. Daar kunnen wij al onze spullen opslaan 

en er is voldoende ruimte om de bestuursvergaderingen te 

houden. De openbare wijkraadsvergaderingen zullen worden 

georganiseerd in de Open Koffiekamer, gelijkvloers, waar 
hopelijk veel wijkbewoners zullen kunnen meepraten over 

het wel en wee van onze wijk. Zodra Corona het toelaat zullen 

we snel de deur voor u gaan openzetten. Over wat er in dit 
gebouw nog meer gaat plaatsvinden leest u  elders in dit blad. 

Het Open Huis en Woord & Daad presenteren zichzelf in deze 
wijkkrant.

Na dit goede nieuws is het extra triest te zien wat er gebeurde 

bij de invoering van de avondklok. Verontwaardiging en 

afschuw overheerste bij alle vier de Schalkwijkse wijkraden, 

dat dit soort ongeregeldheden in onze wijken plaatsvonden. 

Vooral omdat wij gezamenlijk al lange tijd heel hard werken 
aan het oppoetsen van het imago van Schalkwijk. De 

mensen die in Schalkwijk wonen ervaren de buurt namelijk 

als heel prettig en dat willen wij zo houden. De “positieve 
bijvangst” van deze gebeurtenis is dat Schalkwijk een grote 

saamhorigheid toonde, schoonmaakacties van de leerlingen 
van de Rudolf Steinerschool, een oproep van de moskee en 

van een moeder om toch vooral de jeugd binnen te houden, 

etc. We laten met elkaar zien dat het goed toeven is in 
Schalkwijk.

Twee andere belangrijke zaken: de RES en het vertrek van 

Bianca Wuite, onze secretaris van de wijkraad. Over beide 
onderwerpen uitgebreide artikelen in deze krant.

In januari is door de gemeenteraad de nieuwe versie van 

de “Verordening op de wijkraden” aangenomen. Deze 
verordening is op een paar punten aangepast, maar de 

discussie die is ontstaan naar aanleiding van de verordening 

is zeker een bijzondere. Het blijkt dat sommige wijkraden het 

gevoel hebben, dat zij niet gehoord worden door de politiek. 
Zij zijn van mening, dat de politici (en de ambtenaren) zich veel 

In deze roerige tijden kunnen we er niet omheen, dat zoals eigenlijk altijd al je 
gezondheid en veiligheid het belangrijkste is in je leven. Als dat even niet het geval is 

realiseer je je dat het meest.

Daarom vinden wij het nu meer dan terecht dat we de complimenten geven aan 

alle hulpverleners, die iedere dag klaar staan om voor de mensen te zorgen; in het 

ziekenhuis of thuis, als mantelzorger of als dokter, als politieagent, Boa of ambulance 
medewerker. De coronacrisis duurt lang en is voor niemand makkelijk. Toch moeten 

we hiermee omgaan en is alle hulp die we krijgen welkom.

Bedankt dat jullie zorgen voor onze gezondheid en veiligheid.

Namens de gehele wijkraad.

vaker bij de wijkraden moeten 

laten zien en horen. Enkele 

wijkraden zijn voorstander 

van de z.g. “gelote” wijkraden, 
waarbij bewoners door 

middel van loting worden 
uitgenodigd zitting te 
nemen in de wijkraad. Deze 

wijkraden krijgen dan ook 

eigen budgetten en meer 
verantwoordelijkheden. 

Hierover zal in de komende maanden nog veel worden 

gesproken. De Nieuwe Democratie krijgt in Haarlem meer 
ruimte. Wilt u hierover meedenken, of heeft u uitgesproken 
ideeën, meld u dan aan via info@wijkraadmolenwijk.nl. Hoe 

meer mensen meedenken, hoe beter!

Gezamenlijk hebben de vier Schalkwijkse wijkraden 

commentaar geleverd op een aantal gemeentelijke stukken: 

de concept woonvisie 2021 – 2025 (Samen Doorbouwen 

aan een Duurzaam (t)huis)en de gebiedsanalyse Molenwijk 

2021, die dient als basis voor de ontwikkeling van met name 

Molenwijk-noord. We hebben meegedacht in de ontwikkeling 
van het mobiliteitsbeleid van de gemeente; dit uitgewerkte 

plan gaat vanaf 12 maart de inspraak in. Over het algemeen 
zijn dit vrij pittige stukken om te lezen, maar we doen ons 
best om voor Schalkwijk steeds het beste eruit te halen.

Vergaderen is nog altijd lastig in deze Coronatijd. 
De gemeente heeft toestemming gegeven om alle 
jaarvergaderingen van de wijkraden, die meestal in maart/

april worden gehouden, te verschuiven naar september. 

Laten we hopen dat we dan weer “live” bij elkaar kunnen 
komen, zodat wij de meningen van onze bewoners goed 

kunnen beluisteren en meenemen.

Tot die tijd: blijf gezond!

Riet OomsFoto: Werkzaamheden Frieslandlaan 1



We raken een kanjer kwijt!!
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Vacature wijkraad

Secretaris gezocht

De wijkraad Molenwijk verliest per april 2021 haar 

secretaris. Het is van het grootste belang dat deze 

functie zo snel mogelijk wordt ingevuld.

De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur. 

De secretaris wordt ondersteund door een 

administratieve kracht die de mail en de postlijst 
bijhoudt.

De openbare wijkraadvergaderingen vinden plaats op 

de derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. 
Bestuursvergaderingen worden gehouden op de tweede 
dinsdag van de maand.

Uw activiteiten zijn:

• de spin in het web, overzicht houden van alle 

activiteiten en afspraken;

• voorbereiden en bijwonen van de 

wijkraadvergaderingen;

• schrijven van externe brieven;

• constructief meedenken over allerlei vraagstukken;

• onderhouden van contacten;

• representatieve activiteiten zoals recepties.

U heeft tijd nodig om verslagen, informatie en algemene stukken te lezen. Dit kan van week tot week verschillen, 
maar houdt u rekening met drie uur. 

Heeft u interesse, neem dan contact op met de voorzitter van de wijkraad: riet@wijkraadmolenwijk.nl

Hoe bedenkt ze het! 
Onze secretaris van de 
wijkraad, Bianca Wuite, 
gaat plotseling haar 

leven op een heel andere 

manier invullen en daar 

past – helaas, helaas – het 

wijkraadswerk echt niet 

meer in.

Het begon zo mooi, in april 2018. Bianca 
stapte de wijkraadskamer binnen, 

oriënteerde zich op de werkzaamheden 

en startte. Maar niet gewoon! Zoals 
Bianca invulling gaf aan de functie van 
secretaris is werkelijk uniek. Ze stond 

altijd klaar om mee te denken, pakte 
van alles en nog wat aan en heeft zoveel 
gerealiseerd, dat het moeilijk is om hier 

een opsomming van te maken. 

Toch probeer ik dat: 

*Buurtouders. In nauwe samenwerking 
met de Buurtouders in Meerwijk 
heeft Bianca in onze wijk een groep 
buurtouders neergezet, waar we trots op 

mogen zijn. Door wat opstartproblemen 

liet zij zich niet uit het veld slaan en 

nu staat er een goed team, dat stevige 

contacten onderhoudt met de jongeren 

in Molenwijk. Ze regelde scholingen 

voor de teamleden, gepaste kleding 

voor zomer en winter en onderhield de 

contacten met Veiligheid, Handhaving en 

de wijkagent. 

*De Buurtcamping. Ondanks dat ze 
er tijdens de echte kampeerdagen 
niet zelf bij kon zijn heeft Bianca in de 
voorbereidende fase van dit festijn een 
flinke steen bijgedragen. Meedenken, 
plannen, voorbereiden, prijzen ophalen 

bij winkeliers, etc. 

*Opstarten koffieochtenden. Samen met 
Het Open Huis Schalkwijk was Bianca 
een van de grote trekkers van dit project. 

Opgezet om: 1) bewoners van Molenwijk 
een ontmoetingsplaats te bieden, waar 
zij ook, indien gewenst, konden praten 

met de wijkagent, het Sociaal Wijkteam 
en de Woningbouwverenigingen en 
2) hierdoor aan de gemeente aan 

te tonen, hoe noodzakelijk een echt 

ontmoetingscentrum in Molenwijk is. 

*Werken aan de Ontmoetingsruimte 
in Molenwijk. Inspraaknotities voor 
de gemeente voorbereiden, plannen 

voor de ontmoetingsplek bedenken 
en uitwerken, overleggen met allerlei 

instanties. 

Bij al deze zaken was Bianca aanwezig en 
actief. Hopelijk zal zij het resultaat nog 
eens mogen aanschouwen.

*De wijkkrant. De laatste edities van de 
wijkkrant van Molenwijk zijn gemaakt 

door Bianca. In korte tijd heeft ze zichzelf 
het programma hiervoor aangeleerd 

en kreeg ze het voor elkaar om een 

professioneel uitziende wijkkrant bij u in 

de brievenbus te krijgen.

*En dan nog gewoon alle dagelijkse 

dingen: vergaderingen, overleggen, post 

beantwoorden, bewoners te woord 

staan en doorverwijzen, enz. enz. Te veel 

om op te noemen.

Vandaar de kop van mijn artikel: 

we raken echt een kanjer kwijt en het 

zal nog moeilijk zijn om die leegte in te 

vullen. Gelukkig blijven de contacten 

met Bianca heel intensief en zullen we 
haar nog best veel spreken; ze verdwijnt 

niet van de aardbodem. Maar we gaan 

haar wel missen.

Bedankt Bianca voor alles wat je voor de 
wijk(raad) hebt betekend!! 

Riet Ooms



Wist u dat...
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Van de redactie

Kennismaken met...

Gek op ‘haar’ en dan niet mogen 

knippen! Eigenaresse van kapsalon IENS 
is Ineke. Ineke is geboren in Haarlem 

en een èchte ‘mug’. Al vroeg wist zij 

wat zij wilde worden: kapster! Altijd 
op de hoogte van de laatste knip- en 

kleurmethoden, werkte zij jaren in 

toonaangevende kapsalons, maar het 

bleef kriebelen: een eigen salon...

In november 2019 was het dan eindelijk 

zover en opende zij kapsalon IENS in 

Haarlem, Saeftinge 37 Molenwijk. Ineke 
heeft een duidelijke visie en geeft iedere 
klant een eigen kappersmomentje. Zij 

luistert goed naar wat u wilt en vooral 

naar wat u níet wilt. Zo verlaat u de 

salon altijd weer met de perfecte coupe.

IENS is een knusse en tegelijkertijd 

Kapsalon IENS zit met de handen in ’t haar! 
professionele salon en biedt telkens 

plaats voor één klant, is lekker dicht 

bij u in de buurt en flexibel in de 
bezoektijden. 

Net als alle andere kapsalons moest ook 

IENS in december vorig jaar haar deur 

voor de tweede keer sluiten. Dat is voor 

niemand leuk, maar het lijkt voor nu een 

goede maatregel. Alleen samen kunnen 

we het virus er onder krijgen.

Dus nog even volhouden maar, dan kunt 

u straks bij IENS (weer) terecht voor uw 

haar! (06 - 49 71 09 37)

Tot ziens bij Iens

De lentekrant is alweer bij u in de bus 

gevallen.

We hopen dat u voldoende interessante 
informatie heeft gekregen.

Leuk dat we weer diverse complimenten 

hebben gekregen over de winterkrant en 

dat er goed is gereageerd op de oproep 

voor het wijkje bij de bibliotheek.

Mist u iets in de krant, laat het ons dan 

weten. Misschien dat we daar dan iets 

aan kunnen doen.

In de zomerkrant willen we graag de wijk 

Oosterspaarn centraal stellen.

We hopen natuurlijk op reacties 
van de mensen die daar wonen of 

van bewoners die nog iets weten 

van het zwembad of andere leuke 

wetenswaardigheden.

Wilt u een bijdrage leveren, houdt dan 
rekening met de volgende punten:

- De tekst moet zonder plaatjes worden 

aangeleverd, de foto’s apart en van hoge 

kwaliteit.

- Teksten zonder naam kunnen wij niet 

behandelen.

Kopij kunt u mailen aan: 

demolen@wijkraadmolenwijk.nl of 

sturen naar ons nieuwe adres:

Wijkraad Molenwijk, Frieslandlaan 1 

2036 NE Haarlem

De deadline is 20 mei 2021.

Mooie lente gewenst!

De redactie

*Er zijn in de kerstvakantie weer aardig 
wat auto’s gestolen. Vooral hele nieuwe 

auto’s zijn erg in trek. De dieven hebben 

een zender waarmee ze uw sleuteltje 

kunnen uitlezen en zo met de auto 

kunnen vertrekken. Leg uw sleutel dus 

niet vlakbij de buitendeur, doe hem 

in een ijzeren doos, dan kan het niet 

gebeuren.

*Ondernemers met ‘n eenmansbedrijf 
in Molenwijk mogen een keer reclame 

maken in onze wijkkrant. Zeker in deze 

tijd is het belangrijk om de zelfstandige 
ondernemers op de been te houden.     

U kunt uw kopij sturen naar: demolen@

wijkkraadmolenwijk.nl. Wij geven u een 
berichtje als het in de krant komt.

*Dangelo heeft in de kerstvakantie 
met behulp van de wijkraad weer wat 

kunnen regelen om de kinderen uit de 

Waddenbuurt te vermaken. We zagen ze 

ook sneeuw ruimen. Fijn dat we zo goed 

op jullie kunnen rekenen.

*Jammer genoeg hebben we geen 

reactie gekregen op onze oproep voor 
buurtouders. We hebben heel hard 
buurtouders nodig! Meld u aan bij 
paulien@wijkraadmolenwijk.nl.

*Gemeente Haarlem richt een meldpunt 

gedupeerden kinderopvangtoeslagen in. 

Dit meldpunt is te bereiken via het alge-

mene nummer van de gemeente 14 023. 

Als u zegt dat u belt voor het meldpunt 

kinderopvangtoeslagen, wordt u (op 

werkdagen) binnen 24 uur teruggebeld. 

U kunt ook een e-mail sturen met uw 

vraag: toeslagenaffaire@haarlem.nl. 
Denkt u wel aan het vermelden van uw 

telefoonnummer? 

*Pre Wonen heeft een nieuwe 
buurtbeheerder: Corjan de Winter.

*Op 3 maart is er bij de Molenwiek een 
Tiny Forest geplant.

Tekst en foto Margo Weesie
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De schalkwijkers waren aan Zet

Zij hebben maar liefst 11 plannen 

gekozen binnen het beschikbare budget 

van €70.000,-. Alle plannen worden in 

2021 uitgevoerd. Voor onze wijk zijn er 

helaas maar twee plannen die genoeg 

stemmen hebben gekregen. Er hebben 

veel minder mensen gestemd, maar 

10%! Dat is natuurlijk erg weinig in 
vergelijking met de moeite die voor deze 

actie is gedaan. Genoeg redenen om het 
een en ander te evalueren. De volgende 

twee plannen zijn uitgekozen om dit jaar 

te worden uitgevoerd:

Molenplaspark opgeruimd

Het Molenplaspark is een heerlijke 

plek om te recreëren. Maar dat gezellig 

buiten zijn levert ook veel afval op. 

Met meer mogelijkheden om afval 

gescheiden kwijt te kunnen, zorgen 

we er met elkaar voor dat ongedierte 

geen kans krijgt en dat we in en van een 

schoner park kunnen genieten.

Roy Eikelenboom gaat nu met 

Spaarnelanden om de tafel zitten om 
een invulling te geven aan dit plan.

Men wil het volgende uitvoeren:

1. Een aantal borden plaatsen om de 

recreanten er op te wijzen, dat ze het 

park netjes moeten achter laten.

2. Meer toezicht op de naleving hiervan.

3. Een aantal prullenbakken er bij of nog 

liever een grotere container.

4. Voor de hondenbezitters een 

hondenpoepzakjesautomaat met een 

speciale afsluitbare prullenbak erbij.

Schalkse honing

Honing uit je eigen buurt, dat is pas 

leuk. Aan de rand van Schalkwijk, op 

het terrein van de Tiny houses, hebben 

bijen een goede uitvalsbasis om nectar 

te verzamelen uit de groene randen 

van het Spaarne, de parken, de tuinen 

en de polder. Goed voor het bestuiven 

van de planten en de basis voor echte 

Schalkwijkse honing.

Hester Siegers gaat zorgen voor een 

veilige en aantrekkelijke opzet van 

de bijenkasten, in overleg met een 

professionele imker.

"Sinds een paar maanden woon ik in een 

van de Tiny houses in Schalkwijk. Eerst 

dacht ik dat het een grote zandvlakte 

was, maar al snel schoten de bloemen 

in  het voorjaar uit de grond en zoemden 

de bijen en insecten om mijn oren. Heel 

bijzonder om tussen te wonen, wat een 

cadeautje! Hoe leuk zou het zijn om dit 
te delen. Dit veld lijkt mij heel geschikt 

om een paar bijenkasten op te gaan 

zetten en eigen honing te gaan maken op 
het veld en dit uiteindelijk te delen met 

buurtgenoten. Een eigen streekproduct 

om trots op te zijn", aldus Hester.

De projecten uit Schalkwijk aan Zet 

(Molenwijkse initiatieven), die niet 
uitgevoerd zullen worden hebben 

wij even op een rijtje gezet. Hieruit 

zouden we een paar plannen kunnen 

aanmelden voor de Top-3 van dit jaar. 

Dit zijn volgens ons de plannen die 

(ook qua kosten) in aanmerking zouden 

kunnen komen voor een (gedeeltelijke) 

uitvoering in het kader van de Top-3. 

Geef je voorkeur door!!

1. Vrolijke zitbanken voor de Molenburg 

(9000 euro) – 458 stemmen

2. Meer plantenbakken promenade 

Burgen (7000 euro) – 424 stemmen

3. Speeltoestel Beveland (10.000 euro) – 
265 stemmen

4. Renovatie speeltuin Vredenburg 
(10.000 euro) – 212 stemmen

5. Saeftinge Samenplein (9.800 euro) – 
208 stemmen

Margo Weesie

Nextdoor

Nextdoor is een internetdienst en app 

waarmee je makkelijk in contact komt 

met je buren. Via de Nextdoor-app of 

website wissel je allerlei informatie 
uit met je wijkgenoten. Bijvoorbeeld 
dat de gemeente van plan is de straat 

te versmallen en dat men daar nog 

protest tegen kan aantekenen. Of wie 
de weggelopen kat van de buurvrouw heeft gezien. Ook kun 
je samen evenementen organiseren, zoals een straatfeest. 
Nextdoor controleert of mensen die zich aanmelden 

daadwerkelijk bewoners van het opgegeven adres zijn, al is 

die controle niet superstreng. Het gaat dus in principe om 

communicatie in een besloten groep. Vergelijkbaar met de 
succesvolle WhatsApp-groepen voor buurtpreventie.

Hoe werkt Nextdoor?

Je kunt op Nextdoor ook prima kleine oproepjes plaatsen. 

Bijvoorbeeld de vraag wie je oude spullen wil ophalen of je 
kind wil helpen bij het maken van huiswerk. Als er onveilige 

situaties zijn van dronken hangjongeren op de speeltoestellen 
tot potentiële inbrekers op verkenning in de wijk, kun je dit ook 

melden aan je buren. Als gebruiker van de Nextdoor app kun 

je de urgente waarschuwingen direct als een alert ontvangen 

op je telefoon, terwijl je andere berichten alleen leest als je 

zelf inlogt. Welke meldingen je wilt ontvangen, moet je zelf 
instellen in de app.

Keerzijde

De keerzijde van de app zijn de mogelijke gevaren die ontstaan 

bij het delen van veel persoonlijke informatie. Zo moet je er 
bij het gebruik van de app vanuit gaan dat Nextdoor veel van 

jou komt te weten. Informatie die in de toekomst mogelijk 
ingezet gaat worden voor commerciële doeleinden. Bovendien 
is de app ook een handig hulpmiddel voor ongure types zoals 

stalkers. Denk dus altijd goed na voordat je persoonlijke 
informatie deelt!

Persoonlijk heb ik een goede ervaring met deze app. Ik zag dat 

er een bankpas was gevonden en ik kende toevallig degene die 

hem was verloren. Ik heb hem gewaarschuwd en hij kon met 

het tonen van een identiteitsbewijs de pas ophalen. 

Margo Weesie
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Kennemerhart in Schalkwijk

Kennemerhart is één van de grootste 

ouderenzorgorganisaties in Zuid-
Kennemerland. Zo’n 2000 ouderen in 

Haarlem en omgeving maken gebruik 

van de diensten op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn. In Schalkwijk 

biedt Kennemerhart naast wonen 

in woonzorglocatie De Molenburg, 
ook wijkverpleging, huishoudelijke 

ondersteuning en dagbesteding.

De dagbesteding van Kennemerhart 

is dagbesteding op maat, eigentijds 
en dichtbij en wordt aangeboden 

op meerdere locaties in Haarlem, 
Heemstede, Vogelenzang/Bloemendaal 
en Zandvoort. In Schalkwijk kan dat 

bijvoorbeeld in Wijkcentrum De 
Ringvaart op de Floris van Adrichemlaan 

98.

Kennemerhart Oppeppers is er voor 
iedereen met een vorm van dementie, 
NAH of Parkinson of voor wie contact 

maken niet (meer zo) vanzelfsprekend 

is. Het eigentijdse programma van 
Kennemerhart Oppeppers richt zich op 
(actieve) ouderen met een vorm van 
kwetsbaarheid die zo lang mogelijk 

thuis willen en kunnen blijven wonen 

mooie Molenplas oever

hoog in de berkenboom

zijn aalscholvers neergestreken

tussen hemel en aarde

spreiden ze de vleugels

drogen hun bronsgroene verenkleed

zonnewarmte verdampt vocht

dag markante watervogels

wij nemen afscheid

van stad en polderland

een nieuw avontuur wacht

en andere inspiratiebronnen
voor verhalen en gedichten

de zon zal ons verwarmen

welkom trekvogels

in het oeroude landschap

met loofbossen en beekdalen
rust uit in het Lutterzand

duik in de Dinkel

vindt een nieuwe kolonie

de zon schijnt overal

Maya Plas, januari 2021

foto Esther Steegman

De wijkraad bedankt jullie voor de mooie 

verhalen

en wenst jullie veel geluk op de nieuwe 

locatie.

en die graag lichamelijk of geestelijk op 

een fijne manier bezig blijven voor een 
gezonde levensstijl. Zo is er aandacht 
voor Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, 
Groen & Natuur, Voeding & Gezondheid 
en Creatie. 

Deelnemers zijn altijd welkom 
voor koffie, een praatje en een 
gezelschapsspel. Buiten coronatijd wordt 
er samengewerkt met inspirerende 

gastdocenten en zijn er uitstapjes naar 

bijvoorbeeld musea, sportevenementen 

of naar restaurants voor een lunch. Voor 

deelname aan Kennemerhart Oppeppers 
kan het zijn dat u een indicatie nodig 
heeft. Meer weten over de activiteiten 
van Kennemerhart Oppeppers in 
Schalkwijk? Neemt u dan contact op via 

06 237 492 34 of via de clientservice 

van Kennemerhart, 023 5 214 214. 

U kunt ook mailen naar schalkhart@

kennemerhart.nl

Woont u in Schalkwijk en zoekt u 
ondersteuning voor in de thuissituatie? 
Bijvoorbeeld in de vorm van 
wijkverpleging of huishoudelijke 

ondersteuning? Dan kunt u 

rekenen op de (zorg)professionals 

van Kennemerhart, zoals de 

zorgmedewerkers van ons thuiszorgteam 

die u professionele persoonlijke 

verzorging, verpleging of begeleiding 

in uw eigen vertrouwde omgeving 

bieden. Of zoals de medewerkers van 
onze huishoudelijke ondersteuning. Zij 

hebben aandacht voor uw persoonlijke 

wensen en ondersteunen u graag zodat u 

uw huishouden op orde heeft en houdt. 
Vertrouwd, veilig en betrouwbaar. Onze 
clientservice kan u alles vertellen over 

kosten, vergoedingen, indicaties en het 
aanvragen daarvan.

U kunt ze bereiken via 023 5 214 214.

Veronica van Hattum

Afscheid van De Blauwe Kom



Het wijkje bij de bibliotheek
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Zoals wij in de vorige krant al aankondigden gaan we diverse gebieden uit onze wijk eens nader bekijken. Op onze oproep in 

de vorige krant is leuk gereageerd. We zijn weer heel wat wijzer geworden. Het was heel vreemd dat we niets konden vinden 
over de persoon Christine Koets.
Mocht u iets meer weten? Wij zijn nieuwsgierig, mail het ons.

Het wijkje staat bekend als Stadsdeel centrum 2. Deze wijk ligt tussen de Albert Schweitzerlaan, Briandlaan, Groningenlaan, 
Europaweg en de Belle van Zuylenstraat. De wijk is gebouwd in 1984/1985 en hoort bij Molenwijk. Veel mensen weten dat niet, 
vandaar dat we daar deze keer eens aandacht aan willen besteden. Het architectenbureau Abma-Hazewinkel en Dirks heeft in 
opdracht van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten het ontwerp gemaakt en aannemer Teerenstra heeft het uitgevoerd.

De straten en pleinen hebben allemaal vrouwennamen. Je zou het ook ‘het vrouwenwijkje’ kunnen noemen. De toenmalige 

burgemeester Elisabeth Schmitz was er erg voor om de straten naar bekende vrouwen te noemen. Toen de wijk klaar was, werd 

het ook wel de wijk achter ‘De Berlijnse muur’ genoemd. Dat was in 1985. De twaalf woningen die aan de Albert Schweitzerlaan 
zijn gebouwd, staan met hun achtertuinen naar deze weg. Om de bewoners enige privacy te geven in hun tuin is er een enorme 
schutting opgetrokken. De schoonheidscommissie heeft dat toen goedgekeurd, opmerkelijk blijft het wel. Het wijkje is zichtbaar 
afgesloten en voordat je er erg in hebt ben je al voorbij gereden aan de ingang van de wijk. Het is een kleine wijk, maar je vindt 

er wel onze bibliotheek, een school en een sporthal. We vonden het interessant om eens te achterhalen welke vrouwen hun 
naam hier aan een straat mochten verbinden. 

Christine Koetsstraat

Deze vrouw was in 1795 al een leidster 

van een vrouwenvereniging. In die tijd 
werd flink gestreden voor het vrouwen 
kiesrecht. Verleden jaar was het pas 

100 jaar geleden dat het kiesrecht 

voor vrouwen een feit was. Voordat 

Napoleon ons land overnam was er al 

een democratie met mannenkiesrecht. 
Alleen blanke mannen mochten 

stemmen. En je mocht niet in de 

bedeling zitten. Met recht andere tijden.

Els van Roodenstraat ( 1941-1981)

Els van Rooden was een Nederlandse 

actrice. Ze studeerde aan de 

toneelschool van Maastricht en speelde 

in diverse bekende toneelstukken van 

Sartre.Ze ontving de Cor Hermusprijs 

voor haar rol in; ‘Een dag uit de dood 

van Verdomde Lowietje’.

Haya van Somerenpad (1926-1980)

Haya was een politica. Ze zat voor de 
VVD in de tweede kamer. Zij koos voor 

deze partij omdat zij een voorstandster 
was van de ‘vrije ontwikkeling’ van de 

mens. Zij was ook de eerste vrouwelijke 

voorzitter van een partij.

Jo Sterckstraat (1868-1945)

Jo was een schrijfster die de 

geschiedenis van Haarlem en omgeving 

beschreef. Zij organiseerde in haar 

tijd al historische wandelingen en was 
voorzitster van ‘De vereniging van 

huisvrouwen’.

Roosje Vospad ( 1822-1981)

Roosje was een dochter van een 

Joodse schoenmaker en opgeleid als 

naaister in een meisjes weeshuis. Ze 

werd voorzitster van de vakbond voor 

naaisters. Later ging ze ook de politiek 
in en ze pleitte toen al voor een 8 urige 
werkdag.

Fie Carelsenplein ( 1890- 1975)

Fie was een Nederlandse actrice 

en groeide op in de wereld van 

toneelspelers. Fie had een Joodse 

moeder. Zij redde haar dochter in 

de oorlog van deportatie, door te 
vertellen dat zij een kind was van Frits 

Bouwmeester. Zij speelde tijdens de 
oorlog in Hollandse clubs. Dat is haar 

later verweten.

Belle van Zuylenstraat  (1740-1805)

Belle is geboren in een adellijke familie 
op het kasteel van Zuylen. Ze kreeg in 

het kasteel les van Franse gouvernantes, 

vandaar dat ze bekend staat als een 

Franstalige schrijfster en componist. 

Ze schreef brieven, fabels, novelles, 

pamfletten, toneelstukken, opera’s 
(libretti en muziek) en componeerde 
verder liederen en klaviersonates. 

Margo Weesie, foto's Margo & Frits  

Foto J.van Eng

Chr. Koetsstraat in aanbouw



Bewoners van het eerste uur
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Ik ben een bewoner van deze wijk vanaf het eerste uur. 

Wij zijn hier gekomen naar aanleiding van een advertentie 
in het Haarlems Dagblad, op 25 januari 1984. Omdat er 
meer aanmeldingen waren voor de 71 maisonnettes werd 
er geloot. Wij hebben vanaf het begin foto’s gemaakt en 
hebben ons eigen huis gebouwd zien worden. De wijk werd 

stadsdeel centrum 2 genoemd, tegenwoordig vallen we onder  

Molenwijk. De woningen zijn opgeleverd in mei 1985. Daarna 

zijn de omliggende woningen in de verkoop gegaan. De 

straatnamen refereren aan bekende vrouwen.

Een leuke wetenswaardigheid is dat vroeger het circus heeft 
gestaan, precies op de plek waar de tuinen zijn. Eén bewoner 

heeft ooit een tentharing gevonden in de tuin, afkomstig van 
het circus.

Ingezonden door Lucia IJsselstein

We zien dat er in Schalkwijk steeds meer nieuwe mensen komen wonen. Door alle 
vernieuwingen en de toekomstplannen voor betere leefbaarheid, wordt Schalkwijk 
voor een grotere groep mensen aantrekkelijker. In het kleine wijkje rond de 

bibliotheek, wat ook nog bij Molenwijk hoort, woont sinds anderhalf jaar Janize. Zij 

is ook een van deze nieuwe bewoners. Ze vertelt dat er nog veel oudere bewoners 

wonen,mogelijk nog de eerste lichting. Langzaamaan komen er wat meer jongeren 
te wonen. Janize heeft in haar zoektocht naar woonruimte dit bovenhuis met 
behulp van haar ouders en een starterslening kunnen kopen. Misschien nog net 

voor ook de woningen in Schalkwijk populairder en dus duurder werden.

Janize ziet er altijd prachtig uit: ze heeft een groot gevoel voor mode en is 
accessoire ontwerpster voor een licentiebedrijf. Ze ontwerpt accessoires zoals 
tassen, petjes (caps) maar ook kleding. Ontwerpen is haar grote passie; veel 
merken waar ze voor ontwerpt zijn in de USA gestationeerd. Denk aan Disney, 
Marvel en andere bekende grote merken. Met collega’s had ze een paar jaar 

geleden een collectie ontworpen voor Mary Poppins, waar ze zelfs een prijs mee 
hebben gewonnen! 

Wat fijn is van het wonen hier? Het is een rustig wijkje, winkels vlak om de 
hoek en je bent zo buiten. En dat laatste kan Janize goed gebruiken, want nu de 

sportscholen gesloten zijn gaat ze regelmatig in het park een rondje hardlopen, 
je moet toch in conditie blijven! Naast veel sporten is ze sinds enige tijd gegrepen door het dansen van Bachata, een vorm van 
salsa. Als de lockdown voorbij is, dan gaat ze vast weer meerdere malen per week naar de sportschool en heel veel dansen! 

Mirjam Stolp, foto Amber Bijster

Gezichten uit de buurt

De familie Wuite woont al sinds 1985 in 
deze wijk. Zij woonden eerst in Haarlem 

Noord in een huis uit 1924 zonder 

centrale verwarming.

In de maisonnette die zij vanaf tekening 
hebben kunnen kopen, was het dus een 

ongekende luxe dat er een cv. was.

Later toen er drie kinderen waren zijn 

ze in de wijk verhuisd en dat konden ze 

lopend af. Ze verhuisden naar een huis 

waar alle kinderen een eigen kamer 

konden krijgen en de familie kreeg een 

eigen parkeerplek.

Het was in het begin net een klein dorp, 

iedereen kende elkaar en ze hebben heel 

wat plezier gehad. 

De familie was als enige in het bezit van 

een kruiwagen en omdat iedereen in het 

begin druk bezig was met de aanleg van 

zijn tuin, kon men wel een kruiwagentje 

gebruiken. Deze rode kruiwagen is dan 

ook bijna de hele wijk doorgegaan. Als 

dank kregen zij dan een bosje bloemen. 

Dat gebeurde zo vaak, het huis stond op 

een gegeven moment vol.

Het is nog steeds een fijne wijk om in te 
wonen.

Tekst en foto Margo Weesie



Zonnepanelen op de Schalkwijkse plassen?
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De wijkraden vinden dat er géén zonnepanelen op onze 

plassen moeten komen. De belangrijkste redenen:

1. Beide plassen hebben een belangrijke recreatieve functie.

2. Beide plassen zijn belangrijke gebieden voor vogels.

3. Beide plassen liggen in de Groene Zoom om Schalkwijk 
en er zijn afspraken gemaakt om niet te bouwen in dit 

gebied.

De gemeente heeft aan de wijkraden gevraagd of wij 
alternatieven weten om energie op te wekken. Wij vinden dat 
eerst op alle daken in Haarlem zonnepanelen gelegd moeten 

worden, ook op de parkeergarages en op de gebouwen 

op de industrieterreinen. Er zijn ook mogelijkheden om 

zonnepanelen te plaatsen op gevels van flats. Als u nog 
andere geschikte plekken weet om zonnepanelen te leggen, 

wilt u dat dan naar ons mailen? (info@wijkraadmolenwijk.nl)

De vier Schalkwijkse wijkraden zijn met elkaar in overleg over 

mogelijke acties tegen het plaatsen van zonnepanelen op de 
plassen. Hierover binnenkort meer op onze Facebookpagina’s 

en websites. We hebben een poll (enquête) gemaakt; 
invullen is van groot belang! U kunt de onderstaande QR code 
gebruiken om direct naar de poll te gaan. 

Deze QR code kunt u ook vinden op onze website en Facebook 
pagina. 

Tot slot een verzoek. Wij ontvangen graag foto’s van u over 
het gebruik van de Schalkwijkse plassen. Van het zwemmen, 

varen, wandelen, van wat u ook maar relevant vindt. Wilt u 
alstublieft de datum van de foto vermelden.

De vier wijkraden Schalkwijk

op de Meerwijkplas aan te leggen. Gelukkig is vorige maand 

besloten om geen zonnepanelen op de Meerwijkplas te 

leggen, omdat dit een belangrijk natuurgebied is.

Voor de Molenplas denkt men aan ongeveer twee hectare 

(vier voetbalvelden) van de totaal zestien hectare en 
voor de Schouwbroekerplas ongeveer een hectare (twee 

voetbalvelden) van de totaal vijf hectare aan de noordkant van 

de brug. De drijvende zonnepanelen moeten op voldoende 

afstand van de oevers komen.

De gemeente Haarlem denkt in de openbare ruimte plaats te 

maken voor de volgende aantallen zonnepanelen:

• Zon op parkeerterreinen: 18 terrajoule in 2050

• Zon op Water – Schouwbroekerplas: 9 terrajoule in 2050

• Zon op Water – Molenplas: 27 terrajoule in 2050

• Zon op Water – Mooie Nel: 18 terrajoule in 2050.

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn om opwarming 
van de aarde tegen te gaan. 

Zonnepanelen kunnen veel energie opwekken. Maar ja, waar 

plaats je die? Daarover wordt ook in Haarlem nagedacht. In 

beeld zijn bijvoorbeeld de Schouwbroekerplas (Put van Vink) 

en de Molenplas. Er waren ook plannen om zonnepanelen

Foto Melinda Knijn en fotobewerking 

Miranda Kemper
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Het Open Koffie Huis

Belastingaangifte 2020
Dit jaar kunt u wederom terecht bij 

wijkraad Molenwijk voor hulp bij 

uw aangifte. Ook met aanvragen, 
stopzetten en/of wijzigen van toeslagen 
en voorlopige aanslagen kunnen wij u 

helpen.

Als u gebruik wilt maken van deze 

service, mail dan naar belasting@
wijkraadmolenwijk.nl. U krijgt 

van ons binnen twee werkdagen 

een ontvangstbevestiging van 
uw aanmelding. Vergeet niet uw 

telefoonnummer te vermelden. 

U ontvangt een checklist met zaken die 

nodig zijn voor een juiste aangifte en een 
voorstel voor een datum en tijd voor een 
afspraak.

Vraagt u voor de zekerheid uitstel aan! 
In de meeste gevallen wordt dit direct 

toegekend en de uiterste inleverdatum 

wordt dan 1 september in plaats van 1 

april.

Wanneer u vragen heeft met betrekking 
tot uw aangifte kunt u deze stellen via 
hetzelfde e-mailadres. 

Deze service wordt gratis aangeboden 
door wijkraad Molenwijk. 

LET OP! Voor woningbezitters en/
of mensen met een inkomen 

boven € 29.000,- (alleenstaanden) 

of € 37.000,- (tweeverdieners, 

fiscaal- of toeslagpartners) zal een 
marktconform tarief berekend worden 

of u wordt doorverwezen naar een 

belastingconsulent.

Sylvia van den Berg

Sinds begin 2019 is er in Molenwijk een 

actieve beweging gaande om in deze 
wijk een ontmoetingsplek te realiseren. 
Een warme, open en uitnodigende plek.

1,5 jaar geleden is Het Open Huis en de 
wijkraad gestart om een vorm te vinden 

om samen te werken. De aanleiding 

hiervoor was de wens om voor de buurt 

een ontmoetingsplek te creëren. Samen 
met de wijkraad zijn we gaan werken aan 

de uitwerking hiervan en zijn we gestart 

met gezamenlijke inloopochtenden in de 

wijkraadskamer aan de Frieslandlaan 10. 

Nu een jaar later hebben we de sleutel 

gekregen van de voormalig autogarage 

Wester in dezelfde straat.

Wie zijn wij?

Maatschappelijk centrum Het Open Huis, 
onderdeel van Stichting Ontmoeting, 
biedt verschillende activiteiten aan 
voor wijkbewoners welke zijn gericht op 

ontmoeting en zorg. Inloopactiviteiten, 
ambulante begeleiding en het bieden 

van dagbesteding zijn gericht op het 

versterken van de zelfredzaamheid 

van wijkbewoners. Een van de plekken 

waar wij dagbesteding bieden is Het 

Open Koffie Huis en de Woord en 
Daad kringloopwinkel. Het Open Huis, 
gevestigd in Boerhaavewijk, is 3 jaar 
geleden in samenwerking met Woord 
en Daad de kringloopwinkel in het 

voormalig V&D-gebouw gestart. In 

de kringloopwinkel werken ruim 60 

vrijwilligers die aangestuurd worden 

door Woord en Daad en Het Open Huis. 
De opbrengst van de winkel gaat voor 

een deel naar een scholingsproject van 

Woord en Daad in Burkina Faso en een 
deel gaat naar projecten van het Open 
Huis.

In de kringloopwinkel werd een jaar 

geleden de koffiebar ‘Het Open Koffie 
Huis’ geopend, die volledig beheerd 

wordt door Het Open Huis. Een 
laagdrempelige ontmoetingsplek voor 
wijkbewoners. Een plek waar bezoekers 

elkaar ontmoeten, verhalen delen en 

verbinding gecreëerd wordt. Net als in 

de winkel werken we met vrijwilligers 

en bieden we werkervaringsplekken 

voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt met als doel zich te 

ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan 

activering, toeleiding naar betaald werk 
en begeleide dagbesteding.

De kringloopwinkel en het Open 
Koffie Huis zijn een begrip geworden 
in Schalkwijk. Honderden mensen 

weten wekelijks hun weg te vinden 

naar de oude V&D. Het voelt al lang 
geleden dat burgemeester Wienen de 
kringloopwinkel opende. Toen we 3 jaar 

geleden in de oude V&D trokken, wisten 
we dat het een tijdelijke locatie zou zijn. 
Uiteindelijk wordt het gebouw gesloopt 

en komen er woningen. Dat betekent dat 

we al vanaf de start onze oren en ogen 

open hebben gehouden voor een andere 

(meer definitieve) locatie. Deze hebben 
we gevonden aan de Frieslandlaan 1. We 
zijn ontzettend dankbaar dat we begin 
februari de sleutel in ontvangst mochten 

nemen van de voormalig autogarage. 

Hiermee komen 2 dromen uit; een 

definitieve locatie van de huidige 

kringloopwinkel en een ontmoetingsplek 
in Molenwijk.

Een ontmoetingsplek in de vorm van 
een sociale koffiebar. Een plek met een 
warme, huiselijke sfeer waar je je thuis 

voelt, anderen kan ontmoeten, waar 

nauw samengewerkt wordt met partijen 
uit de wijk én waar je heerlijke koffie 
kunt krijgen.

Zoals waarschijnlijk velen al hebben 

gezien zijn we voorzichtig gestart met 
de verbouwing om in de voormalig 

showroom de koffiebar te realiseren 
en in de loods de kringloopwinkel. 

We zijn erg enthousiast en hopen 
iedereen te mogen ontmoeten in onze 

koffiebar. Tot die tijd delen we graag 
ons enthousiasme en alle nieuwe 

ontwikkelingen via sociale media en 

de wijkkrant. Volg ons op facebook of 

loop, op gepaste afstand, even langs. 

We kijken uit naar mooie nieuwe 
ontmoetingen! 

Hartelijke groet,

Wendy Visser en Anja Rijkers

T: 06-86836041

E: arijkers@hetopenhuishaarlem.nl

F: https://www.facebook.com/
HetOpenKoffieHuis/
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Hattrick
Hattrick is een organisatie die 
is gericht op het verzorgen 

van trainingen en het opleiden 

van rolmodellen, individueel 

en in groepsverband. Wij 
willen jongeren uit Haarlem 

Schalkwijk en Haarlem Oost, die 
ondersteuning nodig hebben 

op het gebied van huisvesting, 
werk en relatie op weg helpen. 
Jongeren die willen werken aan 

hun talenten kunnen bij ons 

terecht om een driedelig traject 

te volgen. Door hun talent verder te ontwikkelen en hun 

kwaliteiten te ontdekken kunnen we hen stimuleren om hun 
dromen na te streven en hun doelen te realiseren. Hattrick 
heeft een nieuwe ruimte gevonden in de voormalige Grafische 
school aan het Terschellingpad. De organisator Mohamed el 

Mesbahe is overal langs geweest om te vragen wie er een 

ruimte beschikbaar had om zijn droom waar te maken. En 

ineens was het raak!

Als je een goed idee hebt voor onze wijk, kun je samen met 

Mohamed hieraan werken. Je moet zelf het idee op papier 

zetten, een begroting maken en de plek bepalen waar je jouw 
plan kan uitvoeren.Het grootste doel van Mohamed is om 

mensen samen te brengen en gezamenlijk iets moois op te 

zetten voor Molenwijk. Hij wil de jongeren samen brengen en 
faciliteren.

Nu is hij nog druk in de weer om de ruimte op te knappen, 

schilderen en vloerbedekking neer te leggen. Er staat al 

een prachtige tafel met heerlijke stoelen, gekregen van een 
klooster uit Heemstede, een televisie en een bank waarop de 

jongeren even lekker kunnen chillen.

Mohamed zelf heeft zich laten inspireren door Hamilton 
Franklin, een man die hem veel dingen heeft geleerd. Ze 
kwamen elkaar tegen toen hij 16 jaar was. Toen Hamilton 

ziek werd, heeft Mohamed geleidelijk taken van hem over 
genomen. Hamilton was een duidelijk rolmodel voor hem. 

De Molenburg

Het is een moeilijke tijd voor iedereen. 
Niet zomaar je vader of moeder, opa 

of oma kunnen omhelzen, niet met 

zijn allen erop uit, iedereen mist de 

onbezorgdheid en lichtheid van het 

bestaan. Ook bij ons in huis worden 
deze dingen, die we altijd voor lief 
namen, ontzettend gemist. Toch zijn er 

lichtpuntjes te ontdekken als we verder 

kijken dan de onmogelijkheden en 

hebben we ervaren dat de verbinding 

die op andere manieren tot stand 

kwam ook een enorme steun zijn. 

Nog steeds laten veel mensen op een 

hartverwarmende manier zien dat 

ze zich verbonden voelen met onze 

bewoners. De scouting die kerststukjes 
heeft gemaakt, de dochter van een 
collega die wafels voor iedereen heeft 
gebakken, kerststerren die gedoneerd 

zijn door het tuincentrum, de talloze 

kaartjes, tekeningen en knutselwerken 

die we hebben mogen ontvangen. Grote 

en kleine gebaren die zorgen voor die 

kleine momenten van geluk en laten 

Mohamed is verder gaan studeren en voor zijn master sociaal 

werk heeft hij zich verder verdiept in datgene wat rolmodellen 
voor een mens kunnen betekenen.Nu hoopt hij dat hij zelf 

een rolmodel kan zijn.“Ik help de jongeren om hun kwaliteiten 
te ontwikkelen en de juiste man of vrouw te worden op de 

juiste plek. Als je ziet dat je door jouw daden kan zorgen dat 

de mensen blij van je worden, dan is dat de grootste beloning 

die je kan krijgen.De jongens mogen best komen chillen, maar 

daar moet wel iets tegenover staan.”

De naam Hattrick komt uit de voetbalwereld.Het is een 
aanduiding in de sport voor de bijzondere situatie dat een 
bepaalde prestatie door één speler driemaal in dezelfde 
wedstrijd wordt geleverd. De term komt oorspronkelijk uit de 

cricketsport. In het verleden was het gebruikelijk om voor een 

sporter die een uitzonderlijke prestatie had geleverd, onder 
het publiek een collecte te houden. Tijdens een wedstrijd van 

het Engelse team nam bowler Stephenson drie wickets met 

drie opeenvolgende ballen, hetgeen tot zo’n collecte leidde. 

Van de opbrengst van die collecte werd vervolgens een nieuwe 

hoed voor Stephenson gekocht. “He did the hat-trick”, letterlijk 
vertaald “hij deed de hoeden-truc”.

We wensen Mohamed veel succes en we hopen regelmatig 
van hem te horen, zodat wij op de hoogte blijven hoe het met 

de jongeren gaat in onze wijk. Wil je contact met Hattrick? 
Mail dan naar: mohamed@hattrickhaarlem.nl.

Margo Weesie 

Foto's Mohamed el Mesbahe en Meurkens

zien dat de verbinding, ook al is het op 

afstand, er toch echt nog steeds is.

Renée Bredewold

Foto's Ruud Norg
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Feest op het Ellertsveld

Op 18 januari was het zover. Op het Ellertsveld zouden 5 fruitbomen worden geplant. Dit project was een van de top 3 van de 
wijkraad en een idee van wijkbewoonster Eva Nijhoff. Ons wijkraadslid Frits Breen heeft hiervoor veel werk verricht en natuurlijk 
wilde hij aanwezig zijn bij deze 

gebeurtenis.

Nu treft het, dat hij “toevallig” op 
die dag ook de leeftijd van 90 jaar 
mocht bereiken. 90 jaar en nog 

zo actief in de gemeente Haarlem 
en met name in de wijkraad. 

Waar vind je dat nog? De wijkraad 
vond dat het wel een vermelding 

waard was en eigenlijk ook een 

feestje, maar ja, dat kon even niet 

vanwege corona.

Toch kwamen "ineens" van alle kanten bekende mensen naar Frits toe om hem te 

feliciteren; een vertegenwoordiger van de gemeente, diverse wijkraadsleden, mensen 

van de scouting , familie van Frits en een fotograaf en journalist van het Haarlems 
Dagblad. Het mooie artikel heeft u in de krant kunnen lezen. Hij was er helemaal 
beduusd van. Hij wist even geen raad met de ballon die hij kreeg met in het groot 90 

er op en het verkeersbord met de tekst des te ouder des te wijzer!

Na een toespraakje van de voorzitter Riet Ooms mocht Frits de middelste fruitboom 
planten. Hij pakte de schop en ging aan het werk om de walnotenboom goed in de 

aarde te planten. Met plezier hebben de gasten op gepaste afstand Frits toe gezongen 

en een applausje gegeven! Er staan nu 5 fruitbomen: een kers, pruim, peer, appel en 
een walnotenboom.

De bedoeling is dat er ook nog wilde bloemen gezaaid zullen worden. We hopen 
dat de bomen goed zullen aanslaan en dat we dit jaar al een beetje van de bloesem 

kunnen genieten. In ieder geval is het kale veld wat vrolijker geworden. 

Margo Weesie

Door de jaarwisseling en ziekte is er 

enige vertraging ontstaan bij het overleg 

met de gemeente over de uitwerking 

van een aantal verbeterpunten in onze 

wijk. Onder andere het opknappen van 
het pleintje Scharreveld tegen over no 

28, het pleintje bij de Chr. Koetsstraat 

nabij de doorgang naar Roosje Vospad 

en de doorloop van het voetpad bij 

Beveland naar de Betuwelaan.
Het plan Ellertsveld is nu voor een deel 

uitgevoerd. Het aanbrengen van de 

insecten aantrekkende planten langs de 

rand van het pad vlak naast de flat moet 
nog volgen.

Een leuk nieuwtje is dat de molen, 

de Hommel nu eindelijk na jaren lang 

getouwtrek een aansluiting heeft op 
het elektriciteitsnet. Hij zal nu vanaf 

het invallen van de nacht tot 23.00 uur 

worden verlicht.

Het voornemen van het college van B 
en W. de stad groener te maken, zullen 
wij als wijkraad kritisch volgen en waar 
mogelijk activeren. Haarlem is één 
van de meest versteende steden van 

Nederland. Doordat de woningnood hoog is en het college binnen 5 jaar 10.000 

woningen wil bouwen, zal er weer veel openbaar natuur verdwijnen. Men gaat dus 

bouwen op plekken waar nu de natuur zijn gang kan gaan en waar een grote variëteit 

aan planten staan die insecten aantrekken. Het bouwen heeft een enorme invloed op 
de opwarming van de aarde. De insectenwereld is al dramatisch achteruit gegaan. Dit 
besef is inmiddels aan gekomen in de politiek en bij het college. Vandaar het streven 
de stad groener te maken. Vrij vertaald komt het hier op neer dat zoveel mogelijk 

bestrating wordt vervangen door groen. Daar zullen we ze actief op aanspreken. We 
zullen de gemeente ook verzoeken om daar waar mogelijk, meer diversiteit aan te 

brengen in de plantsoenen.

Frits Breen

Wijkbeheer

Collage Frits Breen

Foto Margo Weesie
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Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer

Apotheek Molenwijk

Buurtbedrijf

Buuv

Centrum jeugd en gezin

Dierenambulance

Discriminatiezaken

Elan wonen

Gemeente Haarlem

GGD Kennemerland

Handhaving

Hoogheemraadschap Rijnland

Juridisch loket

Kindertelefoon

Misdaad melden anoniem

Ongedierte bestrijding(rat, muis)

Politie algemeen en wijkagent

Pré Wonen

Slachtofferhulp

Sociaal Wijkteam

Spoed - Huisartsenpost Haarlem

Spaarnelanden (grof vuil)

Vliegtuiglawaai Schiphol-BAS

Wijkraad Molenwijk

Ymere

Zoefzoef

112

023 533 18 20

06 81 33 66 68

023 551 78 45

088 995 84 84 

023 533 43 23

023 531 58 42

023 515 98 59

14023

023 515 95 00

023 511 49 50

071 306 35 35

0900 8020

0800 0432

0800 7000

023 751 72 00

0900 8844

088 770 00 00

0900 0101

023 543 09 92

023 224 25 26

023 751 72 00

020 601 55 55

06 12 29 58 71

0800 00089 00

023 5436046

E-mailadressen en/of websites

E-mail: info@apotheekmolenwijk.nl
Website: molenwijk.dezoed.nl
E-mail: info:buurtbedrijfhaarlem.nl
Website: www.buurtbedrijfhaarlem.nl
E-mail: info@haarlem.buuv.nu
Website: haarlem.buuv.nu
E-mail: info@cjghaarlem.nl
Website: cjgkennemerland.nl
E-mail: informatie@dierenambulance-haarlem.nl
Website: www.dierenambulance-haarlem.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.bdkennemerland.nl
E-mail: klantenservice@elanwonen.nl
Website: www.elanwonen.nl
E-mail: Via webformulier of antwoord@haarlem.nl
Website: www.haarlem.nl
E-mail: info@ggdkennemerland.nl
Website: www.ggdkennemerland.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.haarlem.nl/melding
E-mail: post@rijnland.net
Website: www.rijnland.net
E-mail: Via webformulier
Website: www.juridischloket.nl
Chatten: Via website
Website: www.kindertelefoon.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.meldmisdaadanoniem.nl
E-mail: info@spaarnelanden.nl
Website: www.spaarnelanden.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.politie.nl
E-mail: mail@prewonen.nl
Website: www.prewonen.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.slachtofferhulp.nl
E-mail: wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl
Website: www.sociaalwijkteamhaarlem.nl 
E-mail: Via webformulier
Website: spoedposthaarlem.nl
E-mail: info@spaarnelanden.nl
Website: www.spaarnelanden.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.bezoekbas.nl
E-mail: info@wijkraadmolenwijk.nl
Website: www.wijkraadmolenwijk.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.ymere.nl
E-mail: nvt
Website: zoefzoefhaarlem.nl






