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Wijkkrant De Molen – Voor en door Molenwijkers!
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Voorwoord

De complimenten voor....
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Riet Ooms

Van de voorzitter

Dit keer gaat het compliment naar Anke van Veen. Op Weldam 
werd men opgeschrikt door opkopers die woningen splitsen 

en in de verkoop zetten. Beleggers spoorden mensen aan hun 
woning aan hen te verkopen. 

Anke heeft alle omwonenden benaderd om hun mening over 
deze ontwikkeling te geven.

Het overgrote deel van bewoners was er niet blij mee.

Samen met Riet Ooms, voorzitter van de wijkraad, heeft Anke 
ingesproken in de raadscommissie om dit onder de aandacht te 

brengen met het verzoek hier iets aan te doen. Marjolein Huijser

Een mooi initiatief van Anke. Hartelijk dank hiervoor.

Tja, alweer december. De tijd vliegt, 
zelfs met alle Coronaperikelen. We 
hebben een jaar achter de rug waarin 

bijzondere dingen zijn gebeurd. Het 

mooiste was natuurlijk de opening 

van de kringloopwinkel van Woord & 
Daad, met daaraan gekoppeld Het Open 
koffie Huis en de nieuwe huisvesting 
van de wijkraad. Wij denken dat dit 
een geweldige boost voor onze wijk 

is; veel mensen weten deze gezellige 

plek al te vinden. Dit wordt een echte 

ontmoetingsplek voor Molenwijk.Via 
crowdfunding is een aanzienlijk bedrag 

bij elkaargesprokkeld voor de keuken.

Heel veel dank aan de gulle gevers!

Spreekuur wijkraad
Elke woensdagochtend houdt de 

wijkraad in Het Open koffiehuis een 
open spreekuur voor bewoners. Heeft 
u vragen aan de wijkraad dan kunt 

u hier terecht, maar ook als u zaken 

wilt bespreken met de wijkagent, 

Handhaving of de wooncorporaties. Voor 
iedereen staat een kopje koffie of thee 
klaar.

Schalkwijk aan zet
Een leuke activiteit was Schalkwijk aan 
Zet. Dit jaar zijn de winnende plannen 

van de eerste editie in onze wijk 
gerealiseerd: er wordt Schalkse honing 

geproduceerd bij de Tiny Houses, in 

het Molenplaspark wordt een afvalbak 

voor kolen van de bbq’s geplaatst en 

bij MooiZooi zijn gereedschappen 

aangekocht, die gratis worden 
aangeboden aan creatieve mensen.
 

De buurtcamping
En natuurlijk de Buurtcamping, die voor 

de tweede keer in het Molenplaspark 

werd gehouden. Wel met de nodige 

restricties vanwege Corona, maar toch 
voor de deelnemers weer een groot 

succes. 

De jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering, die 

al twee keer was uitgesteld heeft 
de penningmeester een oproep 

gedaan voor 2 nieuwe leden voor de 

kaskommissie. Eén wijkbewoner heeft 
zich inmiddels aangemeld maar we 

hebben nog behoefte aan een tweede 
lid. Wie meldt zich aan? Het is niet heel 
veel werk, slechts eenmaal per jaar een 

paar uurtjes.

Coronafonds
De wijkraad heeft met succes een 
beroep gedaan op het gemeentelijke 

Coronafonds. Via Dock hebben we 

aanvragen gedaan voor de keuken 

voor Het Open koffie Huis en voor de 
wandelingen door de wijk. 

Contact met de gemeente
Voor wat betreft de contacten met 
de gemeente kunnen wij terugkijken 

op gezamenlijke reacties van de 
4 Schalkwijkse wijkraden op de 

Cultuurnota.

Wij hebben aangegeven dat een 
stadsdeel als Schalkwijk, waar straks zo’n 

40.000 mensen wonen, behoefte heeft 
aan meer ruimte voor cultuur. 

Een cultuurcentrum zou b.v. heel mooi 

verwezenlijkt kunnen worden in de 

kerk Moeder van de Verlosser aan 

de Professor 

Eijkmanlaan. 

Deze kerk is tot 

gemeentelijk 

monument 

benoemd. Het zou geweldig zijn als hier 

b.v. een cultuurcentrum voor Schalkwijk 

gerealiseerd zou kunnen worden.

We hebben ook gezamenlijk onze 
opmerkingen en ideeën over het Ont-
werp-Omgevingsvisie ingediend. De 
beantwoording van onze vragen kwam 

onlangs binnen. Die gaan we met elkaar 

bespreken en bekijken of we nog aanvul-

lende vragen moeten stellen.

De projectontwikkelaars
Met de projectontwikkelaars van zowel 

het Centrum Schalkwijk als van Schalk-

stad onderhouden we goede contacten. 

We worden als 4 wijkraden regelmatig 
bijgepraat over de ontwikkelingen en 

naar al onze kritische vragen en opmer-
kingen wordt goed geluisterd. 

Energietransitie
Uiteraard bemoeien we ons ook nog 

met zaken als Haarlem van het gas en 

de RES (Regionale Energie Strategie). 

Hierover rapporteren wij regelmatig in 
de wijkkranten.

Tot zo ver de terugblik over het 

afgelopen jaar. Laten we hopen dat we 

in 2022 wat meer bewegingsvrijheid 

zullen kunnen genieten. Daar zijn we 

allemaal aan toe. Dan kunnen we ook 

weer wat meer activiteiten in de wijk 
gaan organiseren. 

De wijkraad Molenwijk wenst alle 

Molenwijkers een super mooi, maar 

vooral gezond jaar 2022. 



Ontwikkelingen in de wijk
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Zuid Schalkwijkerweg
Nadat er veel protesten en zienswijzen 

zijn ingediend bij de gemeente Haarlem 

over de wijze waarop de verbetering van 

de Zuid Schalkwijkerweg zou worden 

aangepakt is een nieuwe bijeenkomst 

belegd van de Klankbordgroep met de 

gemeente, Rijnland en de Anteagroep 

(uitvoerder van het project).

Er is goed geluisterd naar de bezwaren 

van de bewoners (bomenkap, sloten 

verleggen, bredere taluds) en de 

gemeente heeft beloofd om alle 
bezwaren nog eens goed onder de loep 

te nemen en per wegdeel te bekijken of 

er een andere oplossing mogelijk is. 

Uiteraard wordt er wel gekeken naar 

de haalbaarheid (kosten) en zal niet 

voor elke bewoner apart een oplossing 

worden gezocht, maar in clusters. Zodra 

het nieuwe plan in principe rond is, zal 

opnieuw met de klankbordgroep om de 

tafel worden gegaan om te zien of dit 

strookt met de verwachtingen. We zijn 
benieuwd. 

Wel is van belang dat zolang de echte 
reconstructie nog niet van start gaat er 
goed wordt gekeken naar de huidige 

staat van de weg, want met name het 

deel tussen de huisnummers 51 – 57 is 

er bijzonder slecht aan toe.

Woningsplitsing en 
opkoopregeling

In Molenwijk zijn projectontwikkelaars 

actief om eengezinswoningen aan te 
kopen om deze vervolgens te verbouwen 

en op te splitsen om ze daarna, tegen 

behoorlijke prijzen te verkopen. 

Gevolg: in plaats van één gezin komen er 

mogelijk 3 woonlagen die apart aange-

kocht worden.

Dit betekent: meer auto’s, meer fietsen, 
veel bewoners die waarschijnlijk maar 

korte tijd in dit huis wonen, bewoners 
die het huis vooral nodig hebben om te 

eten en te slapen. Voor een wijk geen 

goede ontwikkeling. 

Tegen deze ontwikkeling is actie gevoerd 
door bewoners en wijkraad.

Dit gebeurde ook in ook in andere delen 

van Haarlem.

Op 26 oktober is in de Haarlemse 
gemeenteraad een motie aangenomen 
die het college verzoekt ervoor te 

zorgen dat op 1 januari 2022 een 

stadsbrede opkoopbescherming 

kan worden ingevoerd. Het college 

bereidt daarom een aanvulling van de 

huisvestingsverordening voor zodat 
per 1 januari in de hele gemeente 

woningen met een WOZ-waarde tot 
€389.000 onder de opkoopbescherming 

zullen vallen. Dit betekent dat huizen 

die verkocht worden voor €389.000 of 

minder door de koper zelf bewoond 

moeten gaan worden. Wij volgen deze 
ontwikkelingen op de voet!

Filmopnames in de 
Waddenbuurt

Elders in dit blad kunt u een kort 

verslag lezen over de filmopnames, 
die in oktober gemaakt zijn in de 

Waddenbuurt. Een succes voor de 
filmmakers en voor de mensen, die 
van deze interessante activiteiten 
hebben genoten, maar ook een wat 

mindere ervaring voor met name 

mensen die geen goede herinneringen 

hebben aan (oorlogs)geweld en andere 

gewelddadige acties. Wat vooral 
problematisch was, was het feit dat de 
vergunning door de gemeente Haarlem 

pas kort voor de start van de opnames 

werd afgegeven, zodat het voor de 

filmmakers heel moeilijk was om alle 
betrokken partijen (denk vooral aan de 
bewoners, de corporaties, de scholen) 
goed te informeren. Zij hebben op het 

laatste moment heel goed werk gedaan, 

maar een volgende keer willen we graag 

eerder geïnformeerd worden.

Cruyff Court
Op woensdag 27 oktober is door de 
gemeente een informatieavond belegd 
voor de bewoners van het wijkje bij de 

bibliotheek in verband met de plannen 

om een Cruyff Court en een basketbal 
veldje aan te leggen in het parkje en op 

de tegels naast de Spaarnehal. 

De opkomst van bewoners was overwel-

digend en de bewoners waren vooral 

uitgelopen om aan te geven dat zij niet 

gecharmeerd zijn van deze plannen. 

Angst voor overlast door jongeren, ver-

keerstoename, vervuiling etc. waren 

argumenten tegen de aanleg van dit 

speelveld voor kinderen.

Het belang van sporten voor de jeugd 

werd zeker onderkend, maar de plek 

werd niet opportuun geacht. De ge-

meente gaat zich beraden en zal met 

nieuwe plannen komen. Uiteraard zullen 

wij de bewoners hier weer bij betrekken. 

Het zou toch fijn zijn als in onze wijk een 
goede sportplek voor jeugd gerealiseerd 

kan worden.

Wandelen door Molenwijk
De eerste wandelroute in Molenwijk is 

gepresenteerd op de jaarvergadering. 

Eva Nijhoff heeft samen met Corry van 
Breen een mooie route uitgezet door 

Molenwijk. 

Het is niet alleen een beschrijving van 

een wandeling, maar er staat tevens 

bij langs welke bezienswaardigheden 

je loopt. Of waar je eens extra op moet 
letten. 
Heel mooi gedaan door Eva. 

De wandeling hangt in Het open Koffie 
Huis aan een kapstok die in de entree 

staat. 

Iedereen die wil gaan wandelen kan de 

wandelroute meenemen en na afloop 
weer terughangen.

Het is de bedoeling dat dit de eerste 

van een hele serie grote en kleine 

wandelingen gaat worden! 

Eens kijken of we de Molenwijkers aan 

de wandel kunnen krijgen.

En daarna natuurlijk een overheerlijk

kopje koffie!

Riet Ooms



Wist u dat...
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De wijkraad wenst u een 

gelukkig en gezond

Nieuwjaar

Frohes Neues Jahr

Szczesliwego nowego roku

Buon anno

Srecna nova godina

Eliz ano novo

Feliz año nuevo

Yeni yılınız kutlu olsunSana sa’eedah

Bonne Année
Shana tova

Sawatdee Pi Mai

Happy New Year

*Bridgen

Onze bridgeclub DMC heeft nog plaats 
voor nieuwe leden.

De club is laagdrempelig en gezellig.

We spelen op donderdagmiddag van 
13:00 tot ongeveer 16:30 uur.

Wij zitten op de Laan van Berlijn 1 bij 
stichting DOCk.
Heeft u interesse, loop dan eens 
binnen op bovenstaand adres of bel 06 

17817768.

* Schaken

U kunt leren schaken bij Jouke Nuijten 

in Molenwijk. U kunt contact opnemen 

via:Ejouken@hotmail.com of via de 

telefoon 0616370810. 

*De Haarlem Pas

Dit is een kortingspas voor mensen met 
een laag inkomen. Met de pas kun je 

gratis lid worden van de bibliotheek en 
krijg je korting op culturele activiteiten 
als musea, bioscoop, sportactiviteiten 
en winkels. Je krijgt ook vergoeding voor 

de schoolgaande kinderen. Je kunt je 

aanmelden via de gemeente.

*Sport in de wijk

De buurtsportcoaches van Sportsupport 

organiseren wekelijks activiteiten op 
verschillende locaties in Schalkwijk.
Maandag: 16.00-17.30 in de Spaarnehal 

voetbal en sportmix en op het Plein Don 

Bosco Sportmix van 15.00- 17.00 uur.

Woensdag: 15.00-17.00 uur in de 
Spaarne(fun)hal voetbal en sport en spel 

voor jong en oud.

Vrijdag: 15.30-17.00 uur in de 

Spaarnehal voetbal.

Het is gratis en je hoeft je niet aan te 
melden.

*Cursus omgaan met agressie

Er komt een cursus voor de Buurtouders: 

omgaan met agressie. Ruud Norg organi-

seert dit samen met Paulien Heesbeen. 

Goed initiatief en heel belangrijk voor de 
Buurtouders.

*Wist u dat u weer kunt gluren bij de 
buren op 13 februari? De bewoners 
van Haarlem stellen hun huiskamer ter 

beschikking aan de artiesten die bij hun 
komen optreden. Die zondag staat de 

deur staat open om van allerlei kunst te 

gaan genieten.

*Schalkwijk aan Zet.

Op de einddatum waren 55 plannen in-

gediend; minder dan vorig jaar, maar wel 

een mooi aantal. Van deze plannen gaan 

er 38 door naar de haalbaarheidscheck, 

die door de gemeente wordt uitgevoerd. 

Deze 38 plannen hadden dus 50 likes 

gekregen of meer. 

Tussen 29 november en 12 december 

kan op de plannen worden gestemd 

door alle inwoners van Schalkwijk van 

16 jaar en ouder. De winnende plannen 

worden 15 dec bekend gemaakt.

*Teken en schilder je mee?

Baukje Spaltro wil samen met de 

buurtbewoners van Schalkwijk de ziel 

van onze wijk schilderen.

Iedereen kan gratis mee doen. Tijdens de 
workshops schilderen we allemaal een 

eigen doek met een persoonlijk detail 

van Schalkwijk. Er worden workshops 

gehouden in Centrum Schalkwijk en De 

Vishal. 

In januari tonen we alle kunstwerken in 

De Vishal aan de. Grote Markt. Kijk op 

www.spaltro.nl onder news.

*Afval

Om afval rondom ondergrondse 
restafvalcontainers te voorkomen, zijn 

gemeente Haarlem en Spaarnelanden 

een proef gestart met de aanleg van 

twee containertuintjes. De tuintjes 

zijn 3D-geprint uit 100% afval en 

bevatten echte bloemen en planten. 
De containertuintjes staan in de 

Oranjestraat en in de Jan Sluyterstraat.
Heeft u afval? Bel eerst Spaarnelanden 
op en spreek een dag af waarop het vuil 

kan worden opgehaald. U kunt het ook 

zelf brengen.

Milieuplein Haarlem Ir. Lelyweg 5 

Haarlem.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 8:00 - 15:30 uur 

Dinsdag 8:00 - 20:00 uur

Elke laatste zondag van de maand 

10:30 - 16:30 uur.

Margo Weesie

Xin Nian KuaiLe
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De oostlob van Molenwijk in de spotlight

Molenwijk kun je beschouwen als klein 

Nederland. Oost Molenwijk heeft veel 
straatnamen die thuishoren in het 

oosten van ons land. Zuid Molenwijk 

heeft veel namen die uit Zeeland of Zuid-
Holland komen en in Noord Molenwijk 

zijn de namen van onze Waddeneilanden 
te vinden.

Provincie Drenthe

Oostermoer is het zesde van de zes 

dingspelen van de Landschap Drenthe. 

Het is gelegen aan de noordoostzijde van 

de provincie. De naam is een verwijzing 

naar het moeras of moer. Een dingspel 

is een voormalig rechtsgebied in de 

provincie Drenthe

Drenthe bestond uit zes dingspelen. Dit 

aantal komt overeen met de zes sterren 

in de vlag van Drenthe. De dingspelen 

zijn weer onderverdeeld in kerspelen. 

Overigens wordt aangenomen dat er 
eerst drie dingspelen waren en dat 

uitgebreid is naar zes. De naam Drenthe 

verwijst naar het getal drie.

Brammershoop en Ellertsveld
Brammert en Ellert waren twee reuzen 

uit Drenthe, een vader en zoon. Ellert en 

Brammert zijn de hoofdfiguren uit een 
sage die in Schoonoord in de provincie 

Drenthe wordt gelokaliseerd. Deze sage 

is ook in andere delen van de wereld 

bekend, al zijn de hoofdrolspelers alleen 

in Drenthe bekend onder de namen 

Ellert en Brammert. 

Een van de latere versies van het verhaal 

over Ellert en 

Brammert,  

vertelt dat de 

twee rovers 

een touw 

spannen 

waaraan 

een bel is 

vastgemaakt. 

Zo kunnen 

ze erachter 

komen of er 

voorbijgangers 

langs komen in 

de buurt van 

hun grot. De 

rovers overvallen de reizigers, sleuren ze 

in hun grot, beroven ze en doden hen. 

Een meisje dat zij gevangen hebben 

genomen, nemen zij op in hun grot en ze 

doet het huishouden voor de rovers.

Na zeven jaar te hebben geleefd met het 

tweetal, vraagt het meisje toestemming 

aan de rovers om naar de kerk te gaan. 

Dit mag, op voorwaarde dat ze tegen 

niemand iets vertelt over de rovers en 

hun verblijfplaats. Na de mis staat het 

meisje voor de kerk en vertelt zij haar 

verhaal en plein public tegen de deur. 

Daarnaast vertelt ze dat ze erwten zal 

kopen om de weg te markeren naar de 

grot. De priester en de dorpsbewoners 

volgen de sporen, omcirkelen de grot, 

grijpen de rovers, bevrijden het meisje 

en vernietigen de grot.

Scharreveld
Het Scharreveld is een ruim 275 ha 

groot natuurgebied, eigendom van het 

Drents Landschap. 

Het ligt in een sterk 

agrarische omgeving 

bij Westerbork in 
Drenthe.

Provincie Overijssel

Twickel
Landgoed en kasteel Twickel wordt door 

een particulier beheerd.
Het is 4400 hectare groot en 

bestaat uit bossen, natuurgebieden 

en landbouwgronden. Twickel is 

ongetwijfeld een van de mooiste 

landgoederen van Nederland.

Weldam
Landgoed Weldam, gelegen in de 
schitterende bosrijke omgeving van 
Zuidwest Twente in de gemeente Hof 

van Twente, is één van de grotere 

landgoederen van Oost- Nederland. Het 
eeuwenoude landgoed, met het kasteel 

en tuinen als middelpunt, bestaat uit 

bossen, akkers, weilanden, beken, 

karakteristieke lanen, monumentale 
huizen en boerderijen. Aan de luiken, 

geschilderd in de kleuren zwart en 

geel kan men herkennen dat men te 

maken heeft met een gebouw van het 
landgoed.

Bergvennen
De Bergvennen ligt op een zandrug tus-

sen de stroomgebieden van de Vecht en 

de Dinkel. Stuivend zand gaf het land-

schap in de laatste ijstijd zijn glooiende 
vorm. In de laagtes zijn vennen ontstaan. 

Niet zomaar vennen. Het zijn zogeheten 

doorstroomvennen. Dat wil zeggen dat 

het water van de hoger gelegen vennen 

geleidelijk aan afstroomt naar de lager 

gelegen vennen. Door hun relatief hoge 
ligging, worden ze voornamelijk gevoed 

door regenwater.

Ramspol
Ramspol is het punt waar Kampereiland 

en de Nooroostpolder elkaar bijna raken. 

Voor de inpoldering was Ramspol een 

onbedijkt eilandje in de Zuiderzee ter 

grootte van 5.83 ha voor de Overijsselse 
kust van Kampen.

Schuilenburg
Schuilenburg is een buurtschap in de 

gemeente Hellendoorn. Het ligt in 

het centrum van de gemeente, twee 

kilometer ten noorden van Hellendoorn. 

In Schuilenburg liggen de resten van 

de Havezate Schuilenburg waaraan de 

buurtschap haar naam heeft ontleend.

Het Haerepad
Havezate De Haere ligt in het 

buitengebied van Deventer. Het Dames 

pad is een rondwandeling. 

Provincie Gelderland

Korenburgerpad
Het Korenburgerveen is een 

natuurreservaat ten noordwesten 

van Winterswijk in de Nederlandse 
provincie Gelderland. Het is grotendeels 

in eigendom van de Vereniging 

Natuurmonumenten.
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Lintumpad
Piet te Lintum was een columnist, 

illustrator, tekenaar en kunstschilder. Hij 

heeft een groot aantal landschappen 
en dorpstafrelen geschilderd van zijn 

geboortestreek de Achterhoek. Hij wordt 

daarom wel eens “de schilderende 

ambassadeur van de Achterhoek” 

genoemd.

Bramelpad
Kasteel Den Bramel is een buitenplaats 

en voormalig kasteel ten westen van 

Vorden in het hart van de Achterhoek. 

Het huidige gebouw dateert grotendeels 

uit de periode 1720-1726.Het landgoed 

is opengesteld voor publiek, het kasteel-

tje zelf en omringende tuinen zijn privé.

Provincie Limburg

Vliek is een buurtschap ten zuidwesten 

van Ulestraten in de gemeente Meerssen 

In Vliek staat het gelijknamige Kasteel 

Vliek uit 1725 dat in het dal van de 

Vliekerbeek 

ligt. 

Bij het kasteel 

behoren een 

Vierkants 

hoeve met een 

tiendschuur, 
een koetshuis 

en een park met vijvers en bronnen. 

In de buurtschap staat ook een 

vakwerkhuis.

Terworm
Natuurgebied Terworm heeft nog echt 
de allure van een landgoed uit vroeger 

tijden met een fraai kasteel. Op de 
landerijen vind je landschapselementen 

zoals solitaire bomen, akkers, 

hoogstamboomgaarden, hagen en 

bloemrijke graslanden.

Heijdespad.
De Heij was een zijarm van de Maas, die 

in de Middeleeuwen is ontstaan.

Aerwinkelweg.
Kasteel Aerwinkel in het 

Limburgse Posterholt werd 

voor het eerst in 1544 genoemd en was 

waarschijnlijk een hoeve. Het huidige 

landhuis is in 1854 gebouwd door Pierre 

Cuypers in opdracht van P.M. Gerardts. 

Het Hemmekenspad
Deze naam komt waarschijnlijk van een 

pad waar de was aan de lijn te drogen 

hing.

Margo Weesie

Gesprek met de eerste bewoners van Vliek en Terworm

Namens de bewoners

Margo Weesie

Fijn wonen in Haarlem Zuid

Zo stond het in de folder van 

B.V.Bouwsolid Projectontwikkeling.

In 1976 en 1977 werden deze huizen 

opgeleverd.

"Wij kwamen hier wonen met kleine 
kinderen die hun hart konden ophalen 

met spelen in het park. De buurt is sinds 

die jaren veel groener geworden. Toen 

was er natuurlijk nog helemaal niets."

Het zijn aantrekkelijke woningen om 

in te wonen. Ze zijn heel ruim en licht! 

"Wij konden toen kiezen uit zes kleuren 
voor de keuken. In die tijd was oranje 
en bruin helemaal in. Nu zou je dat 

vintage noemen. In de keuken zaten alle 

apparaten die nodig waren, een luxe 

hoor! "

Op de Vliek kwamen veel gezinnen 
wonen met kleine kinderen. Dat was 

natuurlijk heerlijk voor ze.

Op Terworm kwamen wat gezinnen met 
toen al grotere kinderen. 

De sfeer was gezellig onder de buren. 

Iedereen kwam er nieuw en kon elkaars 

hulp wel gebruiken met de aanleg van de 

tuinen. Deze waren erg klein in die tijd,
maar 5 meter.Op de tekening stond dat 
er ook nog een pad achter de tuinen 

liep.

Veel bewoners pakten al snel wat groen 

er bij. Daar heeft de gemeente toen 
diverse keren wat aan gedaan. Er werd 

een sleuf gegraven zodat je niet meer 

uit je achtertuin gemakkelijk naar het 

grasveld kon lopen.

Nu hebben de bewoners gelukkig wat 

grond erbij kunnen kopen en dat pad is 

er nooit gekomen.

Bijna alle kinderen gingen naar school op 

de Molenwiek.

Sommige kinderen uit deze buurt zijn, 

nu ze zelf volwassen zijn, nog met elkaar 

bevriend.

Er was nog geen echte buurt winkel.In 

het middengebied, nu de Burgen, stond 

wel een klein nood gebouwtje dat als 

winkel diende en een apotheek.

Er is veel veranderd, maar het is nog 

steeds een fijne buurt om in te wonen.

Er zijn ondertussen heel wat nieuwe 

mensen gekomen, die het ook erg naar 

hun zin hebben.

Een van de bewoners heeft gelogeerd op 
Kasteel Terworm.

Zij vertelde het volgende verhaal:

"Wij gingen een weekendje weg om ons 
eens lekker te laten verwennen."

"Toen wij aankwamen vroeg de 

gastheer: “Waar woont u mevrouw?” 
“Ik woon in Haarlem op Terworm." 

Hij antwoordde: “ Dat kan niet hoor, 

want dit is Terworm.” “Hij geloofde mij 

niet!”

“Voorlopig blijven we hier lekker wonen. 

We wonen er nog steeds met veel 
plezier.”
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De kadowinkel voor goed en 
duurzaam speelgoed

Welkom bij de Stichting Speelgoedbank 
Haarlem. Wij maken jaarlijks meer 
dan 1500 kinderen blij met duurzaam 

speelgoed dat aan ons wordt gedoneerd.

Kinderen van ouders met een Haarlem 

Pas mogen elke maand voor € 5,- 

speelgoed uitkiezen en bewuste ouders 

en grootouders kunnen bij ons gebruikt 

speelgoed kopen. De opbrengst komt 

100% ten goede aan onze stichting.

Duurzaam speelgoed
Gebruikt speelgoed krijgt door de 

Speelgoedbank een tweede leven 

en belandt niet op zolder of in de 

vuilnisbak. De vrijwilligers selecteren 

met zorg het gedoneerde speelgoed, 

maken het schoon en presenteren het 

op een aantrekkelijke wijze in de winkel.

Speelgoed doneren 

Heeft u speelgoed over?
Dit zijn de regels:Goed en bruikbaar 

speelgoed.

Puzzels, spellen en knutselspullen in een 

doos.

Ongeknuffelde en ongewassen knuffels.
Speelgoed in tassen en dozen die u niet 

terug hoeft te ontvangen.

Lid worden
Om in aanmerking te komen voor de 
Speelgoedbank Haarlem hoeft u alleen 
de Haarlem pas en de legitimatie van 
uzelf en uw kind te tonen.

Wij schrijven uw kind dan in voor het 
lopende jaar en uw kind ontvangt een 

eigen speelgoedbankpas.Er zijn al ruim 

600 kinderen lid. Maandelijks krijgen 

de kinderen € 5,- van ons op hun pas 

gestort.

Met dit tegoed kunnen de kinderen in 

onze winkel speelgoed uitzoeken en 

met de pas betalen. Het tegoed hoeft 
niet meteen worden op gemaakt. Het 

restant blijft 6 maanden op de pas staan.
Op deze manier kunnen ze ook voor iets 
sparen dat duurder is.

Stichting Jarige Job
Wij zijn trots op onze samenwerking met 
Stichting Jarige Job! Ieder kind verdient 
een leuke verjaardag, met een lekkere 

traktatie en cadeautjes. 
Alle kinderen die bij de Speelgoedbank 

zijn aangemeld kunnen een Jarige Job 

verjaardagsbox krijgen ter waarde 

van € 35,- wanneer ze jarig zijn. Hierin 

vinden zij onder andere cadeautjes, 

snoepgoed voor klasgenoten en leraren 

om te trakteren, alles voor het bakken 

van een verjaardagstaart en slingers 

en ballonnen om er ook thuis een echt 

verjaardagsfeest van te maken!

In Nederland vieren 61.000 kinderen 

hun verjaardag niet! Stichting Jarige Job 
maakt een einde aan dit verjaardagsleed 

en trakteert deze kinderen op een 

leuke verjaardag. Stichting Jarige Job 
is landelijk actief en werkt samen 
met maatschappelijke organisaties 
die zich inzetten voor de meest 
kwetsbare kinderen van de Nederlandse 

samenleving.

Waar kunt u ons vinden?
Onze winkel kunt u vinden op de 
Gedempte Herensingel 4 2032 NS 

Haarlem

Openingstijden
We zijn geopend op
maandag (10-16 uur)

dinsdag (10-14 uur),

woensdag (10-16 uur),

donderdag10-16 uur en 

vrijdag (10-14 uur).

 

Namens Stichting Speelgoedbank

Wij zijn op zoek naar een webmaster
Help!

Onze fantastische webmaster (beheerder van 
onze website www.wijkraadmolenwijk.nl) Gert 
Marissen gaat Haarlem verlaten en zal zodra 
wij een opvolger hebben gevonden stoppen als 
vrijwilliger van wijkraad Molenwijk. De wijkraad is 
nu op zoek naar een plaatsvervanger. Iets voor u 
misschien ?

De taken zijn: 
• Onderhoud van de huidige pagina’s, zoals 

regelmatig updates van plug-ins en Wordpress 
uitvoeren.

• Beheer webhosting ( Antagonist).
• Het oplossen van technische problemen van de 

site.
• Het plaatsen van nieuwsberichten, waaronder 

de agenda voor vergaderingen en de wijkkrant.

Heeft u interesse en/of vragen? Gert is altijd 
bereid om uw vragen te beantwoorden.

 Laat het ons weten op
 info@wijkraadmolenwijk.nl.
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Test je Schalkwijkkennis met 
deze quiz die gemaakt werd 
door GOSH.

Dit gezelschap heeft een levendige 
pagina op Facebook waar allerhande 

oude en nieuwe wetenswaardigheden 

over Schalkwijk gedeeld worden. Ook 
verzorgt GOSH interessante wandelingen 
met een gids door ons stadsdeel. 

Geheimzinnige afkorting trouwens, 
GOSH, wat betekent die?
Tja, dát is natuurlijk een quizvraag!

1.Waaraan ontleent Schalkwijk zijn 

naam?

A. Knecht en Nederzetting.
B. Kerk en Huizen.

C. Boeren en Dorp.

2. Welk beroemd duo bezocht ooit de 

kermis in Schalkwijk?

A. Piet Bambergen en René van Vooren.

B. Sandra en Andres.

C. Bassie en Adriaan.

3. Waarop loopt de motor van het 

pontje over de Ringvaart?

A. Stookolie. 

B. Diesel. 

C. Zonne-energie.

4. In Schalkwijk reed ooit een 

stoomtrein. De stations Rijksstraatweg 
en Vijfhuizen herinneren daaraan. 
Wanneer reed hij hier?

A. Van 1950 tot 1959.

B. Van 1912 tot 1936.

C. Van 1880 tot 1939. 

5. Welke Schalkwijkse club werd 

landelijk Sportclub van het jaar in 2019 

en Cultuurclub van het jaar in 2021?

A. Samen Haarlem. 

B. Triple Threat.

C. United Davos.

6. Welke molen staat niet in Schalkwijk?

A. De Vijfhuizermolen.
B. De Hommel.

C. De Veer.

7. Welke ijsje werd in de jaren 

zeventig het meest verkocht in ons 
openluchtzwembad?

A. Cornetto.
B. Raket. 

C. Magnum.

8. Waar komt het torentje op de Febo 

vandaan?

A. Spaarnekerk. 

B. Mariastichting. 
C. Protestantse kerk Badhoevedorp.

9. Wat was de bijnaam van het steeds 

verder uitdijende Haarlemmermeer?

A. Waterwolf.
B. Waterbeer.
C. Waterrat.

10. Hoe heten de twee zilverkleurige 

woontorens in het Aziëpark?

Foto: Michel Campfers

De AED cursus

Dit jaar weer AED cursussen.

Vanwege de Coronamaatregelen kon de 

wijkraad Molenwijk in 2020 geen AED 

cursus organiseren.

Alle in 2019 behaalde certificaten 
waren inmiddels verlopen. Gelukkig 

werden deze voor iedereen met één 

jaar verlengd, zodat in geval van een 

reanimatie toch met de AED gewerkt kon 
worden. 

Via HartslagNu heeft iedereen, die 

aangemeld is via de 

app bericht gekregen.

In de afgelopen 

maanden mocht de 

cursus dan toch weer 

georganiseerd worden 

en de deelnemers hebben zich massaal 

aangemeld.Er zijn drie cursussen 

georganiseerd.

De eerste groep bestond uit de 

Buurtouders van Molenwijk, aangevuld 

met wijkraadsleden.

Op de 2e en 3e cursusavonden waren 

bewoners van heel Schalkwijk welkom 

en alle avonden waren vol.

In totaal volgden 48 Schalkwijkers deze 

belangrijke cursus.

Vol enthousiasme zijn de cursisten aan 

de slag gegaan. Zelfs twee meisjes van 

13 jaar vonden dit zo belangrijk dat ook 

zij met goed gevolg de AED training 

hebben afgerond. Kanjers!

Paulien Heesbeen

A. Bossa en Nova.

B. Twister en Tango.

C. Hip en Hop.

11. Hoe heet het traditionele 
zomervakantie-kinderfestijn in de 
Ringvaart?

A. Kinderparadijs.

B. Stuif-es-in.

C. Stuif-Stuif.

12. Hoe heet het park met inheemse 

wilde planten langs de Europaweg?

A. Romolen Heempark.

B. Europaplantsoen.

C. Schouwbroekerpark.

13. Welke zangeres trad op bij Friet van 

Piet ter ere van het 30-jarig bestaan?
A. Corry Konings.

B. Liesbeth List.

C. Anita Meijer.

14. Wat is de betekenis van de afkorting 
GOSH?

A. Gezelschap Ons Schalkwijk Haarlem.
B. Genootschap Oud-Schalkwijk 
Haarlem.

C. Gemeenschap Oude Schalkwijkers 
Haarlem.

Antwoorden:

1-A / 2-C / 3-C /4-B / 5-B / 6-C / 7-B / 8-A / 9-A / 10-B / 11-C / 12-A 

/ 13-C / 14-B
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Filmopnames in de Waddenstraat

zijn jeugdvriend Faysal naar Nederland 

is gekomen. Als er de volgende dag een 

terroristische aanslag wordt gepleegd, 
verdenkt Mardik direct Faysal en gaat op 

onderzoek uit, met drastische gevolgen. 
De zesdelige serie is in het najaar van 

2022 te zien bij AVROTROS op NPO 3.

Charlotte Mutsaers, NL Film

Een nieuwe webmaster
Aandacht werd gevraagd voor de 

opvolging van onze beheerder van 

de website; hij gaat emigreren en we 

zoeken nu iemand, die deze taak (ook 

het bijhouden van alle IT gerelateerde 

werkzaamheden) van hem wil gaan 

overnemen. 

De werkgroepen
Alle werkgroepen en klankbordgroepen 

werden kort toegelicht en Margo van de 

wijkkrant, Paulien van de buurtouders 

en Tamara van het Molenplaspark gaven 

uitleg over hun speciale taken binnen 

het bestuur en de werkgroepen.

Wat heeft de wijkraad gedaan
Het bestuur legde verantwoording af 

voor het gevoerde beleid in de afgelopen 

2 jaar.

In 2019 is veel tijd en aandacht gegaan 
naar de organisatie van de eerste 
buurtcamping in het Molenplaspark; 

een groot succes! Daarnaast is veel 

gesproken over de nieuwbouw in de 

Waddenbuurt (Panorama Lokaal), 
werden er AED cursussen georganiseerd 

en begonnen we te spelen op de Jeu de 

Boulesbanen aan de Zuiderzeelaan. 

In 2020 vond de discussie plaats over 

de zonnepanelen al dan niet op de 

Molenplas, werd gestart met de Lief en 

In de periode van 30 september tot en 

met 20 oktober was de Waddenstraat 
afgesloten voor een bijzonder project.

Productiemaatschappij NL Film was na-

melijk voor de opnamen van de nieuwe 

AVROTROS-serie Het Gouden Uur in 
onze wijk neergestreken. In de Wad-

denstraat was een markt nagebootst 

waar een terroristische aanslag werd 
gepleegd.

Er werd onder meer opgenomen hoe 

een vrachtwagen op de markt inreed en 

hoe diverse hulpdiensten in de nasleep 

hiervan opereerden. Ook waren er de 
nodige special effects en vuurwapens 
aanwezig en werden er overheidsvoer-

tuigen ingezet als onderdeel van de ver-

telling. Het was een groot spektakel en 

trok veel bekijks van de omwonenden.

Het Gouden Uur is een thrillerserie over 

het eerste uur na een aanslag. Hoofdrol-

speler Nasrdin Dchar speelt Mardik, een 

gedreven rechercheur van Afghaanse 

afkomst, die wordt gewantrouwd door 
een AIVD-medewerker nadat zij iets over 

zijn verleden ontdekt. 

Op een avond ontvangt Mardik een ver-
ontrustend sms’je waaruit blijkt dat 

De jaarvergadering van de wijkraad

Op de nieuwe locatie
In 2020 kon de jaarvergadering vanwege 

Corona niet doorgaan. Ook 2021 was 
een lastig jaar om deze vergadering in 
te plannen, maar uiteindelijk lukte dat 

toch: op dinsdag 9 november jl. kwamen 

23 wijkbewoners naar Het open Koffie 
Huis om mee te praten over het wel en 

wee van onze wijk. 

Een nieuwe secretaris
Op de agenda stond allereerst het 
benoemen van een nieuwe secretaris 

voor de wijkraad na het vertrek van 

Bianca Wuite in maart. Vanaf april 2021 
heeft Marjolein Huijser deze taken 
overgenomen en het bestuur stelde 

aan de vergadering voor om Marjolein 

officieel te benoemen als secretaris. 

Deze vraag werd met applaus bevestigd: 
gefeliciteerd Marjolein en veel succes! 

Leedstraten en was de eerste editie van 
Schalkwijk aan Zet. En was er aandacht 

voor veel nieuwe ontwikkelingen in de 

wijk. 

De financiën
De financiën van de wijkraad werden 
van commentaar voorzien door de 

penningmeester en hij kreeg décharge 

voor het gevoerde beleid van de 

afgelopen 2 jaren.

De kersverse gebiedsmanager en 

gebiedsverbinder van de gemeente 

legden uit wat wij van hen mogen en 

kunnen verwachten en een expert van 

de gemeente Haarlem op het gebied van 

energietransitie gaf een presentatie over 
hoe Haarlem dit hele gebeuren zal gaan 

aanpakken.

Al met al: het was fijn weer zoveel 
betrokken buurtbewoners te treffen 
om gedachten uit te wisselen over de 

belangrijke zaken in Molenwijk.

Riet Ooms
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Stichting Ontmoeting

Wij zijn het ambulante team, bestaande 
uit Kayleigh, Laura, Nel, Jorgina en Kees.

Elke woensdag zijn wij samen met de 

wijkraad in Het Open koffie Huis van 
10:00 uur tot 12:00 uur. 

Het maatschappelijk centrum van Het 

Open Huis en Het Open koffie Huis 
vallen onder de verantwoordelijkheid 

van Stichting Ontmoeting. 

Dit is een landelijke stichting die al 
meer dan 30 jaar ervaring heeft in de 
professionele hulpverlening. 

Met ruim 1.000 vrijwilligers en 225 

professionals bieden we steun aan 

kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. 

Wij bieden in Haarlem ambulante 
begeleiding aan mensen die tijdelijk 
ondersteuning nodig hebben op 

verschillende levensgebieden.

Hulp hebben we allemaal wel eens 

nodig. De wijkraad zorgt voor u en 

uw omgeving, maar soms is er ook 

hulp nodig bij persoonlijke zaken zoals 

het invullen van formulieren of het 

aanvragen van bijzondere bijstand. Met 

al deze vragen kunt u bij ons terecht. 

Samen gaan we proberen een oplossing 

te vinden. 

Het Open koffiehuis
Het is geen gewone  koffie bar, maar een 
koffiebar met een verhaal.

Het Open koffiehuis is een initiatief van 
het maatschappelijk centrum Het Open 
huis.

Het is een plek waar verschillende 

culturen samensmelten, waar je even 

niets hoeft en waar met heel veel 
liefde de lekkerste koffie en thee wordt 
geschonken. 

De koffiebar wordt gerund door een 
kleurrijke mix van vrijwilligers en er zijn 

werkervaringsplaatsen voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een veilige werkplek waar men leert een 

gezellige sfeer te bereiden.

De prijzen houden we laag zodat onze 

gasten met een krap budget ook kunnen 

genieten van onze producten.

We hebben heerlijke ambachtelijke 
appeltaart van het Appeltaart Imperium, 

biologische appelsap van Appel van Opa, 

duurzame limonades van Sara Soda, ijs 

van de Haarlemse jongens van IJsbaart 

en verse dagsoep uit onze eigen keuken.

Over de keuken gesproken; door de 
crowdfundings actie hebben we nu 
diverse apparaten kunnen aanschaffen 
en aansluiten. Een afzuig installatie, een 
mooi fornuis waarop onze kok nu voor 

het eerst een heerlijk linzensoep heeft 
gemaakt en een grote vriezer. De rest 

staat nog in de bestelling.

Dankzij alle mensen die iets hebben bij 

gedragen is de keuken groeiende!

Anja Rijkers

Kunnen wij u niet helpen dan weten wij 

altijd de weg naar anderen. Natuurlijk is 
de koffie lekker en de taart overheerlijk! 
Kom gerust eens langs.

We houden het inloopspreekuur op 2 
locaties: Het Open koffie Huis  op de 
Frieslandlaan no.1 op woensdag van 

10.00 tot 12.00 uur.

In het Open Huis
Professor Bouwmanstraat 1

Op dinsdag en donderdag van 10:30 tot 
12:30 uur

Laura Grijsen 

Stagiaire ambulant woonbegeleider

Van de redactie
De wintereditie ligt alweer voor u.
Wat is het jaar snel voorbij gegaan. 
En wat voor een jaar!

De bezorgers hebben hun best gedaan 

om alle adressen te voorzien van een 

krant, zo’n 4000 stuks!

Toch krijgen we klachten binnen dat er 

bewoners vergeten worden en dat is 

natuurlijk heel vervelend.

Wilt u dat zo snel mogelijk laten weten 
via demolen@wijkraadmolenwijk.nl, dan 

kunnen we ze nog nabezorgen.

De redactie is inmiddels versterkt met 
onze nieuwe secretaris Marjolein Huijser 

en Bianca Wuite blijft ons voorlopig 
bijstaan met het technische gedeelte van 

de krant.

We willen onze redactie graag versterken 
met iemand die met het programma 

InDesign kan werken of daar graag les 

in wil krijgen. Heeft u interesse? Meld u 
aan bij:

demolen@wijkraadmolenwijk.nl.

Het thema 
Het Middengebied en De Burgen is het 

thema van onze volgende krant. 

We vinden het heel leuk als de mensen 
uit deze wijk zelf iets schrijven of aan 

onze redactie vertellen over het leven in 
dit deel van Molenwijk.

De deadline is 20 februari 2022.

Namens de redactie: Margo Weesie

Foto: Anja Rijkers
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Preventieakkoord voor Schalkwijk

Fi(H)t in beweging

Mijn naam is Carla den Braber.

Ik ben fitnessinstructeur, looptrainer en 

geef met veel plezier training bij Fi(H)t 

in beweging. Mensen enthousiasmeren 

voor sport is één van mijn passies. 

Mijn bedrijf heet Fi(H)t (fitness en 
hardlooptrainingen) en biedt naast 

deze activiteiten ook sportmassage 
en ik geef advies op het gebied van 

blessurepreventie.
Mijn hobby is hardlopen en fitness. Ik 
heb diverse marathons en ultramara-

thons mogen lopen, waaronder de Two 

Oceans Marathon (56 km) in Kaapstad. 
Op 2 oktober 2021 hoop ik de Kustmara-

thon van Zeeland uit te rennen.

Sinds januari 2013 ben ik looptrainer en 

geef ik les aan deelnemers op verschil-

lende niveaus.

Ik heb verschillende opleidingen gedaan. 

In 2014 sportmasseur en gespecialiseerd 

in schouderaandoeningen. Triggerpoint, 

manuele lymfedrainage, stoelmassage. 

In 2015 Fitvak A en Fitvak B, gediplo-

meerd fitnessinstructeur. 

Sinds begin 2018 werk ik (vrijwillig) en 

met dankbaarheid en respect bij het In-

loophuis Kennemerland. Hier masseer ik 

om de week cliënten met kanker. Ik heb 

de opleiding Massage en Kanker gevolgd 

en met succes afgerond.

Waarom Fi(H)t in beweging?

• Sporten met een gezellige groep 

mensen.

• Sporten op ieders niveau. 

• Je motiveert elkaar. 
• Eenvoudige oefeningen. 

• Samen bewegen is samen doen. 

Op dinsdagmorgen is er Fi(H)t in Bewe-

ging. (vanaf 55 jaar)Locatie: Gymzaal 
Duitslandlaan 9 Haarlem. Tijd: 09.15-

10.15 uur. 

Sporten tot 10.00 uur en dan koffie tot 
10.15 uur. Vanaf 1 april tot 1 september 

trainen we buiten.

Looptrainingen
Maandagmorgen 09.00-10.30 uur op de 

Parkeerplaats Molenplas te Haarlem

In de Tetterodehal, Tetterodeweg te 
Overveen op woensdagavond  19.00-
20.30 uur en op zaterdagochtend  09.00-

10.30 uur.

Krachttraining voor 
hardlopers

Elke laatste woensdagavond van de 

maand 19.00-19.45 uur Gemeentehuis 

Bloemendaal

Elke vrijdagmiddag (15.30-16.15 uur) 

Parkeerplaats Molenplas te Haarlem.

Je kunt je aanmelden:

Per mail: fiht.haarlem@gmail.com.
Of bellen naar: 0641757076
Kosten: Proefles altijd gratis. Per maand 
€14,-.Per kwartaal € 40,-

Sportieve groet, Carla den Braber

Dit akkoord zet in op 
welbevinden, rookvrije 

generatie en gezond gewicht

Gemeente Haarlem en diverse 

partners zijn bezig om per gebied een 

gezondheidsbeleid op te stellen. 

Het eerste preventieakkoord dat er 
ligt is voor Schalkwijk. Het doel is het 

aanpakken van gezondheidsverschillen 

door het verbeteren van de 

gezondheidsvaardigheden van de 

inwoners.

Schalkwijk laat op verschillende 

gezondheidsuitkomsten minder goede 

cijfers zien dan de rest van Haarlem.

In het lokale preventieakkoord 
Schalkwijk wordt daarom ingezet op 

het organiseren van activiteiten met 
diverse partijen waar de gemeente mee 
samenwerkt zoals welzijnsinstanties, 
scholen, gezondheidsorganisaties, 
woningbouwverenigingen en 

sportorganisaties. 

Het doel van deze mix aan activiteiten 
is dat niet alleen het kennisniveau over 

gezondheid wordt vergroot, maar ook 

bekendheid met de gemeentelijke 

regelingen, bewegen en ontmoeten. 

Zo is het de bedoeling dat er een 

kwiekroute in de wijk komt waar 

bewoners actief gaan wandelen 
in de wijk en allerlei oefeningen 

doen onderweg. Door mee te doen 

ontmoeten mensen elkaar op een leuke 

laagdrempelige wijze. 

Piphits

Piphits is een burgerinitiatief, opgericht 
door Molenwijker Raphaël Steenbergen, 

dat zich bezig houdt met 

de promotie van gezonde 
voeding. De activiteiten 
variëren van het produceren 

van kinderliedjes over 

fruit tot het geven van 

kooktherapie aan mensen 

die onvoldoende in staat 

zijn gezonde voeding voor zichzelf te 

bereiden.

Die kinderliedjes zijn tevens waar 

de naam Piphits vandaan komt. Het 

waren hits (liedjes) waarmee je kon 

sparen met je pips (appelpitten). Het 
hoofdkwartier is gevestigd op Saeftinge 
114, maar er wordt op meerdere locaties 
geproduceerd. Tevens is er een website  

https://www.piphits.nl waar je meer 

kunt lezen over de activiteiten.

In de tijden vóór de lockdown was 
Piphits regelmatig betrokken bij 
etensevenementen in de Schalkwijkse 

wijkcentra, zoals De Gezonde Hap en de 

open eettafels in Ringvaart, Da Vinci en 

de Wereld. Heb 
je een leuk idee 

op het gebied 

van voeding 

of wil je de 

mening ergens 

over horen van 

een ervaren 

voedingsexpert, dan staat het je vrij 

contact op te nemen met

raphael@piphits.nl, per post naar 

Saeftinge 114, 2036GC of telefonisch  
023 – 574 99 77.

Raphaël Steenbergen

Even kennis maken met
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De koninklijke roei- en zeilvereniging  "Het Spaarne"
135 + 1 jarig bestaan

Deze roei- en zeilvereniging bestond  op 

zaterdag 5 september 135 +1 jaar. Dat 

+1 jaar betekent dat het feest vorig jaar 

gevierd had moeten worden. Vanwege 

de corona ging dat toen niet door. 

Ze hebben het gevierd met een 

indrukwekkende vlootschouw op de 

Molenplas. 

Daarvoor hadden ze aan de Stichting 
Molens Zuid-Kennemerland gevraagd, 

Foto: Hugo Cohen

de molen de Hommel, staande als een 

wachter vooraan de Molenplas langs de 

ringvaart, in de ”vreugdstand” te zetten.

Gelukkig waaide het die dag en 

wapperden de vlaggetjes vrolijk aan de 

wieken van de molen. Er was heel wat 

volk op de been om het indrukwekkende 

spektakel, meer dan 100 boten, de 

skiffs, de 2 mans-,3 mans-, 4 mans-, en 8 
mans roeiboten met of zonder stuurman 

voorbij te zien varen.

Zo’n dikke 2,5 eeuw geleden, lag 

achter waar nu de ringvaart ligt, de 

Haarlemmermeer. Het gedeelte tussen 

de ringvaart, Schipholweg en het 

Spaarne was allemaal polder met alleen 

langs de Zuid-Schalkwijkerweg wat 

huizen en her en der wat boerderijen.

Er werd bittere armoe geleden. Pas 
nadat de ringvaart in 1847 was gegraven 

werd het leven wat beter. 

Foto: Frits Breen

Nadat in 1963 Haarlem Schalkwijk 

toegewezen kreeg om in te bouwen, 

kwam de welvaart. Aan de overkant 

staan nu woningen ter waarde van meer 

dan 1,5 miljoen euro. De bootjes die 

hier nu langs schieten kosten duizenden 

euro’s.

Frits Breen

Er zijn verschillende signalen uit de wijk 

door de wijkraad opgepakt en ingebracht 

bij de gemeente of bij Spaarnelanden. 

Hierbij een kort overzicht.

Drempel Biesbosweg
Een door een handtekeningen 

actie ondersteund verzoek om een 
drempel aan te leggen bij de zeer 

onoverzichtelijke voetgangers oversteek 

tussen Saeftinge en Beveland op de 
Biesbosweg is slechts gedeeltelijk 

opgepakt. De gemeente gaat er witte 
kanalisatie strepen aanbrengen. Men 
was het er mee eens dat een drempel 

effectiever was, maar er is geen budget.

Pad van Oudshoorn
Naar aanleiding van klachten van 

bewoners uit de flat Pampus en 
bewoners van Westeinde is vast 
gesteld dat het gras, met name rond de 

waterpartij op de hoek Zuiderzeelaan/
Pad van Oudshoorn zwaar beschadigd 
is door de maaimachine. Het plantsoen 

achter de achtertuinen van de woningen 

aan Westeinde is zwaar verwaarloosd. 
We hebben aan de stadsecoloog 
gevraagd om daar eens te gaan kijken.

Pleintje Scharreveld.
De bewoners rondom dat zwaar 

verwaarloosde pleintje vragen 

herhaaldelijk om daar iets aan te doen. 

Er is een offerte voor het opknappen van 
dit pleintje door de gemeente gevraagd. 

Wat daarmee is gebeurd is nog niet 
bekend.

Speelplek Hondsbos
Het stenen sculptuur op dat pleintje 

werd tot vorig jaar door jonge kinderen 

gebruikt om van af te roetsjen en het 

was ook een hangplek. De gemeente 

heeft toen,zonder overleg met de 
bewoners er een grote bloembak van 

gemaakt in het kader van de vergroening 

van de stad. De toenmalige stadsdeel 

coördinator heeft zich samen met 
ouders en kinderen sterk gemaakt voor 

de herinrichting van een oude niet meer 
in gebruik zijnde speelplek. 

Ook als wijkraad hebben we ons toen 
ingespannen dit voor elkaar te krijgen. 

Helaas er is geen geld, dus ging het niet 

door. Wij gaan nu opnieuw een poging 
doen. Er zijn wat ons betreft twee 
mogelijkheden: het sculptuur wordt 

in zijn oude staat terug gebracht of en 

dat lijkt ons beter, de oude speelplek 

opnieuw voorzien van wat eenvoudige 

speeltuigen.

Wijkje achter de bibliotheek
Roosje Vospad, Christine Koetsstraat.

De bewoners hebben herhaaldelijk 

gevraagd hoe het staat met de 

aanpak van de wateroverlast. Na veel 

aandringen van de wijkraad is door de 

gemeente aan een vertegenwoordiger 

van de bewoners schriftelijk bericht, dat 
de drainage in het plantsoen dat grenst 

aan de Roosje Vospad wordt aangepakt.

Daarna is het stil geworden. Het is een 
ingewikkeld probleem. De wateroverlast 

neemt alleen maar toe. Rijnland is 

beheerder van het water, de gemeente 

beheerder van de openbare ruimte. We 
hebben de gemeente opnieuw gevraagd 

om op de hoogte te worden gesteld van 

de vorderingen.

Foto's en tekst:Frits Breen

Wijkbeheer
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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






