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Voorwoord

De complimenten voor....
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Riet Ooms

Van de voorzitter

Een compliment voor de zwemmende 

dames in de Molenplas.

De hele winter door zijn er een aantal 

dames die zich niet laten kisten door het 

koude water.

Zij constateerden dat het water bij het 

moerasgebied aardig vervuild was.

Ze zijn te water gegaan en hebben heel 

wat plastic uit het water gehaald.

Foto: Margo Weesie

Al jaren stroomt het vuil uit de Ringvaart 

ook naar dit beschermde moerasgebied. 

Er is niet altijd ter plekke wat aan te 
doen, want het komt ook door de boten 

die op de Ringvaart varen en toch iets 

lozen wat niet hoort.

Laten we proberen om zuinig te zijn op 
dit stukje Molenplas.

Dank ook namens de zwanen en 

meerkoeten en andere mooie vogels.

De zomer staat voor de deur: heerlijk! 

Een zomer zonder Corona beperkingen, 

waarin we weer van alles kunnen 

ondernemen en organiseren. Allereerst 

denken we dan natuurlijk aan de 

Buurtcamping in het Molenplaspark. 

Vorig jaar wel gehouden, maar met de 

nodige beperkingen. Dit jaar kunnen we 

weer helemaal los; de crew is al druk 

met de voorbereidingen bezig. Zie elders 

in deze krant.

De jaarvergadering van de wijkraad 

kon ook weer op de normale manier 

plaatsvinden.

Dinsdag 19 april mochten wij tussen de 

25 en 30 mensen begroeten op deze 

vergadering. Op de agenda stond, naast 
de gebruikelijke verantwoording over 

het afgelopen jaar, als belangrijkste punt 

de activiteiten in het gebouw aan de 
Frieslandlaan 1.

In de afgelopen maanden is door de 

wijkraad gereageerd op de Gebiedsvisie 

van de gemeente voor Molenwijk-noord. 

Wij hebben een zienswijze ingediend 
op dit plan. Met name hebben wij 

problemen met het feit dat de mooie 

groenstrook ten zuiden van de flats aan 
de Waddenstraat (het z.g. Waddenpark) 
te veel door autowegen wordt 

onderbroken.

Dat maakt het park niet echt 

aantrekkelijk om in te wandelen. Wij 
hebben ook gevraagd om tenminste 

evenveel groen in dit deel van de wijk 

te behouden, te denken valt aan het 

“vlinderpark” en de permatuin van 

Pré Wonen. Daarnaast vragen wij 
aandacht voor behoud van voldoende 

speelmogelijkheden. Voor ons een 

belangrijk punt.

De vier Schalkwijkse wijkraden hebben 

gezamenlijk een zienswijze bij de 

gemeente ingediend op het Groen 

Beleidsplan.

Met name vragen wij de gemeente om 

toch vooral de Groene Zoom groen 

te houden. Wij willen een duidelijke 
omschrijving van wat de Groene Zoom 

precies behelst, zodat daar geen 

discussie over mogelijk zal zijn.

Als wijkraad Molenwijk hebben wij 

aan deze zienswijze nog een eigen 

stuk toegevoegd over het groen in 

Molenwijk. Wij pleiten voor behoud 
van de groene delen in onze wijk, 

waarvan een aantal nodig toe is aan 

een opknapbeurt. Daarbij vragen wij 

om insecten aantrekkende bloemen en 

planten. 

Nog een mooie Schalkwijkse 

ontwikkeling: sinds 2 jaar bestaat GOSH. 
Deze afkorting staat voor Genootschap 
Oud Schalkwijk Haarlem. Op zaterdag 
30 april jl. is door GOSH een eerste 
bijeenkomst georganiseerd, waarin 

zij beelden toonden en verhalen ten 

gehore brachten over de beginjaren van 

Schalkwijk. 

Zij verzamelen oude foto’s, boekjes, 

krantenartikelen etc. over de 

“geschiedenis” 

van Schalkwijk, 

al is die niet 

heel oud. Meer 

informatie vindt 
u hier:

https://www.facebook.com/
groups/217978853057327. 

Gewoon in de wijk

De aanbesteding van Gewoon in de 

Wijk is tot een afronding gekomen. 
De aanbieder die door de gemeente is 

gekozen is de organisatie waarin Dock, 
Haarlem Effect, Het Open Huis en andere 
instellingen de handen ineen hebben 

geslagen. Hier zijn wij heel blij mee.

Er zal een contract worden getekend 

voor 7 jaar.

Felicitaties aan onze collega’s van Het 
Open Huis, die hier heel veel werk en 
tijd ingestopt hebben! We zijn vooral 
blij omdat Haarlem heeft gekozen 
voor organisaties, die de stad en haar 
inwoners van binnenuit kennen!

Tot slot een oproep. De wijkraad komt 

tijd te kort en kan wel wat versterking 
gebruiken. 

Met name het bijhouden van alles 

wat er bij de gemeente gebeurt 

en het doorlezen van plannen 

en ontwikkelingen (denk aan 

bestemmingsplannen, groenvisie, 

bomenplannen, etc.) is echt een klus 

voor een “liefhebber”.

Vindt u dit leuk om te doen? Meldt u dan 

aan via info@wijkraadmolenwijk.nl.



Ontwikkelingen in de wijk
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Groot onderhoud
 Zuid Schalkwijkerweg

Elke drie maanden houden wij u op de 

hoogte van de vorderingen van het groot 

onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg.

Nadat in 2020 plannen aan de bewoners 

van de weg waren voorgelegd bleek 

dat niet iedereen blij was met het 

bedachte ontwerp. Er was behoorlijk 

wat weerstand tegen het brede talud dat 

aan de oostzijde van de weg zou komen 

te liggen. De plannen werden aangepast 

en zijn opnieuw aan de bewoners 

gepresenteerd.

Aan de oostkant wordt het talud 

minder breed en wordt de sloot minder 

verschoven. Bij de woningen aan de 

oostkant wordt de sloot niet meer 

gedempt maar komt een damwand. Dit 

betekende wel dat het plan om het talud 

tijdens de werkzaamheden als tijdelijke 
weg te gebruiken, niet meer gerealiseerd 

kon worden. 

Een alternatief werd bedacht: er komt 
een tijdelijke weg (ongeveer 1 jaar) vanaf 
de zuidpunt van de Zuid Schalkwijkerweg 

achter de huizen langs – evenwijdig aan 

de weg – tot ten noorden van De Lage 
Kadijk. Van daaruit sluit de weg dan aan 

op de Betuwelaan (zie tekening).

Er zal veel 

aandacht 

zijn voor 

maatregelen 

om hinder voor 

omwonenden 

én natuur te 

voorkomen. 

Op donderdag 7 april werd een 
informatieavond georganiseerd over de 
nieuwe plannen.

Ongeveer 80 mensen bezochten 
deze avond en hadden veel vragen, 

opmerkingen en suggesties, vooral 
over de tijdelijke weg. Al deze reacties 
worden door Hoogheemraadschap 

Rijnland en de gemeente bestudeerd en 

waar mogelijk worden aanpassingen aan 

het ontwerp doorgevoerd en wordt het 

verder compleet gemaakt.

Op 25 mei wordt het ontwerp besproken 
in de commissie beheer. Daarna zal het 

Voorlopig Ontwerp en het Projectplan 

Waterwet ter visie worden gelegd.
Dat is – als alles volgens plan verloopt – 

vanaf half juni 2022. In die fase kunnen 

ook zienswijzen op het plan ingediend 

worden. Het is nog altijd de bedoeling 
dat de werkzaamheden in het najaar 

zullen starten.

Overigens, u kunt alle laatste informatie 
over dit project altijd inzien op: https://
www.haarlem.nl/zuid-schalkwijkerweg-

groot-onderhoud/.

Speelplekken

De gemeente heeft extra budget (te 
besteden in 2022) beschikbaar gesteld 

om speelplekken in Schalkwijk aan 

te pakken. Het budget is bedoeld 

om bestaande speelplekken een 

opknapbeurt te geven, maar het geld 

kan ook besteed worden aan het 

terugplaatsen van vroeger bestaande 

speelplekken. Voor Molenwijk hebben 

wij voorkeuren ingeleverd bij de 

gemeente: Beveland en  Hondsbos. 

Hopelijk kunnen beide plekken worden 

aangepakt! 

Riet Ooms

Samen wonen en leven rond Pampus.
Er valt veel te bespreken over de toekomst van onze flat.
Er is daarom een Bewoners Commissie opgericht om het een 

en ander te regelen.

Onze eerste actie was 
de grote schoonmaak 

rond de flat. Een fijne 
en schone leefomgeving 

vinden we erg belangrijk.

Dus de handen gingen uit 

de mouwen op zondag 13 maart. Iedereen nam eigen spullen 

mee en zo hebben we onze omgeving weer netjes gemaakt 

en natuurlijk na afloop even koffie 
gedronken en gekletst.

Wat willen we als bewoners? Erg fijn 
om dat eens met elkaar te overleggen. 

Een goed begin! 

De bewoners commissie

Sinds 22 maart 2019 is het verboden om meeuwen én 
duiven te voeren in de openbare ruimte.

Ook het voeren van eenden is geen goed idee.
Het is niet goed voor de dieren en de kwaliteit van het water.

Veel mensen doen het toch nog steeds. Je hebt oud brood 
over en dan geven we het maar aan de eenden.

Meeuwen weten wanneer er gevoerd wordt en komen dan 

iedere keer terug.

Hierdoor onstaat veel overlast door het gekrijs van de 

meeuwen en daarnaast krijgen we steeds meer ratten en 
muizen.

Voor mensen die geen brood mogen weggooien vanwege 

geloof, staan er bij de moskee speciale broodbakken.

Maak elkaar erop attent! Dank voor de medewerking.

Samen wonen op Pampus Meeuwen voeren



Wist u dat...
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Kunstnest

* De meeste cv-ketels staan op de 

fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken 

efficiënter op 60ºC. 
Deze snelle besparing scheelt veel 

gas, dus CO2. En dit zonder verlies van 

comfort en geen risico op een koude 

douche. 

Kijk op de site: Zethemop60.nl. Aan de 

hand van een filmpje kun je dat zelf 
doen.

* Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning 

een rookmelder verplicht. 

Deze verplichting bestaat al sinds 
2003 voor nieuwbouwhuizen, maar 

in de nieuwe wetgeving staat dat ook 

in bestaande woningen op iedere 

verdieping een rookmelder moet 

hangen.

* Zondag 3 juli speelt, zingt, danst, 

struint en gluurt de hele stad door de 

huiskamers en tuinen!

Tijdens Gluren bij de Buren veranderen 

huiskamers en tuinen in tijdelijke podia 
met een intieme sfeer. Enthousiaste 
deelnemers stellen hun huiskamer of 

tuin open voor een 

act en voor publiek 

uit de buurt. 

Er is een nieuwe act 

aan toegevoegd,

het Hobby Hoorcollege.

Je kunt komen vertellen over jouw leuke 
hobby of je werk als archeoloog of je 

mooie speciale verzameling. 

Kijk in de speciale uitgave van de krant 

bij de bibliotheek waar u allemaal kunt 

komen genieten! Ook in Molenwijk zijn 
sommige huiskamers voor u open.

*De Montessorischool, die in het 

wijkje bij de bibliotheek staat, wordt 

uitgebreid. 

Het wordt een van de eerste volledig 

houten scholen waarbij er gekozen 

wordt voor een gevel van CLT (Cross 
Laminated Timber). Op de bestaande 
houten constructie wordt een nieuwe 
gevel van massief houten delen (CLT) 
gemonteerd, volgens het passief 

bouwen principe. 

Het gebouw wordt volledig aardgasloos. 

Daarvoor worden inpandig twee 

warmtepompen geplaatst.

De bron voor deze warmtepompen 

zijn PVT-panelen op het dak, die zowel 
warmte als elektriciteit produceren. 

De warmte wordt via het plafond in de 

lokalen gebracht.

Oplevering van de school zal eind 2022 
plaatsvinden.

* De Wereld Muziekschool heeft weer 
een vaste plek in het winkelcentrum 

gekregen. Op 23 april is het 
“Wereldcultuurhuis” feestelijk geopend 
door burgemeester Jos Wienen. 

Dankzij de structurele subsidie van de 

gemeente is er voor de komende jaren 

weer een muzikale plek in Schalkwijk!

* Stichting Haarlem Ateliers organiseert 
in een samenwerkensverband met 

verschillende groepen schilders en 

beeldhouwers een expositie op perron 3 
van station Haarlem.
De werken zijn nog te bewonderen op 

de zaterdagen t/m 25 juni tussen 14.00 

en 17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom. Het 

enige dat u daarvoor nodig hebt is een 

OV- chipkaart. Als u binnen een uur 
uitcheckt, dan wordt er niets in rekening 

gebracht.

Margo Weesie

Kunstnest presenteert 
Supermens 

Dit in samenwerking met het Frans Hals 

museum, Amsterdam museum en Aukje 

Dekker.

Het project Supermens

Het kunstwerk Supermens is een

co-creatie van Aukje en 16 kinderen uit 
Schalkwijk. 

In musea hangen vaak schilderijen van 

17de eeuwse mensen die toentertijd 
een afbeelding van zichzelf in dure kledij 
konden veroorloven.

In de 21ste eeuw is het straatbeeld 

veranderd, we leven in een 

multiculturele samenleving en zien ons 
graag hierin vertegenwoordigd. 

De Supermens is een beeld met allerlei 

referenties naar de wereld zoals we die 

vandaag kennen, met smartphones in de 

hand, heel veel kleur maar ook zorgen 

om onze planeet.

Wat vonden wij van het 
project?

Terugkijkend op het hele proces vond 

Neide Bastos (oprichter van Kunstnest) 

dat de groep een gezicht gegeven heeft 
aan het project Gezichten van Noord-

Holland.

Ze hebben ook een kunstwerk gemaakt 

dat op ze lijkt.

De pop geeft weer hoe bewust ze zijn 
van de wereld om hen heen én de 
vrijheid die ze zelf ervaren om zichzelf te 

zijn in de wereld.

Het eindresultaat mag er zijn.

Straks staat Supermens te pronken 

in het Frans Hals Museum op de 

eindtentoonstelling van het project in de 

twee toonaangevende musea. 

De tentoonstelling Supermens SISHEKH 

DRAMABYLS 2022 is tot 31 augustus 
te bezichtigen in de bibliotheek van 
Haarlem Schalkwijk.

Neide Bastos
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De Buurtcamping

DE BUURTCAMPING

Een heerlijke mini-vakantie in eigen buurt, inclusief 
maaltijden en heel veel leuke activiteiten op het gebied 
van sport, muziek, knutselen en nog veel meer! 

VOOR WIE?

Iedereen uit Schalkwijk is welkom. Samen eten, 
samen deelnemen aan de activiteiten is dé manier 
om elkaar als wijkgenoot te leren kennen.

TARIEVEN 
                            Regulier         Haarlem Pas

Tentplek                 € 25,-                € 10,-

p.p. v.a. 12 jr.        € 10,-                €   0,-

p.p. tot 12 jr.         €    1,-               €   0,-

 
Aanmelden kan via 
campingmolenplasparkschalkwijk.nl
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Zorgbalans

Team Zorgbalans Molenwijk

Wil je graag werken in de zorg 
in je eigen buurt?

Bij Zorgbalans helpen wij dagelijks veel 

cliënten met hun dagelijkse zorg en 
behoeften.
Dit doen wij met collega’s die een 

zorghart hebben! 

Als medewerker Huishoudelijke 

Ondersteuning (HO) ondersteun je 
zelfstandig mensen in hun thuissituatie 
bij hun huishoudelijke taken.

Naast het uitvoeren van de 

huishoudelijke taken is er ook aandacht 

voor de cliënten. De HO-medewerkers 
hebben een signalerende rol waarbij 

veranderingen in het welzijn van de 

cliënten opgemerkt worden. 

Werken als huishoudelijk 
medewerker

Dit is leuk en dankbaar werk.

Je leert de cliënten goed kennen 
en werkt vaak in je eigen buurt. 

Bij Zorgbalans denken wij graag in 

mogelijkheden en overleggen met 

de medewerkers over een geschikt 

werkrooster.

Er werken bij HO veel medewerkers 
onder de schooltijden van de kinderen. 

Maar ook studenten die naast hun studie 

enkele uren beschikbaar zijn om zich in 

te zetten bij de cliënten in de wijk.

Samen met jou zoeken wij naar een 

geschikte match. Wij zoeken nog nieuwe 
collega’s. Wil je een keer meelopen met 
team HO of eerst werkervaring opdoen? 
Je bent van harte welkom!

Thuiszorg

Naast Huishoudelijke Ondersteuning 
biedt Zorgbalans ook thuiszorg.

Ons thuiszorgteam is gevestigd aan de 
Frieslandlaan 10, midden in Molenwijk. 

Het team van Verzorgenden en 

Verpleegkundigen kent hun cliënten 
goed. 

Er zijn korte lijnen met het Sociale 

Wijkteam. Dit enthousiaste en goed 
samenwerkende team zoekt nog 

nieuwe collega-verzorgenden en 

verpleegkundigen. Een dag meelopen is 

altijd mogelijk. 

Over Zorgbalans

Zorgbalans is een grote 

ouderenzorgorganisatie en een van 
de grootste werkgevers in de regio 

Kennemerland en Zuid-Holland Noord.

Met ruim 3900 professionele 

medewerkers en 900 vrijwilligers 

ondersteunen wij mensen met een 

zorgbehoefte om zo lang mogelijk op 
een eigen wijze vorm en inhoud te geven 

aan hun leven.

Wij bieden tijdelijke en langdurige 
verpleging, revalidatie, verzorging, 
behandeling en begeleiding bij 

dementie.

Wij geven onze zorg zowel bij mensen 
thuis als in onze woonzorglocaties en 
ontmoetingscentra. Van Heemskerk, 
IJmuiden, Haarlem, Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort tot in 

Hillegom.

Meer weten over de Huishoudelijke 

Ondersteuning of de Thuiszorg? 

Neem contact op met afd. Werving & 
Selectie, 023-8918363 of mail naar: 
werken@zorgbalans.nl.

Zorgbalans

Even voorstellen

Wij zijn buurtteam Molenwijk van 
Zorgbalans.

Wij zijn een klein, maar gezellig team. 
Wij zijn toegewijd, verbindend en 
vindingrijk.

Ons kantoortje bevindt zich aan de 
Frieslandlaan 10. 

Wij bieden 
verpleging en 

verzorging bij 

mensen thuis.

U kunt denken aan 

revalidatiezorg, 
wondzorg, terminale zorg, medicatie 
hulp, maar ook (tijdelijke) ondersteuning 
bij hulp met het wassen en/of 

aankleden. 

Voor mensen die kwetsbaar of 

vergeetachtig zijn denken wij graag mee 
in passende oplossingen.

Waar dit kan proberen wij zoveel 
mogelijk gebruik te maken van 

zorgtechnologie om de zelfredzaamheid 

zo groot mogelijk te houden of 

zoeken wij mee naar andere passende 

oplossingen.

Samenwerking

Veel van onze samenwerking is binnen 

Zorgbalans. Hier werken wij samen met 

bijvoorbeeld de verpleegkundige voor 

ouderen, oncologieverpleegkundige of 

wondverpleegkundige.

Wij kunnen onze ergotherapeut 
inschakelen, iemand aanmelden voor 

één van de ontmoetingscentra van 

Zorgbalans of voor de dagbesteding.

Wij werken ook samen met diensten 
buiten Zorgbalans.

Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, 

fysiotherapeuten, het ziekenhuis, de 

GGZ en BUUV.

Wilt u weten of wij of een van onze 
collega’s iets voor u kunnen betekenen?

Bel 023-8918918,

mail naar info@zorgbalans.nl of kijk op 

de website www.zorgbalans.nl

Buurtteam Molenwijk, Zorgbalans
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We hebben al eerder verteld dat 
Molenwijk eigenlijk Nederland in het 

klein is.

We zijn nu in het westen aangekomen. In 
deze wijk vinden we allemaal namen die 

verwijzen naar Zuid-Holland of Utrecht. 

Als je door de wijk loopt kom je namen 

tegen waar je nog nooit van gehoord 

hebt, maar we hebben de betekenis van 

de namen weer gevonden.

Hofwijckweg

Hofwijck was een van de vele 

buitenhuizen tussen Dordrecht 

en Amsterdam. Het huis en de 

bijbehorende tuin zijn door Constantijn 
Huygens en Jacob van Campen 
ontworpen.

In 1632 werd het huis feestelijk ingewijd.

De verhoudingen tussen de afmetingen 
zijn zeer bewust gekozen. De tuin was 

namelijk gebaseerd op het menselijk 

lichaam, waarbij het huis het hoofd 

vormde, de lange lanen de armen waren 

en de boomgaard de buik. Het onderlijf 

is verdwenen toen in 1870 station 
Voorburg werd aangelegd.

Kasteel Vredenburg

Landsheer Karel V lijfde in 1528 het 
kerkelijke sticht Utrecht in als de 
wereldse heerlijkheid Utrecht. Voor de 

burgers betekende dit een aantasting 
van hun vrijheden. Hij gaf opdracht 

om een dwangburcht te bouwen. Het 

middeleeuwse Johannieterklooster met 
bijbehorend Catharijnegasthuis werd 

voor de bouw van de dwangburcht 

grotendeels afgebroken en het klooster 

met het gasthuis verhuisde naar elders 

in de stad.

In 1529 werd met de bouw van het 

kasteel begonnen. Voor het bouwen 

werden stenen gebruikt van gesloopte 

kastelen. In 1532 was het klaar.

De burcht was 

een symbool van 

een vreemde 

onderdrukker, 

dus het volk 

wilde dit kasteel 

niet. 

Volgens de 

overlevering 

trok in 1577 een 

grote groep vrouwen onder leiding van 

Trijn van Leemput op naar het kasteel 
en gaf Trijn het sein tot slopen door 

de eerste stenen los te wrikken. Op de 
Zandbrug in het centrum van Utrecht 

staat sinds 1995 een standbeeld van 

Trijn, met houweel in de hand. Het 

duurde nog tot 1581 tot het kasteel 

grotendeels gesloopt was. Met het puin 

werd de slotgracht gedempt.

Meijendel

Dit was oorspronkelijk de naam van een 

in een del gelegen boerderij die werd 

omringd door meidoorns. Meijendel is 

een prachtig duingebied en onderdeel 
van Nationaal Park Hollandse Duinen. 
Het gebied is erg rijk aan verschillende 

plant- en diersoorten. 

Meijendel behoort tot de top tien van 
de meest vogelrijke natuurgebieden van 

Nederland. Bovendien komen nergens 

anders in Nederland zoveel nachtegalen 

voor. 

Ten behoeve van de waterwinning 

zijn bepaalde delen van Meijendel 

afgesloten voor het publiek. Deze 

rust komt de vogelstand ten goede. In 

Meijendel is de oudste vogelwerkgroep 

van Nederland actief.
‘Vogelwerkgroep Meijendel’ 

inventariseert sinds het midden van de 

twintigste eeuw de ontwikkeling van de 
vogelstand.

Pad van Oudshoorn

Oudshoorn is een wijk in Alphen aan 
den Rijn. Vóór de annexatie in 1918 was 
Oudshoorn een dorp en gemeente in 
Zuid-Holland. In 1822 telde de gemeente 

Oudshoorn 1358 bewoners en in 1875 
waren dat er 2252 waarvan driekwart lid 

was van de Nederlands Hervormde Kerk 

en een kwart van de Rooms-Katholieke 

kerk. Van ouds vond de bevolking haar 

bestaan in de landbouw en veeteelt

en - ten dele - in de pannen- en 

pottenbakkerij en andere fabrieksarbeid.

Oud-Poelgeest

Landgoed Oud-Poelgeest is een 
historische buitenplaats in Oegstgeest. 
In het parkbos, dat op zich al een 

rijksmonument is, staan meerdere 

rijksmonumenten, waarvan het 

kasteel uit 1668 en het koetshuis 

uit de negentiende eeuw het meest 
aanspreken. 

Een beroemde bewoner van het kasteel 

was de Leidse professor Herman
Boerhaave rond 1725. Hij plantte 
bijzondere bomen en gewassen op het 

landgoed en legde een kruidentuin aan. 

Pad van Overvoorde 

Dit is een buitenplaats in de Nederlandse 

plaats Rijswijk (Zuid-Holland).

Overvoorde wordt al genoemd in 1318. 
In 1623 wordt een nieuw herenhuis 

gebouwd. Achter het huis bevond 

zich een boerderij met hooibergen. In 

1720 worden zowel het huis als de tuin 

gewijzigd. Bij de bruggen over de gracht 

worden fraaie toegangshekken geplaatst. 

De boerderij werd op grotere afstand 

van het huis weer opgebouwd.

Het landhuis staat op een 6 hectare 

groot eiland in de vorm van een 

wapenschild. Het huis is gerestaureerd. 
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Flakkeeweg

Goeree-Overflakkee is een eiland en ge-

meente in het zuidwesten van Zuid-Hol-

land. Overflakkee is het grootste deel 
van Goeree-Overflakkee.

Haringvliet (zeearm) werd tot de 19e 

eeuw Flakkee genoemd. In 1973 werden 

alle polders op het midden en oosten 

van het eiland opgeheven en werd het 

waterschap Flakkee opgericht.

Dever

Het kasteel is tussen 1370-75 gesticht 
door Reinier Dever of D’Ever. 

’t Huys Dever ligt aan de rand van Lisse. 
In 1182 bestaat Lisse uit slechts vijf boer-
derijen.

Waar Reinier de inspiratie vandaan heeft 
gehaald voor de uitzonderlijke U-vormi-

ge toren is onduidelijk. 

De toren heeft drie verdiepingen.
In de 19e eeuw verviel het kasteel tot 

een ruïne, vervolgens is alles gesloopt 

behalve de toren.

In 1974-78 is het kasteel  gerestaureerd.

De locatie is goed bereikbaar voor 
fiets, wandelaars en auto. Gezien de 
historische bouw is ’t Huys Dever slecht 

of bijna niet toegankelijk voor rolstoelen.

tekst: Margo Weesie

Jeu de boules banen

In deze wijk liggen aan de Zuiderzeelaan twee jeu de boules 

banen.

Op diverse dagen wordt daar met goed weer door de 
bewoners een spel gespeeld. Vooral op donderdag tussen 

14.00 en 16.00 uur kunt u de trouwe spelers vinden.

Drie jaar geleden zijn 

deze banen opgeknapt 

op initiatief van JanBert 
Eweg met het idee om 

een ontmoetingsplek 
te creëren voor de 
buurtbewoners. Met 

steun van Stichting 
Sportsupport Haarlem, 

de wijkraad en de 

middenstand uit de buurt 

is dat gelukt.

De banen zijn door 

iedereen gratis te 
gebruiken.

Het is een leuke manier om in beweging te komen, je maakt 

je hoofd leeg en ontmoet nieuwe mensen.

Jeu de boules zoals we het nu kennen, is volgens overlevering 
ontstaan rond 1907 in La Ciotat, vlakbij Marseille. 
Jules Lenoir, een oudere man, speelde het aloude balspel, 
maar kon geen aanloop nemen vanwege zijn reuma.

Zo ontstond de regel dat de speler binnen een cirkel moet 

blijven als hij de bal werpt.

Voor informatie kunt u zich richten tot JanBert Eweg.

Tel: 06 2844 2715 of per email: eweg.lambert@gmail.com

Bewoner aan het woord

Heel toevallig sprak ik Mevrouw Strikker uit deze wijk.

Ze woont al sinds het begin op Poelgeest.
Daarvoor woonde ze naast de Droste fabriek aan het 

Spaarne in een bedrijfswoning.

Dit was een grote woning en ze woonde daar erg prettig met 
haar man en 4 kinderen.

De Droste fabriek werd 

opgeheven en zij moesten 

naar een andere woning 

gaan uitkijken.

In Molenwijk werden net 

nieuwe woningen gebouwd. 

“Toen ik voor het eerst hier 

kwam, leek het mij wel heel 

erg klein vergeleken met waar ik vandaan kwam, maar ja we 

moesten wat. Ik zag er heel erg tegenop.

Ik weet nog heel goed de eerste nacht dat we hier sliepen! 

Ik dacht dat zal wel niet 

lukken, maar ik werd wakker 

en dacht: Wat is het hier 
rustig. Het lijkt wel of ik op de 
Veluwe ben, daar hoor je ook 

niets.

Het was aan het Spaarne best 

lawaaierig natuurlijk met al 

dat verkeer en de trein.

Ik was meteen verkocht.

En nu woon ik er nog steeds 

naar mijn zin.”

Margo Weesie
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Buurtplaats Geld & Ontmoeting
Sinds 14 april kunnen inwoners van 

Schalkwijk met vragen over geld en 

activiteiten in de buurt elke donderdag 
van 14.30-16.15 terecht bij de Buurtplaats 

Geld & Ontmoeting op het gezellige 
Meemaakpodium in de bibliotheek 

Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2).

Iedereen is welkom, we helpen je graag 

verder!

De eerste edities van de Buurtplaats 
waren zeer geslaagd.

Veel mensen zijn geholpen met hun 

vraag en er zijn leuke ontmoetingen met 
wijkbewoners geweest! 

Er werden veel vragen gesteld over 

allerhande zaken, bijvoorbeeld over 

de eenmalige energietoeslag van de 

gemeente Haarlem. Ook hier kunnen 
de medewerkers van de Buurtplaats bij 

helpen.

Vanaf donderdag 19 mei zullen 

ook BUUV Haarlem en het 

Vrijwilligerscentrum Haarlem & 
omgeving zich aansluiten bij de 

Buurtplaats.

Samen met hen en alle andere partners 

kunnen we nog beter klaarstaan voor 

alle bewoners van Schalkwijk. 

De Buurtplaats Geld & Ontmoeting is 
een samenwerking van: Bibliotheek 

Schalkwijk, DOCK Haarlem, 
Ervaringsdeskundige Armoede en 

Sociale uitsluiting, Humanitas, BUUV 
Haarlem, Vrijwilligerscentrum Haarlem 

& omgeving, Afdeling Minima Gemeente 
Haarlem, SSHO Stichting Somaliërs 
Haarlem en omgeving, Stichting Samen 
Haarlem, Sociaal Raadslieden en de 

Sociaal Wijkteams Schalkwijk. 

Wil je meer informatie over de 
Buurtplaats Geld & Ontmoeting?
Mail naar: mhoefman@haarlem.nl

Manon Hoefman

Verslag jaarvergadering

Wijkraad Molenwijk 

Geen Coronabeperkingen meer, dus de 

jaarvergadering van de wijkraad kon 

weer gewoon in de “normale” periode 

plaatsvinden: de 3e dinsdag van april. 

Ongeveer 25 à 30 bewoners wisten de 
weg naar de Frieslandlaan 1 te vinden; 

leuk om te zien dat er ook weer nieuwe 

gezichten bij waren.

Tijdens de vergadering heeft het 
bestuur verantwoording afgelegd 

over het gevoerde beleid van het 

afgelopen jaar (2021). De aanwezige 

wijkbewoners werden bijgepraat over de 

activiteiten van de wijkraad. Ruud Norg 
(penningmeester) toonde het financiële 
jaarverslag over 2021 (dat een tekort 

van € 650,- liet zien). Gelukkig hebben 

we nog een kleine buffer, dus dat verlies 
konden we opvangen. De kascommissie 

had alle cijfers gecontroleerd en in orde 

bevonden. De penningmeester kreeg 

décharge voor het gevoerde beleid en 
applaus voor zijn grote inzet. 

De andere activiteiten van de wijkraad 
bestaan uit het uitgeven van de 

wijkkrant (4x per jaar), het bijhouden 

van het groen in het parkje tussen de 

Burgen, de dagelijkse ronden van de 

Buurtouders, het wijkbeheer (dagelijks 

onderhoud van Molenwijk) en het 

monitoren van het gebruik van het 

Molenplaspark.

Voor al deze activiteiten zijn 
wijkraadsleden eindverantwoordelijk 

en meer nog: zij zijn hier vele uren per 

week mee in de weer! 

De wijkraad heeft nog wel behoefte 
aan uitbreiding. Met name zoeken 

we iemand die interesse heeft in het 
lezen van ambtelijke stukken zoals 

raadsstukken, bestemmingsplannen, 

verordeningen etc. 

Hoofdmoot van de avond was informatie 
over het gebruik van het pand aan de 

Frieslandlaan 1.

Aangezien we moeten constateren dat 

veel wijkbewoners dit gebouw nog 

slechts kennen als voormalige garage, 

vonden we het belangrijk om meer 

bekendheid te geven aan alle activiteiten 
die hier in het hart van onze wijk 

plaatsvinden.

In het pand zijn 4 partijen actief:

Woord & Daad, Het Open Huis, Stichting 
Ontmoeting en de wijkraad.

Woord & Daad beheert de 
Kringloopwinkel, die 5 dagen in de 

week open is (gesloten op zondag en 

maandag).

Stichting Ontmoeting schenkt 
overheerlijke koffie in de ruimte, 
die eens showroom was. Ook deze 
koffiekamer is 5 dagen per week open. 
Naast de koffie, thee en frisdranken 
worden nu ook kleine lunchgerechten en 

heerlijke zelfgebakken taarten verkocht.

Het Open Huis Molenwijk (pionier) 
beweegt zich in het gebouw en is vanuit 

de kerk werkzaam in en voor de wijk.

De wijkraad heeft op de eerste 
verdieping een eigen vergaderruimte en 

houdt elke woensdagochtend tussen 10 

en 12 uur spreekuur in Het Open koffie 
Huis.

Daar kunnen alle bewoners terecht 

met problemen en vragen voor politie, 
Handhaving, wooncorporaties, Dock, 
sociaal werk etc. of gewoon lekker 

voor een kopje koffie en gezelschap 
van andere wijkbewoners. Het is al erg 

gezellig op die ochtenden, maar we 

willen eigenlijk nog veel meer mensen 

zien komen!

Tenslotte kwamen er bij de rondvraag 
nog een paar zaken aan de orde: vooral 

het punt van de jeugdoverlast in de 

buurt van Weldam werd genoemd. 
Samen met politie, Handhaving, 
Buurtouders en bewoners zal goed 

bekeken worden, wat in dit geval de 

beste aanpak is. Gedacht wordt aan 

het verwijderen van een paar bankjes 

die bijna niet worden gebruikt door de 

buurtbewoners. Gezamenlijk hopen we 

dit snel op te kunnen lossen.

Heel erg gezellig was na afloop van 
de vergadering het even bijpraten, 

kennismaken met andere bewoners en 

afspraken maken. Een vruchtbare avond!

Voor wie geïnteresseerd is in het 

complete verslag van deze vergadering: 

dat kunt u lezen op onze website, 

onder het kopje: https://www.
wijkraadmolenwijk.nl/verslagen/.
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Het Open Huis Molenwijk

Beste wijkbewoners 

Ik ben Gendro en ben werkzaam bij Het 

Open Huis Boerhaave, daar hebben 
we kerk en zijn we bereikbaar voor 

Maatschappelijke ondersteuning via 

stichting Ontmoeting. 
Ook hier in Het Open Huis Molenwijk 
willen we ons richten op wijk-en 

kerkgerichte activiteiten. 
We willen ook een plek zijn waar je 
kennis en advies kunt inwinnen, middels 

thema avonden met onderwerpen als: 

Hoe ga je om met geld? Hoe zorg je voor 

je puber? Hoe hou ik me staande als 

ouder(s)?

De kerkgerichte activiteiten zullen 
gericht zijn op verdieping van het 

christelijk geloof (of een eerste 

kennismaking daarmee), ontmoeting, 
bemoediging met als uitgangspunt de 

Bijbel. Het delen van en luisteren naar 

elkaars verhalen zullen daarin ook een 

belangrijke rol spelen.

Team bouwen

De afgelopen maanden ben ik vooral 

bezig geweest met het bouwen van een 

team. Ik ben blij dat ik nu al intensief 

mag samenwerken met Riekie, Ricardo 

en Edwin, alle drie inwoners van 

Schalkwijk met een groot hart voor 

Molenwijk. Ook mijn vrouw Mattanja is 
hierbij actief betrokken.

Eerste activiteiten

Onze allereerste wijkactiviteit in 
Molenwijk was een ‘Worship in de Open 
Huiskamer’- avond op 30 maart j.l.

Dit zijn avonden waar we samen ‘een 

dienst’ hebben in huiskamersetting, 
gericht op ontmoeting en verdieping.
Er worden eigentijdse christelijke 
liederen gezongen en we delen op deze 

avonden veel uit de Bijbel. Er is oor voor 

elkaars verhaal. 

De Open Eettafel

Onlangs zijn we begonnen met De Open 
Eettafel. Op de eerste avond mochten 
we zo’n 30 mensen verwelkomen. 

De Open Eettafel is een wijkgerichte 
activiteit waar gezelligheid, verbinding 
en ontmoeting 3 belangrijke woorden 
zijn. 

In het Open koffie Huis hebben we 
ruimte voor 25/30 mensen die met 

elkaar van een maaltijd kunnen 
genieten. De maaltijden worden 
gemaakt door ons Open Huis kook-team. 

Voor een bedrag van €5,- p.p. is er een 

hoofdmaaltijd, glas (frisdrank), een 
toetje en tot slot natuurlijk een lekker 

kopje koffie of thee. 
Het is voor alle leeftijden! Gezinnen, 
jongeren, ouderen, singles… welkom 

zoals je bent!

De Open Eettafel is er weer op: 8 juni. 
Inloop 17:30 uur en gezamenlijke start 

om 18:00 uur! Locatie 'Het Open koffie 
Huis’, Frieslandlaan 1, Haarlem

Als laatste wil ik graag nog een oproep 

doen.

Het Open Huis Molenwijk is op zoek 
naar vrijwilligers, met kwaliteiten die 

passen bij een functie van coördinator of 
duizendpoot.

Deze vacatures staan wagenwijd voor 

jou open!

Meer weten wat jij kan doen voor de 

wijk? Misschien heb jij zelf een 

briljant idee? Laat het ons weten. 

Stuur een mail naar:

hetopenhuismolenwijk@gmail.com

en we nemen contact met je op.

Kijk ook op:

Facebook ‘hetopenhuismolenwijk’ en 

Instagram ‘hetopenhuismolenwijk’.

Binnenkort hebben we ook een eigen 

website: www.hetopenhuishaarlem.nl/

molenwijk

We hopen je snel te zien!
Namens Team Het Open Huis Molenwijk,

Gendro 

Toen we van start gingen aan de Frieslandlaan 1 werd    

meteen geconstateerd dat een professionele keuken in het 

gebouw onontbeerlijk was. Daar was geen geld voor.

Dankzij de ondersteuning van een aantal fondsen en vooral  

van een groot aantal wijkbewoners is het benodigde bedrag

van € 14.000,- binnengehaald. De keuken is geheel ingericht 

en al druk in gebruik.

Bij de start hebben we alle gulle gevers beloofd dat zij 

zouden worden uitgenodigd voor koffie met gebak, zodra 
alles gerealiseerd was en nu is het zover!

Wij nodigen iedereen die heeft bijgedragen uit voor een 
kopje koffie op 30 juni.Tussen 19.30 en 21.00 uur staan 

koffie en gebak klaar en uiteraard kunt u een kijkje in de 
keuken nemen! We hopen veel mensen te mogen ontvangen, 
want iedereen moet weten hoe blij we met deze aanwinst 

zijn.

Riet Ooms 

Op woensdag 18 mei hebben we het 
1-jarig bestaan gevierd van Woord en 
Daad kringloopwinkel en Het Open koffie 
Huis van Stichting Ontmoeting.

Dit hebben we samen met de wijkraad 

Molenwijk en multiculturele kerk Het 
Open Huis gedaan, waarmee we het pand 
delen en nauw samenwerken.

Wat een feest! En wat is er in een jaar veel 
gebeurd.

In de volgende krant van september komt 

hierover een uitgebreid verslag van deze 

geslaagde dag!

Anja Rijkers

Einde Crowdfundingsactie Een jarig bestaan
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Even kennismaken met

Van de redactie

“De Vroolijcke Noot”

Het gezellige Haarlemse koor

“De Vroolijcke Noot” 

bestaat alweer 18 jaar.

De zanglust en de gezelligheid van dit 

koor bestaan uit elke week een heerlijke 

repetitieavond vol met bekende liedjes.
Het koor bestaat momenteel uit ca. 20 

spontane dames (50+). 

Twee jaar geleden waren dat er nog 30, 

maar door Corona, waardoor er twee 

jaar niet gezongen en opgetreden kon 

worden in de zorgcentra, zijn er een 

aantal koorleden afgehaakt. 

Dus is er weer plaats voor nieuwe leden.

Zingt u graag en zou u zich willen aan-

sluiten bij dit gezellige koor? 

Kom dan eens een avond meezingen.

Wij repeteren 
in basisschool 

De Molenwiek 

op maandag-

avond van 

19.30 tot 

21.00 uur. 

Daarna drinken we altijd nog even een 
kopje koffie of thee.

Het repertoire bestaat uit Hollandse en 

ook (wat) Engelse liedjes. Bijvoorbeeld 

Abba, Rob de Nijs, Ramses Shaffy, Paul 
de Leeuw en nog veel meer.

U bent op maandagavond van harte 

welkom in basisschool De Molenwiek, 

Betuwelaan 2, Haarlem.

Voor informatie kunt u bellen met de 
dirigent van het koor Frans Landmeier:  
telefoon  06 14346689 of mailen naar:    

jafralandmeier@outlook.com.

Frans en Janny Landmeier

Het Sociaal Wijkteam

Sociaal Wijkteam Haarlem Europawijk 
& Molenwijk is verhuisd van het 
Rivièraplein naar wijkcentrum

De Wereld aan de Laan van Berlijn 1 in 
Haarlem Schalkwijk. 

De nieuwe locatie ligt op een steenworp 
afstand van de plek waar het Sociaal 

Wijkteam Europawijk & Molenwijk de 
afgelopen jaren gevestigd was.

Sociaal Wijkteam medewerker Manon 
Hoefman: “We zijn erg blij met deze 
nieuwe locatie".

Wijkcentrum De Wereld is een bruisend 
ontmoetingscentrum waar van alles 
gebeurt.

Het ligt centraal in Europawijk & 
Molenwijk en is heel toegankelijk 

voor iedereen. Onze diensten voor de 
bewoners blijven natuurlijk hetzelfde. 

Het Sociaal Wijkteam (SWT) ondersteunt 
bij vragen en problemen op het gebied 

van welzijn, zorg, wonen, geldzaken en 

werk. 

Het voordeel van onze nieuwe 

standplaats is dat in wijkcentrum De 

Wereld veel wijkgerichte activiteiten 
samenkomen en het echt een 

ontmoetingsplek voor wijkbewoners is.

Er is een ruim grand café en er zijn 
diverse ruimtes waar dagelijks veel 

bewoners en vrijwilligers actief zijn. 

Zo is er onder meer dagopvang voor 

ouderen, er zijn opvoedcursussen en 

speelgroepen, trainingen en workshops, 

bijeenkomsten en vergaderingen van 

wijkbewoners en organisaties.

Het maakt het voor iedereen een stuk 

makkelijker elkaar te vinden en samen te 

werken.”

Het Sociaal Wijkteam

Beste lezer,

We hebben weer een wijkkrant voor u 
met veel informatie.

We kregen van diverse kanten de 
complimenten over deze krant. Dat is 

natuurlijk heel fijn om te horen. Daar 
doen we het voor!

Ook kregen wij de tip om eens kinderen 
aan het woord te laten over de wijk 

waarin zij wonen.

Dat is natuurlijk een goed idee! We gaan 
ons uiterste best doen om daar eens 

meer aandacht aan te besteden.

Thema van de volgende 
wijkkrant 

Het andere deel van de westelijke lob 

van Molenwijk.

De wijk tussen de flat Pampus tot de 
Amelandstraat.

En natuurlijk de flat Pampus zelf.

Hebben u of uw kinderen iets te 

vertellen over deze wijk?

Laat het ons weten en mail naar: 
demolen@wijkraadmolenwijk.nl

Ook vinden we het leuk om van u te 
horen wie er eens een complimentje 

verdient!

De uiterste sluitingsdatum is 
10 augustus.

Deze krant verschijnt in september.

We wensen u allemaal een fijne en 
zonnige zomer toe!

Namens de redactie, Margo Weesie
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Wijkbeheer

Groen in Molenwijk

Groengroep Middengebied

Doneer plantjes, struiken en boompjes 

voor het park tussen de Burgen.

De groengroep Molenwijk vraagt 

u, wanneer u uw tuin opknapt en 

overmatige beplanting heeft (vaste 
planten, struiken, boompjes) deze aan 

hen te doneren.

Wij werken in het park “bij goed weer” 
op de woensdagmorgen van 9.30 tot 

11.30 uur.

Regelmatig ontvangen wij positieve 
reacties van wandelaars omtrent het 
opgeknapte gedeelte van het park.

Jammer alleen van de vele hondenpoep.

Er geldt overigens een aanlijnplicht en 

opruimplicht voor dit stukje groen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
de Groengroep Molenwijk

Klankbordgroep Molenplaspark

Door de Klankbordgroep Molenplaspark 

was gevraagd of de toezegging van vorig 

jaar: nogmaals inzaaien van de wilde 

bloemen, misschien dit jaar gedaan zou 

kunnen worden.

Wat schetst onze verbazing?  
Spaarnelanden heeft meerdere 
stukken gras in het park omgewoeld en 

daarin is het zaad van wilde bloemen 

uitgestrooid! Als het allemaal goed gaat 

opkomen hebben we dit voorjaar en 

zomer een paar mooie bloemenweides 

in ons park.

Vorig jaar had een aantal bewoners al 

zaden verzameld en dit in het grasveld 

ingezaaid. Helaas was daarvan niets 

opgekomen. 

We wachten nu met spanning af! 

Pleintje Scharreveld

Door een misverstand is in de vorige 

wijkkrant de zinssnede weggevallen 

waarin aangekondigd werd dat 

de wijkraad zich sterk maakt dit 

pleintje te laten opknappen.                                                

Gesterkt door het voorgelegde Groen 

structuurplan van de gemeente 

Haarlem, waarin zij aangeven “te 

zullen streven naar het duurzaam 

in stand houden en vergroten van 

natuurwaarden in Haarlem en aandacht 

te geven aan plaatsen waar goede 

ontwikkelkansen liggen voor de natuur“ 

maakt de wijkraad zich sterk om dit 

pleintje weer groen te maken. Zij heeft 
de gemeente voorgesteld dat niet 

alleen de asfaltplak wordt verwijderd 

en daarvoor in de plaats een perkje met 

groen komt, maar ook dat het bestaande 

groen kwalitatief verbeterd wordt.                                                   

Elektrische oplaadpalen

In Molenwijk is de elektrische auto ook 

in opmars. Hierdoor is er een nieuwe 

behoefte aan het ontstaan; namelijk aan 
de oplaadpaal.

De gemeente heeft opdracht 

gegeven om deze bij aangewezen 

parkeerplaatsen te zetten. In de praktijk 
betekent het dat, zonder dat inspraak 

mogelijk is, er op de aangewezen 

plaatsen zo’n paal wordt gezet.

Dit speelt nu bij Scharreveld 33. De 

bewoners, zich bewust van de noodzaak 

dat zulke palen er komen, zien dat er 

hierdoor twee van hun parkeerplekken 

weg gaan vallen.

In overleg met de wijkraad vragen ze 

daarvoor compensatie.
Er wordt een uitruil voorgesteld: een rij 

van 2 tegels te leggen langs de laatste 

parkeerplek (zodat deze optimaal 
gebruikt kan worden) en aan de andere 

kant van het parkeerterreintje een 

extra plek te creëren uit het groen. Het 
voorstel is om daarvoor in de plaats op 

het aangrenzende betegelde pleintje 

rondom de geweldige boom, tegels weg 

te halen en rondom die boom een perkje 

met struiken of bloemen aan te leggen.                

Melding van klachten over uw 
directe omgeving 

De wijkraad houdt elke week op 

woensdagochtend van 10 tot 12 uur 

spreekuur in het pand Frieslandlaan 1.

Als bewoners klachten hebben over 

hun omgeving kan in overleg worden 

bekeken hoe deze klacht het beste kan 

worden aangepakt/gemeld.

Soms wordt een klacht dan snel 

opgepakt.  Zoals in het geval van 

een melding van een bewoner van 

Brammershoop. 

Daar was een paar jaar geleden door 

een hovenier, die geen zin had via de 

normale weg om te rijden, bij een 

invalide doorrit een gat in de heg 

gemaakt waardoor hij met zijn wagen

er door kon.

Gevolg, schade aan het pad.

Een bewoonster heeft toen tevergeefs 
bij de gemeente  gevraagd de schade 

te herstellen. Daarna was het een 

aannemer die er ook gebruik van maakte 

en daarbij het invalide talud vernielde 

met als gevolg dat er een bewoonster 

met een scootmobiel kwam te vallen. 

De betreffende bewoonster is, na weer 
te vergeefs bij de gemeente te hebben 

aangeklopt, bij de wijkraad te rade 

gegaan; die heeft het aangekaart met als 
gevolg dat het euvel binnen een week 

was hersteld.                                                  
Frits Breen
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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






