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Ook voor kinderen die niet kunnen wennen op 

een groot kinderdagverblijf. 
 

Een huiselijk, knus, kinderdagverblijf, peuteropvang. 
 

 

¾ Vaste leidsters. 

¾ Flexibele opvangmogelijkheden. 

¾ Zorg op maat.                                                   
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Bel gerust voor informatie.  Miranda Scholten     

Soerabajastraat 19    2022RX  Haarlem-Noord (Indische buurt) 
 

www.kdvderammelaar.nl                           

info@kdvderammelaar.nl     

 

    De 
fietsenstalling
             gratis en 
     droog

Jacobijnestraat
(alleen za. geopend)
Kennemerplein
Boereplein
Smedestraat    
Botermarkt    
Tempelierstraat    
Stationsplein

Jacobijnestraat
(alleen za. geopend)
Kennemerplein
Boereplein
Smedestraat    
Botermarkt    
Tempelierstraat    
Stationsplein Samen houden we Haarlem bereikbaarHaarlembereikbaar
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Van de voorzitter…

Al bijna het einde van de zomer, als u dit leest. We staan voor het 
nieuwe seizoen met de grote vraag: hoe verder? De wijkraad krijgt 

– op een enkele individuele vraag of klacht na van een bewoner – 
geen signalen over problemen of vragen uit de buurt. Na het 
wijk contract zijn er een aantal probleempjes opgelost, maar de drie 
grootste, namelijk hondenpoep, meeuwenoverlast en parkeren zijn 
bijna niet op te lossen door ons.

Gelukkig heeft de gemeente besloten het onderhoudsniveau te 
verbeteren, dus hopelijk zien we in de toekomst een beter straat-
onderhoud en minder onkruid. 

De leefbaarheid van de buurt kunnen we met z’n allen verbeteren 
door ons eigen stukje straat of stoep voor de deur bij te houden en 
zorgen dat er een voldoende trottoir overblijft zodat mensen met 
een rollator of kinderwagen op de stoep kunnen lopen.

Wat ook een punt is, is het opdelen van woningen om kamers of 
etages te verhuren met als gevolg extra  bewoners, fietsen en auto’s. 
Zo gaat het woongenot voor buren een stuk verloren en gaat de 
buurt veranderen. Een zaak die we in de toekomst zullen volgen en 
onder de aandacht van de gemeente houden.

Voor het nieuwe seizoen zijn we naarstig op zoek naar mensen die de 
wijkraad willen versterken. De secretaris gaat ons mogelijk verlaten, 
dus zoeken we voor hem een vervanger. Ik vraag u dus eens te kijken 
of het werk voor de wijk iets voor u kan zijn. Ook mijn leeftijd gaat 
meespelen en ik wil graag iemand gaan inwerken om in de toekomst 
voorzitter te willen zijn. Ook voor het bijhouden van de website en 
facebook kunnen wij versterking gebruiken. Denk je ‘misschien iets 
voor mij’, mail even naar de secretaris via info@wibn.nl.

Wij hebben iemand die voor ons foto’s wil maken van wijkgelegen-
heden: Iris Koffijberg. In deze uitgave vind je van haar de eerste foto’s  
voor een prijsvraag.

Rien Boon
Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord



 4

Even voorstellen…

Marieke de Boer

Alles om van een feest een knalfeest te maken: 
pruiken, hoeden, ballonnen, kleding en schmink. 
Voor alle gelegenheden. Iedereen weet wel waar 
het over gaat, als je het over De Feestneus hebt. 
Hoe lang zitten jullie hier eigenlijk al?
Mijn vader begon deze winkel al in 1942, in de oor-
log. In ditzelfde pand, wij woonden erboven. De zaak 
liep niet meteen goed. Alles stond in dichte dozen 

en mijn vader was de enige die wist waar alles lag. Je 
had hem echt nodig om iets te vinden. Later ging het 
ǣǼss_ǣ�EsǼsǋʳ�ÝŘ�ˠ˨˨˟�Ĩɠ�Ŏ�_s�ɠÞŘĨsĶ�Ÿ¯ʩ�OÞssĶ�ŸƼ�ŎÞĠŘ�
moeders en mijn naam te staan. 
 
Dat gaat ver terug! Wist je altijd al dat je de 
winkel over zou nemen?
Nee, zeker niet. Ik had er als kind juist helemaal geen 

Vorig kwartaal nomineerde Huib Konings van Fysiopraktijk Rijksstraatweg  De Feestneus 
om zich voor te stellen. Op een zonnige dag in juli togen wij dus naar het andere uiterste 
puntje van de Indische Buurt Noord, om eigenaresse Marieke de Boer te woord te staan. 
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Bedankt voor je tijd, Marieke! Wie wil  
je nomineren voor het volgende interview? 
Daar had ik al over nagedacht! Ik nomineer graag 
Yanti van de Indonesische toko Pasar Raya aan de 
Rijksstraatweg.

interesse in. Op straat werd ik vaak herkend via De 
Feestneus. Zelfs een keer op het Griekse Kreta. Dat 
vond ik zo suf. Maar gaandeweg begon ik het steeds 
leuker te vinden. Toen mijn vader op jonge leef-
tijd overleed leek het er even op dat de winkel niet 
voortgezet zou worden, mijn moeder had ook haar 
eigen werk al bij het CBR. Maar uiteindelijk nam zij 
een sabbatical op zodat ze de zaak over kon nemen. 
Zelf was ik bezig op het Ondernemerscollege voor 
mijn boekhouddiploma en startte ik in loondienst in 
de winkel. Toen ging er een knop om en deed ik het 
werk met veel plezier. Ik raakte steeds meer betrok-
ken en in 1990 heb ik de helft van de zaak overgeno-
men. Inmiddels ben ik volle eigenaar. 
 
Een feestwinkel verkoopt een wel heel  
specifiek product. Welke periode van het jaar is 
voor jullie het drukst? 
Elke maand brengt wat anders met zich mee. Hal-
loween is over de jaren heen heel erg gegroeid dus 
daar begint het echte feestseizoen nu mee. Daarna 
komen al snel Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw, 
want vuurwerk verkopen we ook. Carnaval is hier 
ook wel een beetje aanwezig, maar niet zoals in het 
zuiden van het land natuurlijk. In het voorjaar helpen 
we vervolgens mee bij veel bruiloften. En de zomer is 
onze komkommertijd. Maar ook dan gaat de ballon-
nenverkoop nog goed door, dat loopt altijd eigenlijk 
wel. 
 
Voel je je, los van de zaak, verbonden met  
De Indische Buurt Noord? 
We wonen hier al heel lang, dus best wel ja. Mijn 
moeder woont nog steeds boven de winkel en zelf 
woon ik ondertussen met mijn gezin iets verder in 
dezelfde buurt. Mijn twee kinderen staan te popelen 
om te helpen met de zaak. Ze zijn er nu nog wat jong 
voor, maar misschien betekent het wel dat er nog 
een generatie mee bezig blijft en dus ook hier blijft 
wonen. Dat lijkt me heel bijzonder! Dankzij dit werk 
blijf ik daarnaast ook goed op de hoogte van wat er 
gebeurt in Haarlem. We worden vaak ingeschakeld 
voor de decoratie van mooie feesten of openingen 
van andere winkels, enzovoorts. Dat draagt bij aan 
het thuis voelen in de stad en eigen buurt. 

Wat vind je jammer of juist geweldig aan de 
buurt? 
ÝĨ�ŎÞǣ�ÌÞsǋ�sÞ¶sŘĶÞĠĨ�ŘÞsǼǣʰ�ÌsǼ�Þǣ�ssŘ�ÌsĶs�ʩĠŘs�ƼĶsĨ�
om te wonen èn te werken. Perfect voor een gezin. 
Wij zitten hier ook vlakbij de Cronjé, daar is alles wat 
je nodig hebt. Ik zie wel dat er steeds meer Amster-
dammers hier een huis kopen. Die zijn wat jonger en 
hebben vaak iets meer uit te geven dan de vorige 
bewoners. Maar die mix maakt het ook wel leuk. Origineel krantenartikel uit december 1959
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De politie is je beste vriend.’ Deze slogan telt echt wel bij mij. 
Op weg naar het Houtfestival in de Haarlemmerhout op mijn 
scootmobiel, vanuit Haarlem Noord, reed ik in de grote 
Houtstraat, ter hoogte van het Proveniershof, toen mijn 
scootmobiel een vastloper had. Ik kon niet meer voor- of 
achteruit. Wat te doen? Mijn man gebeld die al op het festival 
aanwezig was - wij zijn daar vrijwilligers - om mij te komen 
ophalen. Helaas staan er overal palen en was er niemand 
aanwezig om de paal te laten zakken. Besloten de scootmobiel 
naast de bloemenkraam te parkeren en lopend tot de 
Gasthuisvest te gaan. Dat is voor mij een enorm eind lopen. Daar 
kon ik in de auto stappen en werd ik naar het festival gebracht 
alwaar wij de toiletgroep beheren. In de loop van de dag kwamen 
er twee politieagenten, waarvan een van hen onze eigen 
wijkagent was, aan wie ik mijn verhaal vertelde. Ze waren op de 
fi ets. Toen zei de agent we gaan de bus halen en halen jouw 
scootmobiel wel op en brengen hem wel naar huis. Bij thuiskomst 
stond hij ook nog netjes in de tuin. Geweldig toch?! Je kan deze 
mensen maar nodig hebben. Nogmaals heel veel dank!

Door Tillie Zegwaart

‘De politie is je beste vriend’

INGEZONDEN

INGEZONDEN

WoW is de afkorting van Welkom 
op Woensdagmiddag: een initiatief 
voor en door volwassenen met een 
lichamelijke beperking in 
samenwerking met het Rode Kruis 
Haarlem. Een van de initiatiefnemers 
ben ik. Mijn naam is Femke, ben 41 
jaar en zit in een rolstoel vanwege 
een chronische ziekte. Ik ben al 
jaren actief als vrijwilliger voor het 
Rode Kruis, maar zie door mijn 
progressieve ziekte mijn wereld 
steeds kleiner worden. Ondanks dat 
wil ik graag een actieve rol blijven 
spelen in de maatschappij. 

Omdat ik er van overtuigd ben dat er 
meer mensen zijn die in een zelfde 
situatie verkeren en dezelfde 
instelling hebben als ik, willen wij 
via het Rode Kruis proberen om met 
elkaar in contact te komen. Ons idee 
is om tweewekelijks op 
woensdagmiddag bij elkaar te 

Door Femke Schukking

WoW! Voor Haarlemmers met een lichamelijke beperking

komen in Het Rode Kruis Huis. 
Tijdens deze bijeenkomsten is er, 
naast gezelligheid, ook ruimte om 
samen wat dieper en serieuzer in te 
gaan op zaken waar we met onze 
lichamelijke beperking tegenaan 
lopen. Wat kunnen we van elkaar 
leren? Waar kunnen we ons 
gezamenlijk hard voor maken? Hoe 
zorgen we dat onze wereld niet 
kleiner maar groter wordt? 

De bijeenkomsten zijn in de oneven 
weken op woensdag van 14.00 tot 
16.30 uur bij het Rode Kruis 
Haarlem, Vergierdeweg 52. Lijkt het 
jou wat om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen en ideeën te delen met 
elkaar? Kom dan ook naar WoW! Wil 
je eerst meer informatie? 
Neem dan contact op met het Rode 
Kruis via 023-541 1612 
of e-mail info@rodekruishaarlem.nl. 
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Oorspronkelijk kom ik uit 
Hengelo, maar al sinds 1985 

woon ik in Haarlem Noord. Voor 
ŎÞĠŘ�ɠsǋĨ��Ķǣ�Ÿ¯ʩ�OÞsǋ�ɚ�Ř�ÌsǼ�ĵs¶sǋ�
des Heils werd ik toentertijd ge-
vraagd om in de Bandoengstraat 
te gaan werken, waar de kerk van 
het Leger de Heils stond. Die werd 
later echter samengevoegd met 
onze kerk in de Schagchelstraat. 
Vanuit daar is vervolgens het 
Buurt- en Clubhuis opgestart, waar 
ik clubhuisleidster van mocht zijn.  
 
Samen met 45 vrijwilligers, gecom-
bineerd met betaalde krachten, 
heb ik dat met veel plezier gedaan. 
Vier jaar later heb ik voor mijn 

Oók bij de wijkraad: Carla van Essen

werkzaamheden Haarlem verlaten, 
maar mijn huis bleef in Haarlem 
Noord. En 18 jaar geleden kwam 
ik er, als laatste aanstelling voor 
mijn pensionering, ook weer terug 
om te werken. Als Hoofd Zorg en 
Welzijn van de werkeenheid Leger 
des Heils Noord Holland dit keer. 
Nu dat ik gepensioneerd ben heb 

ik de leiding over de kledingwinkel 
gekregen, wat tegenwoordig de 
mooie naam Bij Bosshardt draagt. 
Het is nog steeds een goed ont-
moetingspunt voor iedereen.  

ËsǼ�ʩ�ĠŘǣǼs�ɚ�Ř�ÌsǼ�ĶÞ_�ʊÞĠŘ�ɚ�Ř�_s�
ɠÞĠĨǋ��_�ɚÞŘ_�ÞĨ�ŸŎ�Ǽs�ÌŸǋsŘ�ɠ�Ǽ�
er allemaal speelt in onze wijk! 

Ongeveer twee en een half jaar geleden ben ik lid geworden van de wijkraad 
in de Indischebuurt Noord. Via een enquête die meekwam met het wijkblad kon ik me 

daarvoor aanmelden. Ik werd uitgenodigd om eens te komen kijken tijdens 
een vergadering en ben er sindsdien elke keer bij geweest.

De wijkraad komt 1 keer per maand samen om te vergaderen. Daarnaast 
verzorgt de raad dit wijkblad en helpt het af en toe met lokale activitei-
ten. Lijkt het u wat om hier een paar uur per maand aan mee te doen? 
We zoeken altijd mensen om de groep te versterken, jong of oud. Meld u 
aan via info@wibn.nl of loop gewoon eens binnen bij een vergadering 
om kennis te maken (elke derde maandag van de maand om 20.00 uur in 
wijkcentrum De Horizon). 
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WERKEN AAN DE WIJK
De wijk is volop in ontwikkeling. Hier leest u welke projecten op stapel staan  

of (bijna) voltooid zijn. Meer informatie per project vindt u op de website van de  
gemeente: www.haarlem.nl.

In 2018 start de herinrichting van de Zaanen-
straat. De wijkraad heeft sterk ingezet op veilige 

oversteekplaatsen voor voetgangers. Hieraan 
wordt voldaan met twee middengeleiders bij de 
kruising met de Timorstraat en bij de Molukken-
straat. Ook hebben wij ingezet op veiligheid naar 
en vanuit de zijstraten. In juli heeft het college 
ɚ�Ř�D˓ɟ�ÌsǼ�^sʩŘÞǼÞs¯�ŷŘǼɠsǋƼ�ʹ^ŷʺ�ɚ�ǣǼ¶sǣǼsĶ_ʳ�
In het DO is de rijbaan versmald van 6,6 meter 
naar 6 meter. Die 60 cm is gebruikt om de uit-
stapstroken naar de parkeervakken te verbreden 
Ř��ǋ�ˠʰ˧˟�ŎsǼsǋʳ�^s�Ƽ�ǋĨssǋǣǼǋŸĨsŘ�sŘ�_s�ʩsǼǣ-
paden worden elk 2 meter en het trottoir 2,15 
meter. Op de uitstapstroken komen heesters van 
75 cm hoogte en narcissen. Er komen 33 nieuwe 
bomen: 3 soorten iepen. U vindt het DO op de  
www.haarlem.nl bij de projecten stadsdeel Noord.

In de hoogste woontoren Aquaverde hebben 
�Ķ�ʪÞŘĨ�ɠ�Ǽ�ÌȖÞǣÌŸȖ_sŘǣ�ÌȖŘ�ÞŘǼǋsĨ�¶sŘŸŎsŘʳ�

Hopelijk wordt het groen en de parkeervakken 
nu ook snel voltooid. De wijkraad heeft nog wel 
vragen over de bestrating die niet in lijn met de 
voorschriften is gelegd. 

De wijkraad heeft meermaals bij de gemeente 
aangedrongen op het verbeteren van de 

ʩsǼǣÞŘǋÞOÌǼÞŘ¶�ɚ�Ř�sŘ�Ř��ǋ�ĵ�Ř_�ÞŘ�ʉÞOÌǼʳ�^�Ǽ�¶sĶ_Ǽ�
ɚŸŸǋ�Ķ�ɚŸŸǋ�ʩsǼǣsǋǣ�_Þs�ɚ�ŘȖÞǼ�_s�ɟ��ǋ_sǋƼŸĶ_sǋ�
over de Schoterbrug naar Land in Zicht willen. 
Aan het einde van de brug kunnen ze linksaf over 
ÌsǼ�ʩsǼǣƼ�_�sŘ�_�Ř�ɚÞ��_s�ǢOÌŸĨĨsǋĨ�_s�ŸŘ_sǋ� 
de brug doorsteken. De bewegwijzering is helaas 
ŘŸ¶�ǣǼss_ǣ�ŸŘ_ȖÞ_sĶÞĠĨ�ʹsŘ�ʊsĶ¯ǣ�¯ŸȖǼÞs¯ʺʳ� 
ɟs�ÌŸƼsŘ�_�Ǽ�_s�¶sŎssŘǼs�ǣŘsĶ�_s�ʩsǼǣǋŸȖǼs�
correct aangeeft en inricht.

Fietsers Schoterbrug /Land in Zicht

Land in Zicht

Zaanenstraat
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Het elektriciteitsgebouw van Liander aan de 
Schokkerkade is een ideale verzamelplek voor 

jongeren. Het is ook een van de weinige plekken 
waar jongeren kunnen schuilen. Maar het moet 
wel schoon en veilig blijven.  
Constateert u troep of een onveilige situatie? 
Meld het bij de gemeente. 

Bomen zijn belangrijk voor het aanzien van de 
wijk, voor de luchtkwaliteit, waterhuishouding 

en de temperatuur. Maar ze leiden ook wel eens 
tot ergernis. Bijvoorbeeld vanwege de plakkerige 
honingdauw op auto’s doordat bomen vol bladluis 
zitten. Of, zoals in de Bantamstraat, doordat de  
bomen worden ingepakt met spinsel door de  
spinselmot. Zo’n ingepakte boom wordt helemaal 
kaalgevreten en ziet er ziek uit, maar al snel ‘her-

De wijkraad kreeg de laatste tijd diverse klach-
ten van buurtbewoners over hondenpoep. 

Helaas zijn er nog steeds hondenbezitters die de 
uitwerpselen niet opruimen en de opruimplicht 
aan hun laars lappen.

Overlast hondenpoep

Schokkerkade

Bomenlief en bomenleed

De wijkraad heeft de gemeente gewezen op de 
¶sɚ��ǋĶÞĠĨs�ŸɚsǋǣǼssĨ�ɚŸŸǋ�ʩsǼǣsǋǣ�sŘ�ɚŸsǼ-

gangers over de Spaarndamseweg. Het gaat om 

Oversteken van en naar Land in Zicht

de oversteek ter hoogte van de Schokkerkade. 
Er is wel een middengeleider, maar die is te smal 
ɚŸŸǋ�ʹEǋŸŎʺʩsǼǣsǋǣʳ�

stelt’ de boom zich en komen de bladeren terug. 
De rupsen van de spinselmot kunnen overlast 
veroorzaken, maar ze zijn onschadelijk en worden 
daarom niet bestreden in Haarlem.

Schadelijker zijn de kastanjebloedingsziekte en 
iepziekte. Spaarnelanden verwijdert zieke bomen 
zo snel mogelijk om verspreiding van de ziekte te 
voorkomen. Meld daarom als je een zieke boom 
ziet. Een bomenspecialist inspecteert dan de boom. 
Is deze ziek, dan krijgt de boom een blauwe stip. 
Een speciaal bedrijf kapt de boom en voert deze af. 

Naast kastanjes en iepen zijn ook populieren in 
¶sɚ��ǋʳ�ĵ�Ř¶ǣ�_s�ǢƼ��ǋŘ_�Ŏǣsɠs¶�ʹōŸŸÞs�ŗsĶʺ�
verdwijnen steeds meer populieren omdat ze door 
ziekte of rot een gevaar vormen voor de veiligheid. 
Gekapte bomen worden wel vervangen.

əŸŸǋ�ɚǋ�¶sŘ�Ÿ¯�ŎsĶ_ÞŘ¶sŘʲ�ǢƼ��ǋŘsĶ�Ř_sŘ�ɚÞ��
˟ˡˢ˚˦ˤˠ�˦ˡ�˟˟�Ÿ¯�ÞŘ¯Ÿ˔ǣƼ��ǋŘsĶ�Ř_sŘʳŘĶʳ
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INGEZONDEN

In de uiterste punt van de Indische Buurt, tegen de Jan 
Gijzenkade bevindt zich het onderkomen van 
kanovereniging De Trekvogels. Vorig jaar op de open dag 
ging ik daar kennis maken met het kanoën, met de 
vereniging en de mensen daar. Direct vond ik het heerlijk 
tochtjes te kunnen maken over Het Spaarne naar het 
centrum, over de Mooie Nel naar Spaarndam en over de 
Binnenliede. Naast de toertochten in de omgeving kan je 
bij de vereniging ook kanopolo doen, wedstrijden kanoën 
of de zee op. Voor ieder wat wils: man en vrouw, jong en 
oud, op zoek naar ontspanning of juist naar inspanning. 

Pas was er weer een open dag en die leverde ruim 50 
belangstellenden en een tiental nieuwe leden op, 
aangetrokken door de lekkere activiteit en/of de 
clubgezelligheid. Op de clubavonden (dinsdag en 
donderdag) ben je vanaf half acht welkom om eens 
kennis te komen maken en, als je durft, een tochtje mee 
te komen maken.

Door Jan-Willem Doornenbal

Kanovereniging De Trekvogels
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Steeds meer mensen kampen met 
eenzaamheid. We worden ouder en 
wonen steeds langer zelfstandig. Vaak 

gaat dat goed, maar wat als je bekenden 
een voor een wegvallen. En je steeds 
minder contacten hebt? De gemeente 
probeert eenzaamheid te bestrijden. In dat 
kader was er in juli een bijzondere actie 
in de buurt. Zo’n 25 vrijwilligers belden 
huis-aan-huis aan voor een kort gesprek. 
Ook wijkraadsleden Rien Boon en Angelo 
Holthuis deden mee. Op deze manier 
ontdekten zij of en hoe bewoners in het 
dagelijks leven te maken hebben met 
eenzaamheid. 

De huis-aan-huis bezoeken zijn onderdeel 
van het Jaar van de Ontmoeting, waarin 
allerlei initiatieven in de stad bijdragen om 
eenzaamheid tegen te gaan. 
Wilt u meer weten over het Jaar van de 
Ontmoeting? Of bent u op zoek naar leuke 
activiteiten in de buurt?  
Kijk dan op www.haarlemontmoet.nl.

Eenzaamheid  
in kaart 

Kijk voor meer info op www.kv-trekvogels.nl of op www.facebook.com/trekvogels.
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09.00 - 11.45   Beter Nederlands 1 beginners 
(vrouwen) - € 25 (10 lessen)

10.00 - 13.00  Tuinplezier - Koffie/Thee
10.30 - 12.00   Taal en Koffie - Gratis
10.30 - 12.30   Buurtkamer Soos & Zo - € 1,50
13.30 - 14.30   Fietsles - € 25 (10 lessen)
13.30 - 15.30   Jongeren Informatie Punt - Gratis
14.00 - 15.00   Engels voor gevorderden - € 141 (30 lessen)
19.30 - 20.30   Sporten op Muziek - € 50 (10 lessen)

09.00 - 12.00   Horizon Digit@@l Computerles - €5 per uur

13.30 - 15.30   Jongeren Informatie Punt - Gratis

15.30 - 17.00   Girlzz Only 10-14 jaar - Gratis

19.30 - 21.30   Horizon Digit@@l Computerles - €5 per uur

09.00 - 12.00    Naai Atelier en kledingreparatie - 
€10 (10 lessen)

10.00 - 13.00    Tuinplezier - Koffie/Thee
10.30 - 11.45    Wandelgroep De Horizon - Koffie/Thee
13.00 - 14.30    Haak- en breicafé 

‘Haak maar in!’ - Koffie/Thee
13.00 - 16.00    Horizon Digit@@l Computerles - €5 per uur

13.30 - 15.30    Jongeren Informatie Punt - Gratis
15.30 - 17.30    Chilzz 14 jaar en jonger - Gratis
19.00 - 22.00    Chilzz 14 jaar + - Gratis

14.00 - 17.00   Horizon Digit@@l Computerles €5,- per uur

09.15 - 10.45   Beter Nederlands 2 - € 15 (10 lessen)
09.15 - 10.15   Yoga (vrouwen) - € 25 (10 lessen)
10.30 - 11.30   Gezond Bewegen 50plus - € 25 (10 lessen)
11.00 - 12.30    Opvoedingsondersteuning 

(ouders & kinderen) - €37,50 (30 lessen)
11.00 - 12.30   Beter Nederlands 3 - € 15 (10 lessen)
11.45 - 12.45    Sporten op een rustig tempo -  

€ 25 (10 lessen)
13.30 - 14.30   Fietsles - € 25 (10 lessen)
15.30 - 17.30    Huiswerkbegeleiding 

10 -14 jaar - € 1,- per keer
19.00 - 21.30   Chilzz 14 jaar + - Gratis
19.00 - 20.30    Beter Nederlands 1 beginners -  

€ 15 (10 lessen)

DOE MEE MET

CHECK HET AANBOD

Hieronder vind je de activiteiten van DOCK in wijkcentrum De Horizon. Kijk voor 
het actuele aanbod ook even op www.dock.nl/haarlem/noord of informeer 
bij het wijkcentrum. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken, aan te 
schuiven, aan een proefles mee te doen of gewoon een praatje te maken. Heb je 
een vraag of een idee? Kom gerust langs aan de Ambonstraat 2. Bellen of mailen 
kan ook: 023 543 6011 / horizon@dock.nl. Graag tot ziens!

Alle activiteiten vind je op www.dock.nl/haarlem/noord.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG
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Start Haak- en 
breicafé  
‘Haak maar in!’
Op donderdag 7 september start 
het haak- en breicafé ‘Haak maar 
in!’ in wijkcentrum de Horizon.  
Iedere donderdag van  
13.00 – 14.30 uur kunnen de brei- 
en haaknaalden worden opgepakt 
en kan vrijwilligster en buurtbe-
woonster Natasja Wijnrox je tips 
en trucs geven om leuke creatieve 
dingen te haken en breien.  
Je kunt ook je eigen werk mee-
nemen en gezellig ‘inhaken’ voor 
een praatje onder het genot van 
ĨŸ¯ʩs�Ÿ¯�ǼÌssʳ�rǋ�Þǣ�ɚssĶ�Ŏ�ǼsǋÞ��Ķ�
beschikbaar om te gebruiken, ook 
voor andere creatieve bezigheden.
Deelname is gratis. Je betaalt 
�ĶĶssŘ�ɚŸŸǋ�_s�ĨŸ¯ʩsˀǼÌssʳ�^Ȗǣ�
‘Haak maar in!’ en graag tot ziens! 
ŗŸ¶�ɚǋ�¶sŘʷ� 
Antsje Zeldenrust 06 4898 0921  
Ÿ¯�Ŏ�ÞĶ��ʊsĶ_sŘǋȖǣǼ˔_ŸOĨʳŘĶʳ

Op zaterdag 23 september is het nationale Burendag. De dag dat je gezellig, ongedwongen 
met je buren iets leuks kunt doen in je straat! Zet wat tafels en stoelen buiten, nodig je  
buren uit, vraag of iedereen wat lekkers meebrengt en je hebt als vanzelf een leuke Buren-
dag! Makkelijk te organiseren en fijn om je buren weer eens wat uitgebreider te spreken.

Buurten aan de Horizon
’s Middags tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er verschillende  
activiteiten bij wijkcentrum De Horizon:
Rommelmarkt, informatiemarkt, braderie en vele activiteiten 
voor jong en oud!
Bingo, open podium, henna tatoeages, pannenkoeken, 
schminken, voetbal, springkussen en natuurlijk de Sweeper. 
Kijk voor meer informatie op www.dock.nl of bel 023-5436011.

ACTIVITEITEN DE HORIZON
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Schilderkunst aan de Timorstraat
Door Antsje Zeldenrust (sociaal werker DOCK)

In de Indische Buurt Noord woont een kunstschil-
der die graag zijn deur openzet voor bezoekers 
die zijn schilderijen komen bewonderen? Ik bezoek 

meneer Riemens zijn ‘museum’ op de Timorstraat 53, 
nieuwsgierig naar zijn verhaal en zijn werken.     

Hij is op de gezegende leeftijd van 82 jaar, nog rede-
ĶÞĠĨ�ʩǼ�sŘ�ʊssǋ�¶�ǣǼɚǋÞĠʳ�ʉÞĠŘ�ɠŸŸŘĨ�Ŏsǋ�EÞs_Ǽ��Ķ�ssŘ�
mooie selectie van de schilderijen die hij gemaakt 
heeft in de loop der jaren. Eén ervan heeft hij net af 
en dit was een heel werk, maar het is goed gelukt.

In 1975 was hij bij iemand aan het klussen die zelf 
aan het kunstschilderen was. Dat maakte op hem zo’n 
grote indruk dat hij vroeg hoe hij dat kon leren. “Dan 
moet je het boekje ‘Hoe leer ik schilderen’ kopen”, 
was het antwoord. Zo gezegd, zo gedaan en op deze 
manier heeft meneer Riemens als autodidact zich het 
schilderen eigen gemaakt, zonder één les te volgen.

De collectie is inmiddels uitgegroeid tot meer dan  
50 stuks en de werken hangen van boven tot beneden 
door het hele huis. Hij schildert dus nog steeds en 
heeft er plezier van en nu zou hij het erg leuk vinden 
als anderen zijn werken komen bezichtigen.  
En het moet gezegd: de schilderijen verdienen zeker 
die waardering.     

Ben je ook nieuwsgierig geworden en wil je de  
schilderijen vrijblijvend komen bezichtigen? Neem 
dan eerst even contact met hem op: 023 538 3800. 
Dan kan meneer Riemens je daarna van harte welkom 
heten. Er is een stoellift aanwezig, mocht het voor 
iemand moeilijk zijn de trap op te komen. En o ja, 
de schilderijen zijn in principe niet voor de verkoop, 
maar als je een interessant bod doet, wie weet!
Met dank aan Willy Mudde, bewoonster Timorstraat.
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Dagje uit… Regelmatig 
organiseert Bij Bosshardt een 
dagje uit, bijvoorbeeld naar een 
dierentuin of een attractiepark. 
Informeert naar het eerstvolgende 
tripje via 023-5379231.

Goed en gezond eten, 
samen of thuis... Samen 
tussen de middag een lekkere 
warme maaltijd eten? Dat kan op 
woensdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur voor € 2,50 p.p. 
U kunt ook een warme maaltijd 
ophalen voor € 3,-. Ophalen kan 
ɚ�Ř�Ŏ��ǼˀŎ�_Ÿ�ʹˠˠʳˢ˟�˚�ˠˡʳ˟˟�ȖȖǋʺ�
sŘ�ŸƼ�ɚǋÞĠ�ʹˠˡʳ˟˟�˚�ˠˣʳ˟˟�ȖȖǋʺʳ

Een praatje bij een kopje thee of koffie? Of een hulpvraag? 
Kom langs bij het buurtsteunpunt aan de Bandoengstraat 21.
Van maandag tot en met vrijdag hebben wij vanaf 09.00 uur 
de deuren geopend. Ook kunt u bij ons terecht voor tweede-
hands kleding en allerlei activiteiten.

Creatieve club – ma, wo: 09.30�˝�12.00 uur
Jongerenontmoetingspunt – ma en wo: 18.30�˝�21.30 uur
Kinderclub – ɠŸʲ�ˠˣʳ˟˟�˝�ˠ˥ʳ˟˟�ȖȖǋ
Tweedehands kleding – ma, di, vrij: 09.30�˝�11.30 uur, wo: 14.00�˝�16.00 uur
Nederlandse taal voor nieuwe Nederlanders – di: 10.00�˝�12.00 uur
Hulpverlening – ma, di, do, vrij: ’s middags op afspraak
Dinsdags is er ook computerinloop�ʹˠ˟ʳ˟˟�˝�ˠˡʳ˟˟�ȖȖǋʺ�sŘ�
reparatiehoek ʹˠˢʳ˟˟�˝�˥ʳ˟˟�ȖȖǋʺ.
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HERKEN DE PLEK Fotografe Iris Koffijberg heeft twee mooie foto’s geschoten 
van een plek in onze buurt. Als je goed kijkt, ontdek je misschien waar het is. Het juiste antwoord 
vind je op onze website www.wibn.nl en op facebook.com/wijkraadindischebuurtnoord. Wil je meer 
foto’s bewonderen van Iris? Ga dan naar haar website www.koffijberg.com.

Ook creatief?
Met fotografi e, beelden 
of schilderkunst? 
Of misschien met 
woorden? 
En wil jij je creatie 
delen met je 
buurtbewoners? 
Stuur je werk naar 
info@wibn.nl. 
We plaatsen het graag.
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Woensdag 27 september 
vanaf 13.00 uur 

Maak een culinaire reis langs de verschillende 
keukens van de wereld. Lekker proeven 
van allerlei internationale gerechten: Turks, 
Marokkaans, Mexicaans, Amerikaans, 
Indonesisch, Nederlands en nog veel meer. 
Gratis!

Dat kan tijdens Wereldkeukendag op woensdag 
27 september in de Bandoengstraat.

Wereldkeukendag
voor alle smaken iets lekkers!

Voor kinderen en jongeren zijn er allerlei 
leuke activiteiten, zoals een springkussen en 
een heuse rodeostier.

De Wereldkeukendag wordt georganiseerd 
door Bij Bosshardt en wordt mede mogelijk 
gemaakt door MSD. 

Aanmelden: ter plekke op de dag zelf. 
U krijgt dan een culinaire strippenkaart

Locatie: Bandoengstraat 21

De festiviteiten starten om 13.00 uur, 
de keukens gaan open vanaf 15.00 uur.


