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Van de voorzitter…

Als ik dit schrijf, zit ik heerlijk in het zonnetje. Geweldig! Na de koude periode het 
voorjaar tegemoet. Maar met het voorjaar moeten we ook nadenken welke plannen 
we als wijkraad voor de wijk hebben.

 De Zaanenstraat wordt opnieuw ingericht wat ongeveer een half jaar gaat duren. 
Wij hebben een paar bewoners gevraagd of ze misschien aanspreekpunt voor de 
uitvoerders en gemeente zouden willen zijn. Dit systeem heeft goed gewerkt bij de 
renovatie van de Jan Gijzenkade en van Dietsveld. De herinrichting leidt zeker tot 
verkeersoverlast in de buurt. Wij zullen er alert op zijn.

 In gesprek met een bewoonster op een wijkraadsvergadering over het 
schoonhouden van het Nieuw-Guineaplein en omgeving had zij ideeën hoe het 
plein aangepast zou kunnen worden aan de behoefte van nu. Wij kijken of er een 
bewonersgroep kan komen die dan voorstellen doet richting de gemeente. Wij 
zullen dit van harte ondersteunen.

 Ook het verbeteren van de ingang van ons wijkgebouw blijft een punt. Ondanks 
enkele pogingen een gesprek te organiseren, blijft het vooral bij proberen een 
afspraak te maken. Maar we geven niet op.

 De wijkraad maakt zich zorgen over de veiligheid van voetgangers en fietsers 
die de Spaarndamseweg moeten oversteken om bij Land in Zicht te komen. Bij 
het ontwerp van de kruising zijn deze groepen niet goed in beeld geweest bij de 
ontwerpers. Wij hebben de gemeente hier diverse malen op gewezen, echter zonder 
resultaat. Hopelijk hoeven er niet eerst slachtoffers te vallen voordat de ogen 
geopend worden.

 Daaraan gekoppeld: de in- en uitgang van de Spaarndamseweg tegenover het 
KV-station (Liander-gebouw) is niet goed ontworpen. In het begin sneuvelde al 
een verkeersbord op het fietspad, daarna de houten paaltjes in de bocht en nu is 
de stoep totaal kapotgereden. Een oplossing kan zijn de in-/uitrit te verbreden. De 
kans bestaat dat het KV-station vervangen gaat worden voor woningbouw, zo 
ontdekten wij. Woningen zijn natuurlijk hoognodig, maar de gemeente heeft bij 
het ontwikkelen van Land in Zicht en de Schoterbrug veel verenigingen verplaatst. 
Dit kostte scoutingvereniging Kon-Tiki bijna al haar leden omdat er jaren geen 
fatsoenlijk onderkomen en speelruimte was. Als hier woningen komen, komt deze 
club kinderen weer in de knel.

 Verder is onze wijk helaas de buurt met het minste groen. Een van onze ideeën is 
om aan de achterkant van de Vrije School in de Weltevredenstraat groen aan te 
laten leggen. Mogelijk kan dit ook door betrokken bewoners in gang gezet worden.

 Als laatste: wat kan de wijkraad voor de wijk doen en hoe? Maar het belangrijkste: 
wat wil en kan jij zelf doen?! Laat het ons weten…

Rien Boon,
Voorzitter 
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Bewoner in de buurt: Tonny Gutte
Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

Tonny Gutte woont samen met haar man in een apparte-
ment in het gebouw aan de Botterboulevard, vanaf dat 
het is opgeleverd in maart 2013. Wat gelijk opvalt, is het 
prachtige uitzicht. Er is ook altijd wat te beleven:  
bootjes die voorbij varen, paragliders die aan het oefenen 
zijn bij het Schoteroog, activiteiten bij de kanovereni-
ging... Aan het water wonen geeft echt die extra’s. 

Wist je dat… Land in Zicht, het jongste stukje van de Indische Buurt Noord,  
dit jaar 5 jaar bestaat? Nieuwsgierig naar deze jonge buurt aan de overkant van de  

Spaarndamseweg ga ik in gesprek met één van haar eerste bewoners. 

Tonny en haar man zijn beide geboren en getogen in 
Haarlem Noord en hebben twee dochters die ook nog 
steeds in Haarlem wonen. En volgend jaar is het feest, 
want dan zijn ze 40 jaar getrouwd! Tonny is werkzaam 
geweest als directiesecretaresse en op haar 40e is ze 
zelfstandige geworden. Dat was wel pionieren, want 
het woord ZZP’er moest nog uitgevonden worden. Met 
haar bedrijf is ze nu niet meer echt actief, want ze heeft 
inmiddels een vaste baan als personal assistent. Haar 
man geniet van zijn prépensioen, maar als er nog een 
mooie klus voorbij komt, pakt hij dat graag op. Hij is 
van origine een scheepsbouwkundige en zijn interesses 
liggen op het gebied van de watersport, havendienst, 
chauffeur en het helpen van mensen.

Voordat ze hier kwamen wonen, hebben ze 15 jaar met 
veel plezier in Velserbroek gewoond. Op het moment 
dat hun twee dochters het huis uitgingen, wilden ze 
wat meer aandacht aan hun eigen dromen gaan geven. 
Ze wilden op termijn gelijkvloers gaan wonen en zich 
meer met de watersport bezighouden. Hoe uniek was 
dan het project Land in Zicht? Die kans wilden ze niet 

laten schieten, dus hebben ze zich hierop ingeschre-
ven, met een grote voorkeur voor het appartement 
waar ze nu wonen. Helaas werden ze in eerste instantie 
afgewezen; het was al aan anderen vergeven. 

Van de Klipper naar de Botter
Tonny bleef echter steeds het gevoel houden dat de 
kous hiermee niet af was en daarom ging ze na een 
tijdje toch maar even een bezoekje brengen aan de 
makelaar. Per toeval ontmoet ze daar haar oude over-
buurmeisje die daar werkt. Ze raken in gesprek over 
Land in Zicht en na een check bleek dat precies dit 
appartement weer vrij was gekomen. Het moest zo zijn! 
De verhuizing van de Klipper in Velserbroek naar de 

Wonen in Land in Zicht
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Speel bij ons mee met 

100 hele Staatsloten!

ALTIJD PRIJS !!

Vivant Timmy, Rijksstraatweg 108, Haarlem 023-5380500

Botterboulevard (what’s in a 
name) kon ingezet worden.

Toen ze hier kwamen wonen, 
is Tonny gelijk actief geworden 
met een bewoners commissie. 
Richting de gemeente en de 
projectontwikkelaar hebben 
ze veel voor elkaar gekregen 
en goede afspraken kunnen 
maken. Daarna is de VVE 
opgericht. Zo langzamerhand 
kent iedereen in dit gebouw 
elkaar wel. Dat is natuurlijk 
geen vereiste, maar als je niet 
eenzaam wilt zijn, moet je 
wel actief de contacten onder-
houden.

Een simpel gebaar 
maakt het verschil
Tonny vindt dat bewoners 
met kleine acties de boel 
zoveel vrolijker kunnen maken 
in hun straat. Organiseer eens 
een ‘groene-vinger-dag’, een 
buurtfeest, groet elkaar, maak 
een praatje, veeg de stoep. 
Het hoeft echt niks te kosten. 
Heb oog voor je naasten en je omgeving. Met een sim-
pel gebaar kun je al veel verschil maken.

Tonny is ook de ‘aanstichtster’ van het grote waterfeest 
op Burendag vorig jaar. Na 5 jaar gebiedsontwikkeling 
en toch wel wat negatieve berichtgeving vonden ze 
het tijd voor positieve zaken! Op 23 september werd 

Als Tonny voor één dag 

burgemeester zou zijn, zou ze 

de openbare ruimte 

aantrekkelijker maken, het groen 

mooier maken, beter 

onderhouden en de straten 

schoonmaken én het vervoer voor 

mindervaliden verbeteren.

daarom een grote waterfeest 
georganiseerd, met muziek, 
attracties, eten en drinken. 
Het was een fantastische 
dag met een opkomst van 
wel 90% van de bewoners! 
Ook de bewoners van de 
woonboten waren uitgeno-
digd. Met medewerking van 
onder andere de scouting, de 
kanovereniging en bijdragen 
van de gemeente en vele 

sponsors is het een succes 
geworden.

Groener, schoner en 
beter vervoer
Als deze actieve, betrokken 
vrouw voor één dag burge-
meester zou zijn, dan zou ze 
als eerste de openbare ruimte 
in de stad aantrekkelijker ma-
ken. Vooral het groen mooier 
maken, beter onderhouden 
en de straten schoonmaken 
door het zwerfafval op te rui-
men. Waar ze zich ook op zou 
richten is het verbeteren van 

het vervoer voor mindervaliden. Ze vindt vooral dat het 
geld besteed moet worden aan dingen waar behoefte 
aan is bij de bewoners en niet aan onzinnige projecten.

Met een lekkere kop thee proosten we op dit fi jne 
gesprek en daarna bedank ik hen hartelijk voor deze in- 
en uitkijk van hun leven.
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Wat doet de Wijkraad?
De wijkraad heeft geen vaste taakomschrijving. En dus stellen we ons soms de vraag: 
waartoe dienen wij? Of: wat moeten, kunnen en willen wij doen? Dat deden we ook in 
de afgelopen maanden. 

Wij komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de wijkbewoners. Daarbij hebben 
wij vier kerntaken:

1.  Een schone buurt: aanpak zwerfafval, onkruid, hondenpoep etc.
2.  Een hele buurt: aanpak graffi  ti, verzakte tegels en straten, 

kapot straatmeubilair etc.
3.  Een veilige buurt: aanpak verkeersoverlast en onveilige plekken
4.  Een geïnformeerde buurt: wijkblad, website, facebook, 

informatieborden
Ook willen we meehelpen aan een groene buurt: 
meer groen en bomen in onze versteende wijk.

Waarom deze taken?
De wijkraad heeft geen opgelegde taken vanuit de 
gemeente. Maar de wijkraad is de enige club die om-
kijkt naar de openbare ruimte: een schone, veilige en 
hele wijk. Andere zaken, zoals sociale of maatschap-
pelijke activiteiten, worden al ingevuld door instanties, 
organisaties en kerken en door de gemeente. 

Wat doet we?
•  We vergaderen elke 3de maandag van de maand 

over actuele zaken.
•  We overleggen met andere wijkraden in Haarlem 

Noord (WBO). 
•   We overleggen met organisaties in de wijk en met 

de gemeente.
•  We informeren bewoners via het wijkblad, de

 website, Facebook en de informatieborden. 

Doe je mee? 
Vind jij dat de wijkraad nog andere taken zou 
moeten oppakken? Of wil jij meehelpen? Of heb 
je concrete ideeën voor de wijk? Geef het door via 
info@wibn.nl. Of kom naar een vergadering of naar 
de jaarvergadering op 16 april (20.00 uur) in
wijkcentrum De Horizon.

Vacatures wijkraad
De wijkraad Indische Buurt Noord bestaat uit zeven 
leden. Binnenkort moeten wij helaas afscheid nemen 
van onze penningmeester Sarah Smit omdat zij naar 
een andere buurt is verhuisd. Heb jij belangstelling 
voor deze functie? Of wil je eens meedraaien met 
de wijkraad? Kom langs op onze vergaderingen 
op de derde maandag van de maand of meld je 
aan via info@wibn.nl. 
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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.

dat er zo snel zoveel bomen zouden sneuvelen. Maar 
dat heeft ook een reden. De bomen moeten gekapt 
worden voordat vogels hun nesten gaan bouwen en 
gaan broeden. 

In mei start de aanleg van watergangen. Dit moet 
ervoor zorgen dat het stadspark en het groen een ge-
zonde toekomst tegemoet gaan. Alle gekapte bomen 
worden vervangen door nieuwe bomen en er komen 
ook extra bomen bij. In het najaar worden de nieuwe 
bomen en het groen aangeplant. 

Onze wijkraad was ook betrokken bij het participatie-
traject over het Schoterbos. Helaas had de gemeente 
jarenlang geen geld om met het park aan de slag te 
¶��Řʳ�ŗȖ�ÌsǼ�ʩŘ�ŘOÞssĶ�ɠssǋ�EsǼsǋ�¶��Ǽ�ŎsǼ�Ë��ǋĶsŎ�
krijgt het park de hoognodige facelift. Lees meer over 
de herinrichting op www.haarlem.nl/groot-onder-
houd-schoterbos.

Stadspark Schoterbos lijkt nu op een slagveld met de 
bomen als voornaamste slachtoffers. Dat is triest, 

maar het kan niet anders. Het stadspark stond voort-
durend onder water. Halve maatregelen zijn zinloos. De 
complete waterhuishouding moet worden veranderd. 

Na de vorstperiode zijn veel bomen gekapt. Die kaal-
slag overviel veel bewoners. Ze hadden niet verwacht 

Zaanenstraat op de schop

Er wordt volop gewerkt aan de Zaanenstraat. Zodra 
het riool is vervangen, komt er een nieuwe indeling 

ɚ�Ř�ǋÞĠE�ŘsŘʰ�ʩsǼǣƼ�_sŘ�sŘ�ɚŸsǼƼ�_sŘ�sŘ�ĨŸŎsŘ�sǋ�
nieuwe bomen en lantaarnpalen.

Sinds vorige maand is de aannemer (Koninklijke 
Oosterhof Holman) aan de slag met het ontwerp van 
ingenieursbureau Witteveen+Bos. Dit ontwerp is in 
juli 2017 - na inspraak - vastgesteld door het college 

van B & W. De inspraak leidde ertoe dat de rijbaan 
niet 6,60, maar 6 meter wordt. Die extra 60 centime-
ter maakt de uitstapstroken naar de parkeervakken 
groter. Ook komen er op verzoek van de bewoners 
kleinere beplantingsvakken zodat er meer uitstap-
ruimte is naast de parkeervakken.

De werkzaamheden kunnen tot verkeersoverlast 
leiden in de Spaarnhovenstraat en Jan Gijzenkade.  
De wijkraad houdt het in de gaten. Loopt het de 
spuigaten uit? Meld het via info@wibn.nl.

Kaalslag Schoterbos 
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Oversteken Land in Zicht 
Voor voetgangers en fi etsers is Land in Zicht een moeilijk te bereiken 
bestemming. De Spaarndamseweg vormt een haast onneembare 
barrière. Je moet behoorlijk omlopen om veilig over te steken. 
Of je leven riskeren…

We zien het dagelijks: een waaghals die de straat wil oversteken en 
overgeleverd is aan de welwillendheid van het voortrazende autoverkeer 
om de overstap te wagen. De gemeente stelt dat er voldoende oversteek-
mogelijkheden zijn. Dat kan immers bij de kruising met de Jan Gijzenkade. 
Dat vereist wel een omslachtige U-bocht-route: eerst wachten op groen 
licht bij de Jan Gijzenkade, vervolgens wachten op groen licht bij de  
Vondelweg en vervolgens wachten op groen licht bij de Spaarndamseweg. 
Een mens waagt eerder z’n leven dan zo’n omweg. 

Je kunt ook de Spaarndamseweg oversteken ter hoogte van de Schoter-
brug. Inderdaad, dat kan. Na ellenlang wachten op groen licht, kun je de 
weg oversteken, de brug oplopen en dan via de trap onder de brug door 
naar je bestemming. Toch is dat meer een oplossing van de tekentafel dan 
voortkomend uit verkeersgedrag van voetgangers. 

Even verder kun je de Spaarndamseweg ter hoogte van de Schokkerkade 
oversteken via een smalle vluchtheuvel. Je moet dan wel vlug te been zijn 
en het voor lief nemen dat een bus op enkele centimeters passeert. Voor 
ouderen is dit nauwelijks te doen. En als oversteek voor fietsers is het hele-
maal ongeschikt omdat je dan niets hebt aan de vluchtheuvel.

En dan nog een ergernis: fi etsers die van de Schoterbrug komen en richting 
Land in Zicht, Noord of Spaarndam willen, worden er niet op gewezen dat 
ze linksaf kunnen om via de Schokkerkade onder de brug door hun weg 
te vervolgen. Al wat ervoor nodig is, is een bordje aan het einde van het 
fi etspad op de Schoterbrug en het verwijderen van de haaientanden op het 
fi etspad bij de kruising. De wijkraad blijft de gemeente hierop wijzen.

Idee voor de buurt? Er is geld!
Heb je een goed idee dat de buurt beter, leuker of socialer maakt? En kost 
het geld om dat idee uit te voeren? Meld het aan om in aanmerking te 
komen voor een bijdrage uit het leefbaarheid- en initiatiefbudget. 

Het budget is bedoeld voor:

•  kleine aanpassingen in de openbare ruimte, die enige haast hebben  
•  verbetering van de leefbaarheid in de wijk: veiligheid, schoonmaak, 

samenwerking 

Het budget wordt beheerd door 5 onafhankelijke Haarlemmers: de 
leefbaarheid- en initiatiefraad. Voor stadsdeel Noord zit Pieter Postmus in 
de raad. De raad bepaalt welke initiatieven zij voordragen voor geld. Een 
ambtenaar toetst het initiatief op wet- en regelgeving. 

Heb jij een voorstel? 
Ga naar: www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget. Wil je extra 
draagvlak voor je idee? Meld je dan aan bij de wijkraad via info@wibn.nl.

Van alles en nog wat…
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Nextdoor verbindt wijkbewoners
Op het populaire buurtplatform Nextdoor kun je elkaar informeren over 
(on)veiligheid in de buurt. Of over gevonden voorwerpen, een activiteit 
of om overbodige spullen aan te bieden. Al 140 bewoners van de Indische 
Buurt Noord zijn actief op Nextdoor. Meld je aan op www.nextdoor.nl. 

Jaarvergadering wijkraad
Op maandagavond 16 april ben je welkom op de jaarvergadering van de 
wijkraad in Wijkcentrum De Horizon. Op de jaarvergadering hoor je wat we 
hebben gedaan, hoe we zijn omgegaan met ons budget en wat we gaan 
doen. Uiteraard ben je van harte welkom en zijn we blij met je suggesties.

Ontmoet je wijk en de mensen achter de wijkraad onder het genot van 
een drankje! Het jaarverslag van de wijkraad vind je op www.wibn.nl en 
op onze facebookpagina. 

Maandag 16 april, 20.00 – 22.00 uur (inloop: 19.30 uur). 
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2. 

Herdenking oorlogsslachtoff ers
   Op vrijdag 4 mei om 20.00 uur herdenken we de Nederlandse 
oorlogsslachtoff ers en het einde van de Tweede Wereldoorlog 

op de Jan Gijzenbrug. Voorafgaand is er een samenkomst in de 
Mariakerk en een stille tocht naar het herdenkingsmonument. Namens de 

wijk Indische Buurt Noord legt de wijkraad een krans.

De meeuwen komen (terug)!
In de lente krijgen we ongewenste gasten: meeuwen (en hun kroost). 
Ze zorgen voor veel overlast en kunnen je aardig uit je slaap houden. De 
gemeente kan weinig doen omdat ze door de wet beschermd zijn. Als 
bewoner kun je wel iets doen: voorkom dat je een nest op je dak krijgt. Hoe?
1)  Ga regelmatig je dak op en veeg het schoon. 
2)  Span plastic vlaggetjes op je dak of zet er een vlieger op.
3)  Span draden of vogelnetten op het dak. 
Meer informatie vind je op www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

Haarlem toegankelijk voor iedereen?
Iedereen moet zich gemakkelijk kunnen bewegen in Haarlem. Ook men-
sen met een fysieke of verstandelijke beperking of handicap. De gemeente 
moet met hun beperkingen rekening houden bij de aanleg van een straat 
of het ontwerp van een pand. 
Ervaringsdeskundigen zijn de beste raadgevers. Wie een beperking heeft, 
weet als geen ander wat een hindernis is of wat de toegang tot een be-
paalde locatie belemmert. Het streven is nu om Haarlem binnen de top 5 
meest toegankelijke steden te krijgen. Als onderdeel daarvan organiseert 
de Participatieraad op woensdag 18 april (15.30-19.00 uur) een conferentie 
over de sociale en fysieke toegankelijkheid in Haarlem. Iedereen is welkom 
in Hotel Haarlem zuid (Toekanweg 2).

Toegankelijkheid in onze wijk
Ken jij overigens plekken in onze buurt die niet of moeilijk toegankelijk 
zijn met een rolstoel of scootmobiel? 
Meld ze bij info@wibn.nl of bij participatieraad@haarlem.nl.

Van alles en nog wat…
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AED voor een hartveilige wijk
Door: Rutger Huitema

Signaal en hulp bij melding
Mocht er in onze buurt een 
reanimatiemelding binnenkomen 
bij de 112-alarmcentrale, dan 
krijgen ik en ongeveer 125 andere 
burgerhulpverleners een bericht 
op ons telefoon. Als wij in de buurt 
zijn, zullen we er naartoe gaan en 
beginnen met reanimeren.

In het geval van een reanimatie is 
het van groot belang dat zo snel 
mogelijk een AED (Automatische 
rɮǼsǋŘs�^sʩEǋÞĶ�ǼŸǋʺ�ɠŸǋ_Ǽ���Ř-
gesloten. Een AED kan met een 
elektrische schok het hartritme 
herstellen bij een hartstilstand. 
Hoe eerder de AED wordt aange-
sloten, des te beter. Met de juiste 

Voor het beroep dat ik doe, heb ik moeten leren reanimeren. 
Maar omdat ik ook in mijn vrije tijd bereid ben om mensen in 
nood te helpen, heb ik me aangemeld als burgerhulpverlener. 
Ook mijn vriendin Roos heeft – na een EHBO-cursus – zich als 
burgerhulpverlener geregistreerd. Wat betekent dat? 

hulp binnen zes minuten wordt 
de kans op overleven aanzienlijk 
vergroot. 

In onze buurt zijn er helaas niet 
genoeg AED's beschikbaar om 
deze overal binnen zes minuten ter 
plaatse te hebben. Samen met de 
wijkraad onderzoek ik de mogelijk-
heden om één of meer AED's op 
een publieke plek op te hangen. 
De dichtstbijzijnde is vier minuten 
weg, maar dan wel met de auto. 

Mijn vraag was of de wijkraad 
weet of er AED's zijn in de Indi-
sche Buurt Noord? Zo ja, zijn deze 
ook 24 uur per dag te gebruiken 
en kan ik als burgerhulpverlener 
daar dan ook bij? En zijn er geen 
AED’s, zijn er dan wel bedrijven of 
organisaties die plannen hebben 
om deze op te hangen? Als dit 
niet het geval is, wil ik een buurti-
nitiatief starten om tóch een AED 
in de buurt op te hangen.

Aanvulling AED’s 
De wijkraad heeft direct contact 
gezocht met de gemeente over 
het plaatsen van een toegankelijke 
AED in onze buurt. De gemeente 
laat weten Haarlem ‘Hartveilig’ 
te willen maken met een netwerk 
van vrijwilligers en een uitrol van  
24/7 reanimatieappa raten. 
Hiervoor was er op 26 maart een 
eerste bijeenkomst. Kortom, dank-
zij de inzet van mensen als Rutger 
en met wat duw- en trekwerk van 
de wijkraad maken we ook onze 
buurt ‘Hartveilig’. 
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We willen allemaal wonen in een 
schone wijk zonder zwerfvuil en 
andere troep. Maar afval is hardnek-
kig en laat zich niet gemakkelijk 
defi nitief verwijderen. 

Spaarnelanden onderhoudt onze 
straten en trottoirs. In de meeste 
straten gaat dat goed en is het 
schoon. Maar sommige straten 
lijken het vuil aan te trekken en in 
sommige hoekjes hoopt de troep 

Meld zwerfafval zich op. Of de wind blaast tasjes, 
zakken en andere verpakkingen 
naar onze buurt. Vooral de Jan 
Gijzenkade is een ideale landings-
plek voor papier en plastic dat 
wegstuift van de parkeerplaats bij 
de Planetenlaan. En dan zijn er uit-
puilende afvalbakken die onweer-
staanbaar zijn voor meeuwen die er 
een bende van maken. Of jongeren 
die hun hangplek markeren met 
weggegooide plastic flesjes en 
blikjes. Of baasjes (m/v) van honden 

die te beroerd zijn de uitwerpselen 
op te ruimen. 

In overleg met Spaarnelanden 
houden wij onze buurt zo schoon 
mogelijk. Daarbij krijgen sommige 
plekken extra aandacht, bijvoor-
beeld omdat ze sneller vuil worden 
of omdat er kinderen spelen. Zie 
jij vervuilde straten of plekken? 
Meld het bij Spaarnelanden via de 
website.

Vind je net als ik dat onze buurt schoner moet worden?! 
Doe mee! Ik wil met een groep buurtbewoners zwerfafval 
gaan prikken op donderdagavond van 20.00 uur tot 20.30 
uur. Mijn idee is om dit een keer in de drie weken te doen. 
Na afl oop drinken we gezellig wat. We beginnen met het 
speelplein Nieuw Guineaplein dat heel veel door kinde-
ren en jongeren gebruikt wordt.

Wil je ook af en toe meehelpen het plein 
en de straat schoon te houden? Stuur je reactie 

naar mariette.out@gmail.com.

Doe jij mee aan een schone buurt?
Door: Mariëtte Out

Plots was hij daar. Een hond van steen. Alleen. Midden op het grasveld aan de Spaarn-
damseweg. Geen idee wie het beest daar achterliet. Of waar het vandaan komt. Maar hij 
(zij?) lijkt van geen wijken te willen weten. En met de blik over het Spaarne bewaakt het 
beest standvastig het grasveldje. En na enige tijd kreeg de waakhond gezelschap. En nu 
zijn ze samen. En eigenlijk al niet meer weg te denken. Monumenten van onze wijk.

Het mysterie van de hond...  en z'n vrinden



 12

 
 
 
Sinds sept. 1999      

 
 
 
 

www.kdvderammelaar.nl                           
info@kdvderammelaar.nl     
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Bingo in De Horizon
Elke maand op vrijdagavond is er bingo in 
wijkcentrum De Horizon. 
De komende bingoavonden zijn op 20 april, 
25 mei en 29 juni.

Kaarten 4 ronden: €10,-. 
Meld je aan bij Marianne via 06-37337960.

Het idee kwam op na lezing van een artikel 
in de Volkskrant over de expositie van 

'het gezicht van 1018'. Een fotografe die in 
die wijk woont leek het een leuk idee om 
portretten te maken van de mensen die bij 
haar in de wijk wonen. In drie jaar zette zij 
alle gezichten op de foto wat leidde tot een 
expositie. De 'posters' van de portretten 

Willly Mudde

Kijk op de website www.hetgezichtvan1018.nl. En kijk of je 
een paar mensen mee kunt krijgen in je idee. En er moet 
iemand zijn die echt mooie foto's kan maken van de 
wijkbewoners. En misschien kun je de resultaten delen via 
Facebook of met je medewijkbewoners via dit wijkblad. 

werden achter ramen en in etalages tentoongesteld. En het had een 
positief eff ect op de buurt: er kwam veel meer verbondenheid en 
saamhorigheid in de wijk. 

Haarlem is geen Amsterdam. En onze wijk Indische Buurt Noord is 
nu al een prettige wijk. Maar misschien vind jij het een leuk idee voor 
jouw straat? Of voor een clubje mensen in je buurt? Je kunt gewoon 
beginnen.

Actief buurtbewoner Willy Mudde 
kwam met het idee om alle 
bewoners van een straat of een 
buurtje te fotograferen. Zo krijg 
je ‘het gezicht’ van die buurt. Een 
leuke manier om elkaar te leren 
kennen en elkaar te herkennen. 

Gezichten van de wijk?
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Aan de andere kant van de Rijksstraatweg, in de Van Egmondstraat, is het Verhalenhuis Haarlem.
Het Verhalenhuis biedt muziek, theater, fi lm en verhalen voor jong en oud. 

Muziek:  Woven Branches - 15/04
Een gratis concert en LP-release: Woven Branches presenteert haar debuut-LP. De drie 
muzikanten brengen een ode aan hun overleden vriend, broer en bassist van de band.
Zondag 15 april • 16.00-18.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Reserveren verplicht - Toegang: gratis

Film: Sonny Boy - 10/04 
Een fi lm i.s.m. KennemerHart en Zorgbalans die iedereen, en vooral ouderen, 
aangrijpt: Sonny Boy. Het verhaal van een Surinamer die naar Nederland emigreert, 
van een onbegrepen liefde, van heldenmoed tijdens de Tweede Wereldoorlog... 
Elke daad heeft consequenties.
Dinsdag 10 april • 14.00 uur - 16.30 uur - Toegang: € 4,00

Film: The Story of God - 26/04 
De documentaire The Story of God met Morgan Freeman is een opmerkelijke 
ontdekkingstocht naar antwoorden op levensvragen vanuit verschillende 
levensbeschouwingen. Deze fi lm geeft je inzicht in hoe wereldreligies van elkaar 
verschillen, maar vooral ook dat ze veel overeenkomsten hebben. 
Inleiding: Arno v.d. Vuurst.
Donderdag 26 april • 20.00 uur - Toegang: € 2,50

Jeugdfilm: Inside Out (AL) - 28/04 
De Pixar animatiefi lm Inside out - met louter 5 sterren recensies - laat je zien hoe je 
wordt gevormd door emoties en herinneringen en hoe moeilijk opgroeien kan zijn. 
Inleiding: Arno v.d. Vuurst. 
Zaterdag 28 april • 15.00 uur en 19.00 uur - Toegang: € 4,-

Jeugdtheater: Anna’s oorlog (9+) - 29/04 
Een indrukwekkend verhaal over de rollen die mensen speelden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en de betekenis die dat heeft op kinderen van nu. Anna van 
11 gaat samen met een buurjongen op onderzoek naar verzwegen familieverhalen 
uit de oorlog en stuit op helden, verraders en eigen verantwoordelijkheden. 
Zondag 29 april • 15.00 uur - Toegang: € 7,50

Buurtwandeling: Verhalen van Noord - 26/04 
Een wandeling door Haarlem-Noord met verhalen over markante gebouwen, bekende 
personen en plekjes waar je nog nooit bent geweest o.l.v. stadsgids Hans Hulsbergen.
Woensdag 18 april • 14.00 uur, vanaf het Verhalenhuis - Deelname: € 2,50

Het Verhalenhuis presenteert…

Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl
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DOE MEE MET
DOCK organiseert van alles en voor iedereen in wijkcentrum De Horizon. Kijk voor
het actuele aanbod op www.dock.nl/haarlem/noord. 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.

dock.nl

Elke donderdagochtend vanaf 
10.30 uur loopt een groep 
wijkbewoners door het groen 
en langs mooie plekken in en 
om Haarlem-Noord. We starten 
bij wijkcentrum De Horizon.

We verzamelen bij het wijkcen-
trum vanaf 10.15 uur. Soms wan-
delen we dicht in de buurt. Soms 
gaan we per auto naar een groene 
startplek. Wandelen is heel ge-
zond: je hebt beweging en daar-
door minder kans op blessures. 
Samen wandelen is nog gezonder: 
je hebt een praatje, het is gezellig 
en je hebt een leuke stimulans om 
er op uit te gaan en de omgeving 
te verkennen. Je loopt in je eigen 
tempo. En na afloop drinken we 
samen nog wat. 
Omstebeurt stippelt een deelne-
mer een route uit. Meer informatie: 
Marcel Smeenk, 06-38828285 
of msmeenk@dock.nl.

Wekelijks een uurtje sporten bij jou om de hoek? Iedere dinsdag 
(behalve schoolvakanties) van 11.45 – 12.45 uur in wijkcentrum 
de Horizon (Ambonstraat 2) kun je meedoen, ook als bewegen wat 
minder makkelijk gaat.
De les wordt begeleid door ervaren sportdocent en buurtbewoonster  
Astrid Janszen. Je kunt altijd eerst een gratis proefles volgen.  
Daarna schrijf je in en betaal je €25,- voor 10 keer. Gymkleding is niet ver-
plicht, wel (sport)schoenen zonder zwarte zolen. Na het sportieve uurtje 
kun je nog even gezellig napraten bij een kopje koffie. 
Meer informatie of aanmelden bij Antsje Zeldenrust, azeldenrust@dock.nl 
of 06 4898 0921.  

Heb jij problemen met je huiswerk op de basisschool of in het 
voortgezet onderwijs? En kun je wel wat extra hulp gebruiken? 
Kom dan langs bij Wijkcentrum De Horizon!
Elke woensdag van 15.30-17.30 uur is er Huiswerkbegeleiding voor 
jongeren vanaf 10 jaar. Je verbetert je studievaardigheden en leert zelf-
standiger je tijd in te delen. Met enkele aanwijzingen krijg je weer lol in 
leren. Er zijn computers voor het opzoeken van informatie of het maken 
van presentaties en verslagen. De kosten zijn € 1,- per keer.
Meer informatie? Neem contact op met Ferdinand Toemeungte,  
ftoemeungte@dock.nl of 06 – 23 81 44 21.

Samen wandelen 

Lijkt het je leuk om een maatje 
te worden van een oudere 
wijkbewoner? Wil jij wat doen 
voor de maatschappij? En wil 
jij dat inrichten naar jouw 
mogelijkheden en agenda? Dan  
is maatje worden iets voor jou!
Een maatje kan voor een langere of 
kortere tijd met iemand optrekken: 
een uurtje per week of per 2 weken is al voldoende. Het kan gaan om een 
luisterend oor, een spelletje spelen of samen een boodschapje doen. Wil 
je je aanmelden als Maatje? Of toch nog wat meer informatie? Neem dan 
contact op met Irma Hoorn, ihoorn@dock.nl of 06-38826361.

Maatje van een oudere

Sporten op rustig tempo 

Huiswerkbegeleiding voor 10+
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Ben je creatief? Of wil je gewoon iets moois maken? 
Of gezellig kletsen? Kom naar Haak- en breicafé ‘Haak 
maar in!’ in wijkcentrum de Horizon. Iedere donder-
dag van 13.00 – 14.30 uur kunnen de brei- en haak-
naalden worden opgepakt en geeft Natasja Wijnrox 
je tips en trucs. Je kunt ook je eigen werk meenemen 
en gezellig ‘inhaken’ voor een praatje. Deelname is 
gratis; koffie/thee niet. 
Dus ‘Haak maar in!’ Vragen?Antsje Zeldenrust,  
06 4898 0921 ofazeldenrust@dock.nl.

Heb jij vragen over studiefinanciering, hulp nodig bij 
het maken van een CV of een sollicitatiebrief? Of heb 
je andere vragen die jij als jongere tegenkomt? Kom 
dan eens langs bij het Jongeren Informatie Punt: elke 
maandag, woensdag en vrijdag van 13.30-15.30 uur 
in Wijkcentrum De Horizon. Samen kijken wij of wij 
jouw vraag kunnen beantwoorden en anders weten 
wij wel waar jij wel terecht kan. 
Neem contact op met Ferdinand Toemeungte,  
ftoemeungte@dock.nl of 06 – 23 81 44 21.

Wil je samen met andere wijkbewoners aan de slag 
met het milieu, energiebesparing en bewustwording 
in onze wijk? Wijkcentrum De Horizon biedt ruimte 
en faciliteiten aan om te beginnen in de eigen wijk. 
Verder kan DOCK je helpen met wat raad en daad. 
Wil je meedoen? Neem dan contact op met  
Marcel Smeenk, msmeenk@dock.nl of 06-38828285.  
Bij voldoende belangstelling is er in april een startbij-
eenkomst in het wijkcentrum. 

Bij Bosshardt biedt bijzondere activiteiten

Buurt in Beweging
Vorig jaar was er een zeer geslaagde Buurt in Beweging 
Dag. Ook dit jaar organiseren wij samen met het Rode 
Kruis weer een dag onder het mom van ‘bewegen is ge-
zond voor lichaam en geest’. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Het evenement vindt plaats in mei of juni.  
De exacte datum vind je in mededelingenborden of bij 
ons pand aan de Bandoengstraat.

Zing mee met ons koor
Zangkoor Rythm Choire zoekt nog jonge zangtalenten. 
Ben jij tussen de 8 en 16 jaar en heb jij altijd al willen 
zingen? Geef je op of kom eens langs bij de repetities 
onder leiding van een professionele zanglerares.  
De repetities vinden plaats op dinsdagmiddag van 16.00 
tot 17.00 uur in ons pand aan de Bangdoenstraat 21.

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 kun je bij ons terecht voor tweedehands kleding en allerlei activiteiten. 

‘Haak maar in!’ Antwoord op vragen van jongeren

Samen werken aan duurzaamheid



Maandagavond 16 april (20.00 – 22.00 uur) 
ben je van harte welkom op de Jaarvergadering 
van de Wijkraad Indische Buurt Noord.

Kom ook naar de jaarvergadering. 
Na afl oop is er tijd voor een praatje met een 
hapje en een drankje.

Het jaarverslag 2017 vind je op www.wibn.nl of op onze facebookpagina.

� Wat hebben wij gedaan in 2017? 

� Wat doen wij dit jaar? 

�  Hoe maken we de wijk schoner en veiliger? 
Of groener? 

�  En wat zijn jouw wensen voor je directe 
omgeving?

       WELKOM OP DE 
JAARVERGADERING!

Jaarvergadering Wijkraad WIBN
Maandag 16 april 
20.00 - 22.00 uur
Wijkcentrum De Horizon 
Ambonstraat 2


