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TE KOOP GEVRAAGD

ÉN AANGEBODEN.
ZOWEL NIEUW ALS TWEEDEHANDS.

- Games & consoles
- Telefoons & Tablets
- Elektrisch gereedschap
- Versterkers & audio
- Goud

- Keyboards & gitaren
- Laptops & computers
- LCD & LED tv’s
- Camera’s & video
- Etc, etc...

Even krap bij kas? Ook inkoop met 

terugkoop mogelijk! (verpanden)

Service Garantie Direct contant geld

Amsterdamstraat 30a
2032PR Haarlem
www.handelshuys.com
023 535 41 60

    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 bereikbaar
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Inhoud

Het einde van het jaar is al weer in zicht, dus kunnen we even terugkijken.  
Over de zomer kunnen we zeggen dat deze lang duurde en heel droog was.  
Dat was goed te merken aan de klinkers en tegels die los kwamen in de wegen 
en de stoepen. Raar, zomaar klinkers en tegels die eruit gewerkt worden.  
Ook aan de planten en bomen hebben we kunnen zien dat ze dorstig waren.  
Nu we het over groen hebben, is er goed nieuws: een werkgroep groen is 
inmiddels actief. We gaan met z’n allen proberen onze wijk groener te maken, 
maar we moeten het wel samen doen. Meer groen is voor ons allemaal van 
belang. Hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2019 het startschot geven om 
aan de slag te gaan.

De Zaanenstraat is bijna klaar. Hopelijk is dan de overlast van het verkeer  
door de smalle straatjes ook voorbij. Wat wel een steeds groter probleem wordt, 
is het splitsen van huizen. En ook het vinden van een parkeerplek wordt steeds 
moeilijker. 

De andere werkgroep - die het Nieuw Guineaplein geschikter wil maken om 
te spelen voor de jongere kinderen - komt niet veel verder omdat de regels bij 
de gemeente niet zo duidelijk zijn. De gemeente richt de speelpleinen alleen in 
voor kinderen boven de 5 jaar. Maar we blijven proberen het te realiseren. Ook 
onze wens voor een andere ingang van het wijkgebouw ligt nog steeds bij de 
gemeente. Zoals het er nu voorstaat, lijkt dit plan niet haalbaar. In dat geval 
kunnen we met goede bewegwijzering de huidige ingang aan de Ambonstraat 
beter vindbaar maken.

Nadat eindelijk eind oktober het infobord, dat op Nieuwjaarsdag werd vernield, 
hersteld was, is er een auto tegenaan gereden waardoor het zwaar beschadigd 
is. Het infobord wordt hersteld en komt mogelijk op een andere plaats in de 
Nieuw Guineastraat. Ook het infobord bij de Feestneus wordt iets verschoven 
zodra het werk aan de Zaanenstraat afgerond is.

Nog steeds kunnen we meer leden voor de wijkraad gebruiken. Wil jij ook 
meepraten over zaken in de buurt? Kom dan op de derde dinsdag van de maand 
naar De Horizon. Ook zoeken we iemand die ons kan helpen bij het bijhouden 
van onze website. Iets voor jou?

Ik wens iedereen fijne feestdagen en hoop jullie ergens te zien of spreken.

Rien Boon,
Voorzitter 
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Wandeling met de honden 
We hebben samen gewandeld met 
2 van haar honden. We kuierden 
een stukje door de Hekslootpolder 
waar ze om de hoek woont; het is 
wat bewolkt weer, maar gelukkig 
droog. En ondertussen stelde ik de 
vragen waarom zij BUUV geworden 
is en haar honden meeneemt op 
diverse plaatsen om ze te laten aaien 
door oudere mensen. Ook tijdens de 
wandeling was er een oudere dame 
in een scootmobiel die even de tijd 
nam om de honden aan te halen. Ze 
vinden het heerlijk, al die aandacht. 

Thuis voor Champi en…
Natasja had een teckel en toen zij 
met haar hondje bij de trimmer was, 

was daar ook een hazewindhond. 
Een lief en aanhankelijk beestje en zo 
rustig. Natasja zei voor de grap tegen 
het dier toen ze naar huis ging “Ga je 
mee?”. Haar trimster vertelde toen dat 
Champi (afgeleid van Champion) een 
pleeghond was uit Spanje en er dus 
nog een thuis voor gezocht werd. Hier 
hoefde zij niet lang over na te denken 
en zo kwam de eerste hazewindhond 
bij haar binnen. Een jaar later heeft 
Natasja zelf haar huis opengesteld 
voor pleeghonden die na opvang bij 
haar een ander goed huis vonden. 
Maar aan 2 hazewindhonden bleef 
zij toch plakken, die waren te lief om 
door te sturen naar een volgende 
plek. Het gezin breidde zich dus uit 
met Jojo en Miny. Namen die ze al 
hadden gekregen in Spanje. Natasja 
wilde ze niet veranderen; de beesten 
zijn deze namen gewend. 

Vrijwilliger in wijkcentrum
Naast de opvang voor honden zet 
Natasja (die geen werk heeft, omdat 
zij afgekeurd is) zich in als vrijwil-

liger in wijkcentrum De Horizon. Daar 
kan je haar vinden op donderdagen 
met een haakwerkje en iedereen kan 
gezellig aanschuiven. Mag ook brei- 
of borduurwerk zijn; het gaat om de 
ontmoeting. Op één van die midda-
gen nam zij een van de honden mee 
en de mensen genoten zichtbaar van 
het aaien van de honden. Een vrouw 
is zelfs over haar angst voor honden 
heen geraakt hierdoor. Dit zette  
Natasja aan het denken. Waarom niet 
nog meer mensen laten genieten van 
haar honden? Er zijn er vast meer die 
hier behoefte aan hebben. 

BUUV Natasja en haar hazewindhonden

Natasja Wijnrox was dit jaar BUUV van de maand. Een goede reden haar eens te bezoeken.  
Zij woont in onze buurt, al heel haar leven en met heel veel plezier. ‘Geboren en getogen  

en ik blijf tot mijn dood’, aldus Natasja. Heel haar jeugd zijn er honden in haar leven geweest;  
ze kan geen leven voorstellen zonder deze dieren om haar heen.

Door Carla Klippel- Sociaal Makelaar BUUV

Honden als aaibare vrienden
Sociaal Makelaar van BUUV, Debbie 
Kok, kwam met regelmaat in de Ho-
rizon en zo leerde ze Natasja kennen. 
Samen kwamen ze op het idee om 
het aanbod om te genieten van de 
honden aan te bieden via de website 
van BUUV. Er kwamen al snel reacties 
binnen van een aantal BUUV’en;  
bij 1 mevrouw komt Natasja met Jojo  

Beter een goede BUUV dan… 
Heb je hulp nodig? In het huishouden? Voor een 
klusje? Voor je boodschappen of het ophalen van 

medicijnen? Of wil je juist iets voor een ander doen? 
Meld het op BUUV!

BUUV is een marktplaats van diensten die je als bewoners 
voor elkaar kunt doen. Bijvoorbeeld: koken, gezelschap, het 
uitlaten van de hond, vervoer naar de dokter, een klusje in 
huis of hulp in de tuin. BUUV is er voor elkaar en voor alle 
leeftijden. Zonder betaling. 

Vraag en aanbod kun je melden. Dat kan via een 
BUUV-prikbord (Bij Bosshardt, wijkcentrum De Horizon, 
Bibliotheek, Plus - Marsmanplein),  
via www.haarlem.buuv.nu of via 023 - 551 7845.   

al ruim een jaar over de vloer. 
Maar ook ontmoetingsgroep Spaar-
nestroom heeft via BUUV contact 
gezocht. Zij organiseren binnen het 
Fjord een ontmoetingsochtend voor 
mensen met beginnende dementie. 
Een groep wisselend in grootte van  
10 tot 20 man. En wat genieten zij  
2 x in de week volop van de 2 honden 
die Natasja dan mee heeft. Inmiddels 

krijgt ook een ontmoetingsgroep in 
Schalkwijk 1 x in de maand bezoek 
van Jojo en Miny. Kijk, en daarom zijn 
het eigenlijk de honden die  
genomineerd worden tot BUUV(en) 
van de Maand. Dank je wel Jojo,  
Miny, Champi en (pleeghond) Noah!
En dank je wel Natasja dat je met zo’n 
klein gebaar zoveel liefde kan geven!

Vraag en aanbod  

van diensten die je  

voor elkaar kunt doen:  

koken, gezelschap,  

hond uitlaten, vervoer, 

een klusje of hulp.

Dit soort lunches – met telkens een andere activiteit – is  
er iedere 3de donderdag van de maand. Voor de lunch  
+ drankje betaal je € 5,-. Reserveren via 06 – 24 75 76 28.

Op donderdag 20 december van 12.00 tot 14.00 uur 
organiseren BUUV en het Verhalenhuis de Verhalen(huis) 
lunch over het Haarlems dak- en thuislozenproject. 

Verhalen(huis) lunch
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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.

Schuine of haakse hoeken?
Tijdens de werkzaamheden aan de Zaanenstraat kregen we een 
telefoontje van een bewoner. Hij merkte op dat de uiteinden van 
de parkeervakken een hoek van 90 graden hebben in plaats van 
45 graden. Dat zou het in- en uitvoegen lastiger maken met meer 
opstoppingen op de rijbaan als gevolg en mensen zouden verder 
van de rand af parkeren. 
We hebben het nagevraagd bij de gemeente. De parkeervakken 
zijn ingericht volgens het Definitief Ontwerp. Ook is de uitvoering 
conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR).  
Een mogelijke uitleg is dat 90-graden-hoeken ruimte besparen:  

Woningbouw bij Schoterbrug
Naast de Schoterbrug, tussen de Spaarndamseweg en de Schokker-
kade, ligt een gebouw van netbeheerder Liander. Dit perceel van 
1.500 m2 is verkocht aan twee projectontwikkelaars: Wibaut en 
AIVM. Zij gaan er appartementen neerzetten. Dat wordt dus hoog-
bouw. Het ontwerp is nog niet bekend. Wel is zeker dat woningbouw 
op die plek gevolgen heeft voor de verkeersstromen en mogelijk 
ook voor Scouting Kon-Tiki. Iets om goed in de gaten te houden.

Werken aan de wijk

Buurt kleurt Groen
Op woensdag 28 november was er een 
bewoners avond over de vergroening van  
de wijk. Daar werden de uitkomsten van de 
buurtenquête gepresenteerd en allerlei 
plannen en ideeën naar voren gebracht. 
Welke? Dat weten we nog niet bij het ter 
perse gaan van dit blad. Op woensdag  
19 december (20.00-22.00 uur) geven  
studenten van de hogeschool een Workshop  
Vergroening (gratis, wel aanmelden:  
info@wibn.nl). Actuele informatie over de 
enquête, de bijeenkomsten en de voortgang 
van de campagne vind je op de infoborden, 
onze website en facebookpagina en  
www.nextdoor.nl. In februari 2019 is er een 
volgende bewonersbijeenkomst waar we alle 
plannen presenteren. Dan kunnen we in het 
voorjaar echt beginnen met het vergroenen 
van de wijk.

Ontwikkelzone Spaarndamseweg
In het vorige wijkblad informeerden we je over de Ontwikkelzone 
Spaarndamseweg. Langs het Spaarne moeten er 600 nieuwe 
woningen komen. Het programma is ernstig vertraagd. Dat komt 
doordat er nog geen besluit ligt over de maximale bouwhoogte en 
omdat er een verkeersonderzoek moet plaatsvinden. Oorspronke-
lijk zou de hele ontwikkelzone dit jaar nog behandeld worden door 
de gemeenteraad. Dat zou zo maar eens met een jaar vertraagd 
kunnen worden. Want ook bewoners en belanghebbenden moeten 
er hun zegje over kunnen doen o.a. via inloopbijeenkomsten. Het 
blijft dus op de agenda. 

je kunt dan meer parkeerplekken kwijt.
We hebben in de wijk gekeken naar de in-
richting van parkeervakken. Vrijwel allemaal 
hebben ze hoeken van 45 graden. Maar bij 
de nieuw ingerichte Jan Gijzenkade hebben 
ze ook 90-graden-hoeken. Blijkbaar is de 
norm de laatste jaren aangepast.  
Navraag bij bewoners aan de Jan Gijzenkade 
leert dat zij geen moeite hebben met het in- 
en uitparkeren. 

•  Laat licht branden als je uit huis gaat zodat het 
lijkt alsof er iemand aanwezig is. 

•  Sluit ramen en deuren af, ook als je maar even 
weg bent. Draai de deur altijd op slot.

•   Heb je een achterom? Doe de poort op slot en 
zorg voor verlichting in de tuin.

•   Leg nooit kostbare apparatuur, zoals laptops  
en iPads, in het zicht.

•  Houd eventuele struiken rondom het huis kort 
zodat je huis voor anderen goed te zien is.

•   Verwijder ladders, containers of andere hulp-
middelen bij je woning. 

•   Verstop geen huissleutels buitenshuis op een 
‘geheime’ plaats.

•  Hang geen adreslabel aan je sleutel(bos).

•   Bel 112 als je iets niet vertrouwt. 

•   Beveilig je woning volgens de eisen van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen: dat verkleint  
de kans op een geslaagde inbraak enorm.

Hoe verklein je de kans  
op een inbraak?

Wijkagent in de buurt: Rick van Dongen
Sinds een aantal maanden ben ik, Rick van Dongen, de nieuwe wijkagent  

voor de Indischebuurt Noord en Zuid. Vanaf 2008 ben ik wijkagent geweest in  
verschillende wijken in Haarlem. De laatste wijk was het Rozenprieel.

Wat kun je verwachten van de wijkagent? 
Als wijkagent werk ik samen met mijn collega’s aan een 
veilige en leefbare wijk door handhaving en opsporing. 
Ook ben ik een eerste aanspreekpunt voor inwoners 
en ondernemers. Door mijn gezicht te laten zien en op 
straat te zijn heb ik veel contacten en weet ik wat er 
speelt. Zo kan ik in een vroeg stadium problemen oplos-
sen of voorkomen. 

Sommige problemen kan een wijkagent zelf oplossen. 
Vaak is een gesprek al de oplossing. Maar soms gaat het 
om iets dat niet voor de politie, maar voor de gemeente 
of een hulpinstantie is. Dan verwijs ik door naar de juiste 
mensen en organisaties. Ook zit ik regelmatig met de ge-
meente, woningbouwverenigingen en andere instanties 
om de tafel. Zo weten alle partijen wat er aan de hand is. 
Samen zorgen wij voor de veiligheid in uw wijk of buurt.

Geef inbrekers geen kans!
De laatste tijd zijn er in onze buurt opvallend veel 
woninginbraken en pogingen daartoe. Zoiets gun je 
niemand. Het heeft vaak een grote impact op je gevoel 
van veiligheid. Er zijn vreemden in je huis geweest, ze 
hebben aan je spullen gezeten en misschien 
waardevolle spullen gestolen. Dat wil je voorkomen! 
Maak het voor inbrekers moeilijk. De meeste inbrekers 
gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn  
je huis binnen te komen, hoe eerder ze het opgeven. 
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Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

Aysel startte daarom samen met haar collega Saïda El 
Adouli in verschillende wijkcentra in de stad met  
inloopspreekuren, waar je zonder afspraak terechtkunt. 
De spreekuren houden ze bewust in wijkcentra, omdat 
het voor de meeste mensen laagdrempelige en neutrale 
locaties zijn. In het begin maakten vooral vrouwen hier 
gebruik van, maar inmiddels kloppen mannen ook steeds 
vaker aan. En de bezoekers komen uit de hele stad. 
Dienstverlening dichtbij is fijn, maar soms is het juist 
prettiger om buiten je eigen wijk hulp te zoeken. 

Alle hulpvragen zijn welkom
Waarvoor kunnen mensen dan bij jou terecht? Aysel: 
“Eigenlijk voor alle (hulp)vragen. Inderdaad erg breed, 

maar dit is ook echt zo. De vragen die voorbij komen, 
gaan bijvoorbeeld over hulp bij schulden, het leren van 
de Nederlandse taal, aanvraag bij het Jeugdsportfonds, 
hulp bij het lezen van brieven en aanvraagformulieren 
invullen. Ik heb een groot sociaal netwerk, zodat ik snel 
mensen op weg kan helpen en eventueel kan verwijzen. 
Ik heb dus vooral een verbindende functie.” 

Aysel vindt het persoonlijk en in haar werk heel belangrijk 
om geen vooroordelen te hebben. Ze benadert mensen 
als mens en niet als iemand met een bepaald geloof, 

“Vooroordelen aan de kant, open staan  
voor een ander”

Naast dat het leuk is om met wijkbewoners in gesprek te zijn, is het ook belangrijk om te  
weten wie er allemaal in de wijk werken. Daarom ga ik deze keer in gesprek met Aysel Demiral,  

al 10 jaar werkzaam als wijkcontactvrouw voor Haarlem Effect. Iedere maandagmorgen  
van 9:00 -12:00 uur heeft zij inloopspreekuur in wijkcentrum De Horizon.

Van Brussel naar Haarlem
Aysel is 46 jaar, heeft twee kinderen en is van Turkse af-
komst. Ze is opgegroeid in Brussel en woont sinds 1990 in 
Haarlem. Vanwege haar achtergrond spreekt ze meerdere 
talen: Nederlands, Frans en Turks. Daarnaast volgt ze nu 
ook een cursus Arabisch. 

De juiste weg naar hulp
De wijkcontactvrouwen zijn ongeveer 15 jaar geleden 
in het leven geroepen in Haarlem, omdat verschillende 
organisaties merkten dat een grote groep voornamelijk 
niet-Nederlandstalige vrouwen niet de juiste wegen  
wist te vinden naar hulp- en dienstverlening.  

Aysel:  Maandag 9:00 - 12:00 uur in wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2 
Saïda: Dinsdag 9:15 -13:00 uur bij De Gijz, Jan Gijzenkade 305

Heb je een vraag aan Aysel, maar ben je niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen?  
Je kunt haar bellen op 06 2896 0886 of mailen naar aysel@haarlemeffect.nl.

Inloopspreekuren wijkcontactvrouwen

Halverwege 2018 ben toen ook 
écht gestopt met mijn baan 
als facilitair manager in een 

organisatie voor beschermd wonen, 
later bekend als de Stichting Anton 
Constandse in Den Haag. Vanuit die 
ervaring ben ik me gaan realiseren dat 
het uiteindelijk allemaal om de men-
sen zelf draait, maar dat alles zoveel 
mogelijk moet kloppen. Als penning-
meester komt dat ook goed van pas. 

Toen mijn vrouw en ik in de negenti-
ger jaren in de Timorstraat zijn komen 
wonen voelden we ons gelijk thuis in 
een buurt waar de sociale contacten 

Oók bij de wijkraad: Jan van Eijdsen

heel fijn zijn. Om nu iets te kunnen 
bijdragen aan goede ontwikkelingen 
in de buurt is het een leuke uitda-
ging om als penningmeester aan de 
wijkraad deel te nemen en het is ook 
prettig samenwerken met de huidige 
leden van de wijkraad. Het is wél een 
klusje om wegwijs te worden in de 
wirwar van overlegorganen, allerlei 
organisaties, gemeentelijke regeltjes 
en personen in de politiek die voor 
onze wijk van belang kunnen zijn. 
Langzaamaan groei ik er in en ik hoop 
samen met anderen de buurt nog 
leefbaarder te maken.

Toen de voorzitter van de Wijkraad, Rien Boon, mij begin dit jaar vroeg  
om penningmeester te worden, hoefde ik niet al te lang na te denken. Ik had een aantal 

bijeenkomsten bezocht en twee keer de jaarlijkse kascontrole gedaan. 

De wijkraad bekommert zich om de buurt. We willen 
een veilige, schone, mooie en groene buurt waarin 
oud en jong met plezier wonen. Daarvoor hebben 
we regelmatig contact met de gemeente, informeren 
we de bewoners wat er zich afspeelt en helpen we 

mee met buurtactiviteiten. Lijkt het je wat om je 
ook in te zetten voor onze buurt? Meld je aan via 
info@wibn.nl of loop gewoon binnen bij een 
vergadering (elke derde dinsdag van de maand  
om 20.00 uur in wijkcentrum De Horizon). 

Help je mee aan een fijne buurt?

cultuur of uit een bepaald land. Ze staat open voor de 
mensen en kijkt naar wat iemand verder helpt.

Meer samenwerking, meer verbinding
Heb je nog een boodschap voor de lezers van dit wijk-
blad? Aysel: “Ik zou het mooi vinden als er meer samen-
werking komt met bewoners en organisaties, dat meer 
bewoners elkaar leren kennen, er meer verbinding komt 
in de wijk. Dus kom eens langs, drink een kopje koffie, 
maak een praatje. En ik wens iedereen veel geluk en 
gezondheid toe voor 2019!”

Bewoners in de buurt

... Ik zou het mooi vinden als

er meer samenwerking komt

met bewoners en 

organisaties, dat meer 

bewoners elkaar leren 

kennen, er meer verbinding 

komt in de wijk...
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Naar aanleiding van vragen uit 
de buurt naar de mogelijkheid 
om AED’s te plaatsen en van 

een stuk in het Haarlems Dagblad,  
is de wijkraad eens hier en daar gaan 
informeren. De gemeente Haarlem 
heeft een organisatie in de arm 
genomen om de stand van zaken in 

AED’s in de buurt

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt is het van groot belang dat er snel gereanimeerd 
wordt. Dit zou een ongeoefend iemand kunnen uitvoeren met behulp van een AED 

(Automatische Externe Defibrillator) en daarmee levens redden. Het is altijd beter als een 
burgerhulpverlener of een ander persoon die daarin opgeleid is dat doet.

alle wijken te inventariseren. Daarna 
komt er een plan met voorstellen 
voor locaties voor te plaatsen AED’s 

in verwarmde en beveiligde buiten-
kasten (een AED doet niks als ie te 
koud is). Dit alles wordt, volgens de 
betreffende organisatie, bekostigd 
door de gemeente. Er zal wel enige 
discussie gevoerd worden over het 
aantal apparaten, dus de afstand 
die je moet lopen of fietsen naar de 

Verhalenhuis januari 2019
Aan de andere kant van de Rijksstraatweg, in de Van Egmondstraat,  

vind je het Verhalenhuis: een podium vol muziek, theater, film en verhalen 
voor jong en oud. Cultuur bij jou in de buurt!

06 jan b 15.00 uur e Kerf de Labjesrat (ouders en kinderen 6+)
Fantasierijke beeldende voorstelling met vrolijke muziek en gekke invallen.

07 jan b 20.00 uur e Haarlem Leeft! live radio (buurtbewoners)
Nieuws, uitgaanstips, interviews, activiteiten en initiatieven plus een band of 
singer-songwriter. 

08 jan b 14.00 uur e Vitaal50+ film De Nieuwe Wildernis
Een zinvol programma voor iedereen die liever overdag de deur uitgaat: 
Vitaal50+! Met de prachtige filmdocumentaire ‘De Nieuwe Wildernis’ over 
natuurgebied de Oostvaardersplassen.

08  jan b 19.30 uur e Filsofie café: Over gastvrijheid
Filosofie in de praktijk: Wat betekent gastvrijheid in tijden van een 
‘vluchtelingencrisis’? 

10 jan b 19.30 uur e Van wie ben ik er eentje?
Je stamboom verbind je aan je voorgeslacht. Een genogram gaat drie generaties 
terug. Met wie sta jij in relatie? Wat is het verband waarbinnen jij bent 
(geworden) wie je bent? Eerste van 3 bijeenkomsten van maximaal 7 mensen.

11 jan b 19.30 uur e Filmhuisserie Helden – Gandhi
Film van Richard Attenborough over Gandhi die een wereldmacht versloeg en 
350 miljoen mensen bevrijdde. Zijn doel: vrijheid. Zijn strategie: vrede.  
Zijn wapen: menselijkheid.

13 jan b 15.00 uur e Barbera van der Kaay – Omweg
Muziekprogramma van 4 muzikanten: zang, gitaar, viool en piano.

17 jan b 12.00 uur e Verhalen(huis) lunch met Nieuwjaars high-tea
Lunchen met een goed verhaal i.s.m. BUUV.

19 jan b 19.30 uur e Verhalen vertellen bij volle maan
De kunst van het verhalen vertellen met buurtbewoonster Fransje van Luin. 

25 jan b 19.30 uur e Filmhuisserie Helden – Selma
Film over Martin Luther King die vocht voor gelijke rechten voor alle mensen. 

31 jan b 19.30 uur e Mediteren kun je leren
Eerste van 6 bijeenkomsten door dr. Kick Bras. Maximaal 12 deelnemers.  
Aanmelden en vooraf betalen! 

Meer informatie en reserveren voor alle activiteiten: www.verhalenhuishaarlem.nl 
Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7

Muzikanten gevraagd
Buurtbewoners beginnen een

‘Senioren Big Band Kennemerland’  
en zoeken daarvoor muzikanten: blazers (trompet, saxofoon, trombone) 

en ritmesectie. Er wordt 1 keer per week overdag geoefend  
onder muzikale leiding van Rodney Calis.  

Meld je aan via 06 55383602 of koperstudiohaarlem@gmail.com

Daarna komt er een plan  
met voorstellen voor  

locaties voor te plaatsen 
AED’s in verwarmde en  

beveiligde buitenkasten  
(een AED doet niks als  

ie te koud is).

dichtstbijzijnde AED. Daarom is het 
heel goed dat er vanuit een twee-
tal straten al via ‘buurtaed.nl’  een 
sponsoractie gestart is. Hoe groter 
de dekking, hoe beter. De norm is 
dat er binnen zes minuten een AED 
gebruikt moet worden. Dat betekent 
dat je er heen moet rennen/fietsen, 
uitpakken, teruggaan en AED  
aansluiten binnen maximaal zes  
minuten. Liever sneller. 

Iedere AED kan aangemeld worden 
bij het ‘Reanimatieoproepsysteem’ 
van de Hartstichting. Alarmcentrale 
112 maakt gebruik van dit systeem om 
burgerhulpverleners op te roepen en 
te instrueren.

Wij wachten de informatie van de 
gemeente af en komen snel met meer 
nieuws hierover.

PROGRAMMA JANUARI 2019
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Er is van alles te doen in wijkcentrum De Horizon. Kom eens langs. Voor een kop koffie of thee,  
om de krant te lezen, een proefles te volgen of gewoon een praatje te maken.  

Je kunt bij ons ook leren hoe je een computer of internet kunt gebruiken. Met Digitaal Sterk!

 Word Digitaal Sterk! in: 
P  Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2, Telefoon: 023-5436 011 

Openingstijden: ma, di, wo en do van (09:00 - 15: 00 uur)

P  Bibliotheek Haarlem-Noord, Planetenlaan 170, Tel: 023-5115 300 
Openingstijden: ma (13:30 - 20:00 uur) • di, wo en vr (10: 00 - 17:30 uur) • za (10:00 - 14:00 uur)

DIGITAAL STERK MET 
dock.nl

Met Digitaal Sterk! ervaar je hoe handig een compu-
ter en internet is. Om iets op te zoeken bijvoorbeeld. 
En dan dat te vinden wat je leven leuker en mak-
kelijker maakt. Zo kun je de vakantiefoto’s van je 
(klein)kinderen bekijken, contacten leggen met oude 
vrienden, lekkere recepten zoeken, beeldbellen met 
familie in het buitenland of digitaal je rekeningen be-
talen. Met internet gaat er een nieuwe wereld voor je 
open. En het is niet eens moeilijk. Ook niet als je nog 
nooit met een computer hebt gewerkt. Maak jezelf 
daarom digitaal sterker! 

Digitaal Sterk! is een samenwerking van DOCK, 
Haarlem Effect, Pluspunt Zandvoort en de  
Bibliotheek Zuid-Kennemerland in opdracht van 
de gemeente Haarlem.

Digitaal Sterk! 

Klik & Tik cursussen bij de bieb.
In de Bibliotheek Haarlem Noord kun je computerles-
sen volgen en computers gebruiken. Heb je nog nooit 
met een computer gewerkt? Dan is Klik & Tik voor jou 
de kans om de computer en internet onder de knie 
te krijgen. Dankzij deze gratis cursus kun je websites 
vinden, e-mails schrijven en omgaan met sociale  
media zoals Facebook. 

In de bibliotheek zijn ook computers zodat je al 
doende de cursus Klik & Tik kunt volgen. Of om te  
internetten of e-mailen. En kom je er niet uit?  
Er is altijd een medewerker die je kan helpen. 

Elke maandag van 16:00-17:30 uur is er een Inloop-
spreekuur voor vragen over tablets, mobieltjes, 
e-books, apps etc. Ook buiten de spreekuren kun je 
vragen stellen aan de medewerkers.

Horizon Digitaal in het wijkcentrum.
Wil je een computercursus? En persoonlijk les?  
Bij Horizon Digitaal: 
•  leer je de basisvaardigheden om digitaal sterker te 

worden 
•  kun je terecht om meer te weten over een bepaald 

programma 
•  kun je terecht als je een storing of foutmelding hebt 

op jouw computer
 Voor Horizon Digitaal betaal je € 5,- per uur. 

Openingstijden: di (14:00-16:00) • wo (19:30-21:30) 
• do (14:00-16:00) • za (14:00-17:00) uur

Een afspraak maken? Bel 023-543 60 40 of mail  
horizon.digitaal@dock.nl

Bij Bosshardt voor de buurt
In onze buurt hoeft niemand zich eenzaam te voelen, óók niet in deze donkere dagen. 

Kom gewoon gezellig langs. Voor een kopje koffie of thee, een gezellig gesprek, een luisterend oor.  
Je kunt bij ons ook het Haarlems Dagblad lezen en gratis gebruikmaken van internet. 
 Ook verzorgen we elke dag om 12.00 uur een warme maaltijd (€ 2,50).

We kleuren de wijk groen 

Wijkcentrum De Horizon. Heb je geen  
com puter, smartphone of tablet? Maar heb je ze wel 
nodig? Bijvoorbeeld om iets op te zoeken of je ergens 

voor in te schrijven? Dat kan in wijkcentrum De Horizon. 
Er zijn voldoende computers en een Mediazuil die je 
kunt gebruiken. En de medewerkers helpen je graag. 

O p dinsdag 20 november was er overleg tussen 
de organisaties die meedoen aan de campagne 
'Indische Buurt Noord kleurt Groen'. Rond de 

tafel zaten vertegenwoordigers van de werkgroep 
Groen, de wijkraad, studenten van Hogeschool Van 
Hall Larensteijn, de woningbouwcorporaties, DOCK, 
Spaarnelanden, de gemeente, Platform Haarlem 
Groener en Actie Steenbreek. Zij deden het voorwerk 

voor de bewonersavond op 28 november en de 
Workshop Vergroening op 19 december. In februari 
2019 volgt een bijeenkomst waarop alle plannen 
wor den gepresenteerd. De uitvoering van de ver-
groening start in het voorjaar van 2019.  
De voortgang van de campagne 'Indische Buurt 
Noord kleurt groen' vind je op www.wibn.nl. 
Aankondigingen vind je ook op www.nextdoor.nl.
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Readshop Vivant Timmy, Rijksstraatweg 108, Haarlem 023-5380500
Uw adres voor de nieuwste tijdschriften- boeken- kantoorartikelen-cartridges-wenskaarten-giftcards

Het mooiste vuurwerk vindt u op: www.vuurwerktimmy.nl of www.vuurwerkland.nl/vivanttimmy 

		" 			" 											" 										" 							" 	

" 	

Het	mooiste	vuurwerk	vind	u	op	:	www.vuurwerk3mmy.nl		of		www.vuurwerkland.nl/vivan9mmy		

Uw	adres	voor	de	nieuwste	3jdschri>en-	boeken-	kantoorar3kelen-cartridges-wenskaarten-gi>cards	

Readshop	Vivant	Timmy,	Rijksstraatweg	108,	Haarlem	023-5380500

Postkantoor

Nummer 13 | Wijkraad Indische Buurt Noord

Donderdag 13 december

Nelson’s Kerstmarkt voor jong en oud

Nelson Mandelapark  |  14.00 - 18.00 uur

Vrijdag 14 december  

Workshop Kerststukjes maken 

Bij Bosshardt  |  09.30 uur
€ 2,50 inclusief materiaal

Zaterdag 15 december 

‘Jips Kleine Kerststal’- Peuter/kleuterkerstmusical

Verhalenhuis (6 voorstellingen) | 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.30, 15.30 uur
Kerstverhaal met liedjes voor kinderen vanaf 1,5 jaar.  
In de hoofdrol Pop Jip en alle bekende kerstfiguren. 

€ 2,50  Reserveren aanbevolen!

Woensdag 19 december 

Kerstmaaltijd Leger des Heils stijl  

Bij Bosshardt  |  Inloop 11.15 uur 

Maandag 24 december 

Kinderkerstviering

Adelbertuskerk  |  18.00 uur

Kerstnachtviering

Adelbertuskerk  |  21.30 uur
pastoor George Paimpillil

Gezinsviering

Mariakerk  |  19.00 uur

Kerstnachtviering

Mariakerk  |  21.00 uur
diaken John Versteeg

Tweede Haarlemse Jongerenkerstnacht

Immanuelkerk (v Egmondstraat)  |  21.30 / 22.00 uur
Thema: ‘hoor en zie elkaar’ met jongerenkoor aLive!  
Warme chocolademelk en glühwein

Toegang gratis, reserveren niet nodig

Kinder Kerstfeest 

Immanuelkerk (v Egmondstraat)  |  16.30 /17.00 uur  
Met de musical De Kerstnar voor kinderen vanaf 5 jaar. 
Muziek door het Groot Haarlems Kinder Kerstkoor  
o.l.v. Annelies Kole.

Toegang gratis, reserveren noodzakelijk

Donderdag 20 december

Verhalen(huis) lunch

Verhalenhuis  |  12.00 -14.00 uur
Lunch i.s.m. BUUV over Haarlems dak- en thuislozen-
project. 

Reserveren 06 -2475 7628

Vrijdag 21 december 

Lichte verhalen in het donker - Kerstvertelvoorstelling

Verhalenhuis  |  20.00 uur
Studio Salaam Art verhaalt over vrede /salaam.  
Een voorstelling van warmte en hoop over Maryam 
(Maria) en de profeet Isa (Jezus). 

Zondag 23 december

Kerst Sing-Inn

Mariakerk  |  16.00 uur 
Samenzang met de koren De Vroolijcke Noot,  
Crescendo, Te Deum Laudamus o.l.v. Frans Landmeier.  
Na afloop: glühwein, warme chocolademelk, limonade 
en kerstbrood.

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag

Eucharistieviering

Adelbertuskerk  |   10.00 uur 
vicaris G. Bruggink

Eucharistieviering

Mariakerk  |  10.00 uur 
pastor Julius Elferink

Kindje wiegen

Mariakerk  |  15.00 uur 

Woensdag 26 december 2e Kerstdag

Eucharistieviering

Adelbertuskerk  |  10.00 uur 
pastoor George Paimpillil

Dinsdag 8 januari 2019

Gezellige start

Wijkcentrum De Horizon  |  19.30 uur 
Samen een gezellige start van het nieuwe jaar met een 
hapje en een drankje, nieuwtjes en goede voornemens. 
Team Noord van DOCK  
en de Wijkraad Indische Buurt Noord.

Adelbertuskerk: hoek Zaanenstraat/Rijksstraatweg
Mariakerk: Rijksstraatweg 355
Immanuelkerk: Van Egmondstraat
PG Immanuel: Medanstraat
Bij Bosshardt: Bandoengstraat
Verhalenhuis: Van Egmondstraat
Wijkcentrum De Horizon: Ambonstraat

Vier Kerst in de wijk
Rond de Kerstdagen is er veel te beleven, óók in onze buurt.  
Hier vind je een overzicht van verschillende Kerstactiviteiten.
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VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

BDK MAKELAARS
Steenbokstraat 36
2024 RJ Haarlem
Tel: 023-5241212
info@bdkmakelaars.nl
www.bdkmakelaars.nl  

Gezocht:
koopwoningen Indische Buurt

 
 
 
Sinds sept. 1999      

 
 
 
 

www.kdvderammelaar.nl                           
info@kdvderammelaar.nl     
                   
              

Een huiselijk en knus kinderdagverblijf. 
 
•    Vaste leidsters 
• Zorg op maat.   
• Werken met een digitaal programma, Bitcare. 

Zo bent u als ouder, via uw mobiel, op de hoogte van de dagelijkse bezigheden van uw kind. 
 

• Werken met Thema’s. 
• Open van 7:30-18:00, flexibel bespreekbaar. 
 
Ideaal voor kinderen die niet kunnen wennen op een groot kinderdagverblijf. 

 
                                                

 

          
 

 

Tel:023-5380716  
Bel gerust voor informatie.  Miranda Scholten     
Soerabajastraat 19   2022RX  Haarlem-Noord (Indische buurt) Noord 

 Uitnodiging Workshop
Vergroening

Woensdag 19 december 
20:00 – 22:00 uur

Gebouw Hengelsportvereniging 
Botterboulevard 62

Gratis, aanmelden via info@wibn.nl


