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Het wapen van Haarlem is in 
1974 aan Haarlem verleend. 

Maar het wapen was al veel langer 
in gebruik. Ruim 500 jaar terug 
omschreef een kloosteroverste het 
wapen: “In keel een zwaard van 
zilver met gevest van goud, 
vergezeld boven van een verkort 
breedarmig kruis en aan beide 

zijden van twee zespuntige sterren boven elkaar, alles van zilver. Het 
schild gedekt met een kroon van vijf bladeren van goud, waarachter 
een afgeknotte dorre boom van sabel oprijst, waarin twee gouden 
klokken hangen. Schildhouders; twee leeuwen van goud, getongd 
en genageld van keel.”

Het oorspronkelijke wapen bestond alleen uit een veld met de vier 
sterren. Daarna is het wapen uitgebreid en aangevuld. Volgens 
overleveringen (waarschijnlijk fake) heeft het te maken met de hel-

denrol die Haarlemmers gespeeld 
zouden hebben bij de kruistochten 
in de 13de eeuw door de ketting 
over de Nijl bij Damiate kapot te 
varen. Dankzij die strijdlust mocht 
Haarlem het wapen uitbreiden met 
een zwaard en ook met het kruis 
van de kruisvaarders. De vier ster-
ren geeft de verbondenheid met 
de zee weer. 

De boom verwijst naar de Haarlemmerhout. De schildhouders waren 
vroeger twee herten die toen nog in de Haarlemmerhout leefden. 
Nu zijn de schildhouders twee gouden leeuwen, vanwege het 
wapen van de graven van Holland. De damiaatjes zijn de klokken in 
de Grote Bavo Kerk, die elke avond klingelen ter herinnering aan de 
verovering van Damiate.

Het motto Vicit Vim Virtus (Moed heeft het geweld overwonnen) 
duikt pas op na het Beleg van Haarlem, zo rond 1573. Deze wapen-
spreuk is onlosmakelijk verbonden aan het wapen van Haarlem.

Haarlem heeft 775 jaar stadsrechten. Vandaar dat je overal 
in de stad een rode vlag met het wapen van Haarlem ziet. 
Dat wapen bestaat uit een rood schild met daarin een 
zwaard met vier sterren eromheen en een kruis erboven. 
Wat betekent dat allemaal?

775 JAAR  
STADS
RECHTEN

mailto:info@wibn.nl


 3Nummer 19 | Wijkraad Indische Buurt Noord

Van de voorzitter…

Na vijf jaar geef ik de voorzittershamer door…

In 2014 kwam ik bij de wijkraad na een reactie op de wijkenquête van de gemeente.  
Ik was gestopt als bestuurder van de hengelsportvereniging Haarlem en had daardoor 
tijd over. Bovendien is vergaderen en dingen regelen wel mijn ding. In diezelfde periode 
kwamen er nog drie mensen kennismaken met het wijkraadswerk: Sarah, Carla en Rutger. 
Later sloten nog twee jongeren aan. Daarmee had onze wijkraad de jongste leden in 
Haarlem. 

De voorzitter van toen, John van Ooijen, kon z’n ogen niet geloven dat er zoveel animo 
was. Hij was – met penningmeester Francisa Wisman en secretaris Peter van der Mark – 
‘de wijkraad’ en heeft dit bijna 30 jaar gedaan. 

Wij hadden tot begin 2016 een eigen wijkgebouwtje in het witte hoekpand aan de 
Indischestraat 10. Om verschillende redenen moesten wij het huurcontact met de 
gemeente beëindigen. Wij zijn toen verhuisd naar De Horizon aan het Nieuw-Guineaplein. 
Dat was ook het moment dat John stopte met de wijkraad. 

Al snel werd duidelijk dat we het anders wilden gaan doen. Met meer betrokkenheid bij 
de buurt. En dat paste precies bij het voorstel van de gemeente om een wijkcontract aan 
te gaan om stapsgewijs de wijk te verbeteren. Naast de gemeente en de wijkraad waren 
daarbij ook DOCK en Spaarnelanden betrokken. Het was een intensief proces en na een 
jaar aan voorbereidingen konden we in september 2015 het wijkcontract ondertekenen. 
Dat leidde tot veel activiteiten om de buurt schoner, veiliger en socialer te maken. Ook 
communicatie met de buurtbewoners via een wijkblad, website en infoborden vloeiden 
voort uit het wijkcontract. Veel zaken uit het wijkcontract zijn gerealiseerd, andere zijn 
blijven liggen. 

Een van de zaken die nog aangepakt moet worden is het Nieuw-Guineaplein en het wijk-
centrum. Om te weten wat de buurt ervan vond, vroegen we enkele de bewoners wat zij 
anders wilden zien. De uitkomsten: er zijn te weinig speelmogelijkheden voor kleinere 
kinderen, het wijkcentrum is slecht bereikbaar en toegankelijk en er is weinig te doen voor 
ouderen. Al deze zaken staan nog steeds op onze agenda. 

Als wijkraad bleven we al die jaren actief. We hielden schoonmaakacties, organiseerden 
plantjesdagen, eindejaarsbijeenkomsten, zomerbraderieën, huis-aan-huis-enquêtes naar 
eenzaamheid etc. En toen we merkten verloop in ons midden: onze kring werd steeds kleiner. 

Vorig jaar plaatsten we een oproep voor nieuwe leden. En gelukkig resulteerde dat in  
vier tot vijf nieuwe gegadigden. Voor mij is dat een pak van m’n hart omdat ik het rustiger  
aan moet gaan doen. De wijkraad is nu weer gezond en vitaal. En – niet onbelangrijk – 
heel gezellig. Ik ben heel blij met de nieuwe ploeg en met mijn opvolger Karina. Ik wens 
haar veel succes en zij kan altijd op mij rekenen. Want, ik kan het niet laten, ik blijf wel lid 
van de wijkraad.

 Rien Boon 
Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord

Samen, met elkaar, naar  
een beter 2021
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Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

Fantastique en Lydia’s Revolution Dancers

Astrid Janszen is al heel wat jaren actief als enthousiaste sportdocente van 
verschillende sport- en dansactiviteiten in Haarlem en omgeving.  

In wijkcentrum de Horizon verzorgt ze normaliter (als corona het toelaat) voor DOCK 
iedere dinsdagmorgen twee sportlessen. Vele dames en enkele heren genieten dan 

onder haar begeleiding van een uur lekker bewegen op muziek  
en gezellig koffiedrinken na de tijd. Leuk om haar eens wat beter te leren kennen.  

En ik kwam er achter dat ze zowaar een celebrity is!

Geboren en getogen in de buurt
Astrid is een geboren Haarlemse en 
ze woont al bijna haar hele leven in 
de Indische Buurt Noord.
Toen ze 2 jaar oud was, is ze met haar 
vader en moeder in de Bantamstraat 
komen wonen, op de eerste verdie-
ping van het huis waar haar opa en 
oma beneden woonden. Ze heeft hier 
een fijne jeugd gehad samen met haar 
2 jongere zusjes. Ze speelde vaak bui-

Celebrity in de Buurt: 

ten op straat en in de buurtspeeltuin. 
Ze herinnert zich dat er ook lekker 
veel ruimte was om buiten te spelen, 
omdat er weinig auto’s geparkeerd 
stonden. Ze ging in Noord naar  
de kleuterschool en basisschool in de 
Marnixstraat.

En ze zat op jazzballet bij de bekende 
en nog steeds actieve dansschool van 
Lydia van Wooning in Haarlem. Lydia 

inspireerde en stimuleerde Astrid om 
ook dansdocent te worden en om 
mee te dansen in haar dansgroep: 
Lydia’s Revolution Dancers. Daarmee 
traden ze op in tv-programma’s zoals 
Tros Top 50 en Veronica’s Muziekland. 
Later ging ze op advies van Lydia naar 
de balletacademie in Amsterdam 
en dit was ook gelijk de middelbare 
school, waar schoolvakken en dans-
lessen gecombineerd werden. Lydia 
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is helaas na een kort ziekbed veel te 
jong overleden op 48-jarige leeftijd.

Zangduo Fantastique
Toen Astrid 21 jaar was zocht ze weer 
de spotlights op en is ze een zang-
duo gestart met Dick Dam, die een 

platenzaak in 
de Generaal 
Cronjéstraat 
had. Hun 
duo heette 
Fantastique 
en ze hebben 
2 albums en 

5 singles uitgebracht die niet alleen 
in Nederland, maar ook daarbuiten 
de hitlijsten hebben bereikt. Met 
vrolijke disconummers als ‘Mama told 
me’, ‘Costa blanca’, ‘Maria no mas’ en 
‘Everybody loves the sunshine’ zijn ze 
ook op Youtube te vinden. Leuk om 
op te zoeken! Voor de clips bedacht 
Astrid natuurlijk de choreografie. Na 5 
jaar zingen en optreden is ze gestopt 
omdat ze zwanger was.
Af en toe wordt ze trouwens op straat 
nog wel herkend als die zangeres. En 
met Dick, die inmiddels verhuisd is 
naar Tiel, heeft ze nog steeds contact.

Wonen aan de Spaarndamseweg
Rond 1990 werden de flats aan de 
Spaarndamseweg gesloopt en kreeg 
Astrid de kans om één van de wonin-
gen te kiezen die hiervoor in de plek 
kwamen. Nu 30 jaar later is ze nog 
steeds blij dat die kans voorbijkwam, 
want ze woont er met veel plezier. 
Wat woningen betreft zijn de tijden 
echt compleet veranderd. Als ze voor 
één dag burgemeester zou zijn, zou 
ze direct voor betaalbare woningen 
zorgen. Veel jongeren staan al vanaf 
hun 18e ingeschreven bij Woningnet 
en moeten ontzettend lang wachten; 
zo hebben ook haar zoon en dochter 
ervaren. Er is bijna geen doorstro-
ming momenteel! Het is op zich wel 
goed dat ouderen zo lang mogelijk 
thuis wonen, maar dit zorgt er dus 
voor dat er weinig huizen vrij komen 
voor jongeren. En koopwoningen zijn 
in deze regio eigenlijk niet te betalen.

Discodans, jazzballet en sportles
Terug naar haar carrière: ze ontwikkel-
de zich verder als danslerares en gaf 
discodans en jazzballet aan kinderen 
en hun ouders uit Noord. Ook hielp ze 
bij het oefenen voor de opvoeringen 
op school. Inmiddels geeft ze sport-
lessen aan voornamelijk ouderen en 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking en daar haalt ze enorm 
veel voldoening uit. Daarom is het 
extra zuur dat de corona-pandemie er 
voor zorgde dat vanaf maart al haar 
sportlessen stil zijn komen te liggen. 
Ze vindt het behoorlijk deprimerend; 
normaal zie je wekelijks rond de 100 
mensen tijdens de lessen en nu nie-
mand. Je mist elkaar! Ze onderhoudt 
wel het contact via Whatsapp en door 
te bellen, maar dit haalt het niet bij 
elkaar gewoon zien en sporten en 

lachen met elkaar. Ze ervaart hierdoor 
toch wel een soort isolement. Dus 
hoopt ook zij van harte dat alles snel 
weer een beetje normaal wordt!

Vol goede moed de feestdagen in
Hoe ga je in deze lastige tijd de 
feestdagen doorbrengen? Om het 
alvast wat gezelliger te maken, is ze 
nu al bezig om het huis in kerstsfeer 
te brengen. De kerst gaat ze vieren 
met haar man, zoon en dochter. Hun 
dochter is een dag voor kerst jarig en 
zij woont in een flat in Land in Zicht. 
Het grappige is dat Astrid vanuit  
haar raam nog net het balkon van 
haar dochter kan zien. 
Ze gaan dan lekker eten en waar-

Marianne en Ferry Ooms organiseren 
elke maand de bingo in de Horizon. 
Maar op 17 december draaien zij een 
speciale Kerstbingo.  
Dit keer in Wijk centrum De Ringvaart 
(Floris van Adrichemlaan 98). Kosten: 
een boekje van 4 rondes: € 20,-; de 
tussenronde € 15,-; 15 lootjes € 10,- 
(eventueel 6 voor € 5,-).  
De Kerstbingo is inclusief een warm 
en koud buffet. De zaal is open vanaf  
19.00 uur. De bingo begint om 19.30 
uur en eindigt uiterlijk om 23.30 uur. 
Aanmelden is verplicht vanwege het 
beperkt aantal plaatsen.  
Reserveer je plek voor een gezellige 
avond bij Marianne: 06-373 379 60.

schijn lijk een leuke kerstfilm kijken. 
Het eten bestellen ze bij een restaurant 
om zo ook de horeca te steunen die 
dicht moest de afgelopen tijd. Oud & 
Nieuw gaan ze bij hun dochter vieren 
en dan vanaf het balkon mooi het 
vuurwerk kijken. Alhoewel er dit jaar 
vanwege het vuurwerkverbod waar-
schijnlijk niks of weinig te zien zal zijn. 
Ze vindt het eigenlijk wel beter voor  
de dieren als er geen vuurwerk is, want 
die zijn er altijd doodsbenauwd voor.

Tot slot wil Astrid iedereen een warm 
hart onder de riem steken in deze 
moeilijke tijd: hou vol, blijf gezond, 
positief, actief en in beweging en zoek 
contact! En natuurlijk: fijne, gezellige 
feestdagen en alle goeds voor 2021 
gewenst. En daar sluit ik me helemaal 
bij aan.

Kerstbingo: 17 december

... Astrid wil iedereen 

een warm hart onder  

de riem steken in deze 

moeilijke tijd: hou vol, 

blijf gezond, positief, 

actief en in beweging  

en zoek contact!... 
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ZOEFZOEF brengt je van 
deur tot deur, ook in Noord! 

Zoefzoef is een samenwerking van 
 DOCK en Haarlem Effect. Dankzij 

het elektrische vervoer is afstand 
binnen de wijk geen belemmering 
meer om te winkelen of op bezoek te 
gaan. Zo kan iedereen langer thuis-
wonen en zelfstandig functioneren.

Voor wie is Zoefzoef?
Zoefzoef is voor iedere Haarlemmer. 
Maar vooral voor ouderen en voor 
mensen met een beperking. Met 
Zoefzoef kun je vervoerd worden naar 

De Zoefzoef, de vervoersdienst die al twee jaar in stadsdelen 
Schalkwijk en in Zuidwest draait, rijdt vanaf januari  
ook in Haarlem-Noord. 

bijvoorbeeld een wijkcentrum, 
kapper, dokter of supermarkt binnen 
de wijk. Ook een rollator of bood-
schappen kunnen mee met de auto.

Betalen en reserveren
Zoefzoef is niet gratis. Je betaalt € 1,50 
per rit of € 14,00 voor 10 ritten. Je 
kunt een rit plannen via het nummer 
023-5436046. Bellen kan op maandag 
t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur. 

Help je mee?
Zoefzoef zoekt vrijwilligers in  
de buurt.  
• Lijkt het je leuk om te helpen bij het 
plannen van ritten?  
• Of om te rijden als chauffeur?  
Bel of mail:  
Astrid Valkenburg 06 - 48 101 347 
avalkenburg@haarlemeffect.nl  
of mail Marjolein Huijser  
mhuijser@haarlemeffect.nl.

Bij Bosshardt beseft dat de corona overheidsmaatregelen 
grote impact hebben bij de bezoekers van het buurtcen-
trum. Want velen blijven hierdoor verstoken van contact. 
Daarom startte Bij Bosshardt een belteam om telefonisch 
contact met deze mensen te onderhouden. 

In deze tijd kan een bezoekje aan de kringloopwinkel een 
welkome afwisseling zijn in uw dagelijkse routine.  
De winkel is goedkoop en ruim gesorteerd. Wel zijn er 
enige aanpassingen. Voorlopig is de winkel alleen geopend 
op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 
09.30 tot 11.30 uur. 

Uiteraard blijft de maaltijdservice volop draaien. Voor  
€ 3,00 kan er een maaltijd worden opgehaald of worden 

Bij Bosshardt: winkel, maaltijden, contact en kerst
Bij Bosshart (Leger des Heils) kiest ervoor geen extra activiteiten te organiseren  

rondom Kerst en de feestdagen.  
Wij willen er ‘gewoon’ zijn voor iedereen die behoefte heeft aan contact.

afgeleverd in de Indische Buurt. Wekelijks verandert het 
aanbod. Wilt u weten wat er op het menu staat?  
Bel 023-5379231 en u hoort welke maaltijden er op dat 
moment leverbaar zijn.

In november 2021 viert Bij Bosshardt dat zij als buurt 
centrum van de Indische Buurt Noord 50 jaar bestaat.  
Om dit te vieren, vraagt Bij Bosshardt alle Haarlemmers die 
herinneringen hebben aan het buurtcentrum die te delen. 
Dat kan via: een geschreven stukje met uw  
herinnering/anekdote aan het buurtcentrum of foto’s van  
het buurtcentrum of  
één van de  
talloze activiteiten.

Ondanks corona is er ook dit jaar een kerstdiner. Een hele week lang. In week 51 (14 – 20 december).

mailto:avalkenburg@haarlemeffect.nl
mailto:mhuijser@haarlemeffect.nl
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WIE ZIJN WIJ? EVEN VOORSTELLEN!

HEIN VAN DER STEUR
Liefst zou ik alle tegels direct 
vervangen door bomen en 
beplanting. Ruim een jaar 
geleden ben ik begonnen in 
mijn tuin en nu kijk ik hoe 
andere plekken in de wijk 
groener kunnen worden. Het 
maakt de wijk mooier, mensen 
blij en is goed voor de natuur 
en biodiversiteit in de stad. 

JEANINE STOBBELAAR
Ik ben verpleegkundige en 
woon in de Djambistraat met 
Gunnar en zoon Floris (14).
Ik hou erg van bloemen, bijen 
en vlinders.
Graag help ik mee om de wijk 
te vergroenen waardoor hitte 
en wateroverlast verminderd 
wordt en de biodiversiteit kan 
verbeteren.

BIEKE VAN HEES
Ik ben landschapsarchitect,              
getrouwd met Wouter en mama 
van Anna (4) en Victor (2). Ik 
woon nu vijf jaar aan de Rijks-
straatweg en wil met de ver-
groening van de IBN bijdragen 
aan een groener en klimaatbe-
stendiger Haarlem.

PETER VAN DER MARK
Ik ben zelfstandig 
tekstschrijver en wijkraadslid.
De werkgroep doet wat de 
gemeente zou moeten doen: 
vergroenen van versteende 
buurten.

KARINA WERTENBROEK
Ik ben beleidsadviseur in 
de gehandicaptenzorg. Ik 
ben opgegroeid tussen het 
groen en de weilanden en 
ben veel te vinden op mijn 
moes- en siertuin. Naast 
mijn voorzitterschap wil 
ik mijn enthousiasme voor 
groen graag delen met mijn 
buurtgenoten.

JOHN COPPENS
Bedrijfsleider in een 
dierenspeciaalzaak en ik  heb 
een volkstuin.
Ik woon al 34 jaar in de 
Indische Buurt en mijn hobby’s  
zijn het houden van bijen en 
het kweken en vermeerderen 
van planten. Mijn doel: meer 
groen in de buurt!

SABINE GAMSJAGER
Ik ben Sabine en woon met 
mijn man Mark en zoontje 
Otis (2) sinds drie jaar in de 
Djambistraat. Ik vind dat we 
een fantastische buurt hebben, 
daarom help ik graag deze 
een stukje groener, mooier en 
leefbaarder te maken. 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP GROEN
De werkgroep Groen, opgericht in 2018, zet zich in voor het vergroenen 
van de openbare ruimte in de Indische Buurt Noord. 
Het doel is om het woonplezier te vergroten én een bijdrage te 
leveren aan een klimaatbestendige en ecologisch interessante wijk.

Op de achterkant van deze pagina vindt je de kaart die wij gemaakt hebben. Hierop zijn maar liefst 36 plekken en 6 straten 
aangeduid die vergroend zouden kunnen worden. We zijn onder andere met de gemeente in gesprek over deze plekken en hopen dat 
jij ook wil meedenken over de mogelijkheden. Zoek jouw huis en kijk of er plekken zijn waar je over zou willen meedenken! 

Op deze pagina’s geven we een overzicht van onze activiteiten, geven we tips en proberen we te inspireren. 
Volg ons ook op Instagram @IBN_groener en via de website van de wijkraad www.wibn.nl.
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Deze kaart is opgesteld door Bieke Van Hees Landschapsarchitectuur en de Werkgroep Groen van de Indische Buurt Noord in Haarlem op basis van een ondergrond 
die door de gemeente Haarlem is aangeleverd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze kaart. Hoewel er met de grootste zorg aan is gewerkt, is het 
mogelijk dat er toch onjuistheden of onvolledigheden in geslopen zijn. Deze kaart kan niet zonder toestemming verspreid worden. 
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ZESENDERTIG PLEKKEN OM TE VERGROENEN
De plekken zijn opgedeeld in zes categorieën:
• te vergroenen straten
• verbeteren bestaand groen
• aanleggen plantvakken of vergroten boomspiegels
• kruisingen 
• restruimte
• bijzondere plekken

Wil je meedenken? Neem dan zeker contact met ons op via groen@wibn.nl. 
Deze kaart is ook digitaal te bekijken op www.wibn.nl/groen

 BESTAAND GROEN VERBETEREN

B1 Binnentuin Jan Gijzenkade
B2 voorterrein Land in Zicht
B3 Bermen Spaarndamseweg
B4 Speeltuin Spaarnhovenstraat - 
      Spaarndamseweg
B5 Speeltuin Oosterstraat
B6 groenvak Overtonweg-Rijksstraatweg

 PLANTVAK - VERGROTEN BOOMSPIEGEL

P1 Rijksstraatweg - Spaarnhovenstraat

P2 Weltevredenplein

P3 Jan Gijzenkade - Spaarndamseweg

P4 Schokkerkade

P5 pocketparkjes Tjalkkade - Klipperkade

 

 KRUISING VAN WEGEN 

1 Minahassastraat - Hodsonstraat

2 Sillemstraat - Hodsonstraat

3 Timorstraat - Borskistraat

4 Timorstraat - Medanstraat

5 Timorstraat - Preangerstraat

6 Timorstraat - Spaarnhovenstraat

7 Timorstraat - Archipelstraat

8 Timorstraat - Overtonweg

9 Indische Straat - Weltevredenstraat

10 Indische Straat - Spaarnhovenstraat

11 Indische Straat - Bantamstraat

12 Indische Straat - Djambistraat

13 Cheribonstraat - Padangstraat

14 Bandoengstraat - Djambistraat

15 Bandoengstraat - Besoekistraat

16 Bandoengstraat - Kedoestraat

17 Bandoengstraat - Nieuw Guineastraat

 

 RESTRUIMTE

R1 

R2 Madioenstraat - Bandoengstraag

R3 Bandoengstraat - Spaarndamseweg

 
 BIJZONDERE PLEKKEN

 Nieuw Guineaplein

 Indische Buurttuin De Horizon

 Spaarne Oeverpark

 drijvende natuur langs kade

 ontwikkellocatie Rijksstraatweg    

 (huidige autohandel)

Indische 
Buurt 
Noord 
Groener
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TE VERGROENEN STRATEN (INTEGRAAL)

TE VERGROENEN PLEKKEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Rijksstraatweg 

Jan Gijzenkade 

Spaarndamseweg 

Zaanenstraat 
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Deze lijst  is opgesteld door Bieke Van Hees tuin- en landschapsarchitectuur en de Werkgroep Groen van de Indische Buurt Noord 
in Haarlem en hoort bij de ambitiekaart (juni 2020)

PROJECTENLIJST 

 BESTAAND GROEN VERBETEREN

B1 Binnentuin Jan Gijzenkade
B2 Voorterrein Land in Zicht
B3 Bermen Spaarndamseweg
B4 Speeltuin Spaarnhovenstraat - 
      Spaarndamseweg
B5 Speeltuin Oosterstraat
B6 Groenvak Overtonweg-Rijksstraatweg

 PLANTVAK - VERGROTEN BOOMSPIEGEL

P1 Rijksstraatweg - Spaarnhovenstraat
P2 Weltevredenplein
P3 Jan Gijzenkade - Spaarndamseweg
P4 Schokkerkade
P5 Pocketparkjes Tjalkkade - Klipperkade
 

 KRUISING VAN WEGEN 

1 Minahassastraat - Hodsonstraat
2 Sillemstraat - Hodsonstraat
3 Timorstraat - Borskistraat
4 Timorstraat - Medanstraat
5 Timorstraat - Preangerstraat
6 Timorstraat - Spaarnhovenstraat
7 Timorstraat - Archipelstraat
8 Timorstraat - Overtonweg
9 Indische Straat - Weltevredenstraat
10 Indische Straat - Spaarnhovenstraat
11 Indische Straat - Bantamstraat
12 Indische Straat - Djambistraat
13 Cheribonstraat - Padangstraat
14 Bandoengstraat - Djambistraat
15 Bandoengstraat - Besoekistraat
16 Bandoengstraat - Kedoestraat
17 Bandoengstraat - Nieuw Guineastraat
 

 RESTRUIMTE

R1 Nieuw Guineastraat - Madioenstraat 
R2 Madioenstraat - Bandoengstraag
R3 Bandoengstraat - Spaarndamseweg
 
 BIJZONDERE PLEKKEN

 Nieuw Guineaplein

 Indische Buurttuin De Horizon

 Spaarne Oeverpark

 Drijvende natuur langs kade

 Ontwikkellocatie Rijksstraatweg   
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TE VERGROENEN PLEKKEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Rijksstraatweg 

Jan Gijzenkade

Spaarndamseweg

Zaanenstraat

Spaarnhovenstraat 

Nieuw Guineastraat
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Nieuw: Italiaans restaurant La Madonna

Nieuw: Kapsalon Kiki Loosveld

Sinds de zomer beschikt onze buurt 
weer over een Italiaans restaurant:  
La Madonna aan de Rijksstraatweg 92. 
In dit pand wisselen de restaurants 
elkaar af: van Thais tot Italiaans. La 
Madonna heeft een menukaart met 
traditionele Italiaanse gerechten zoals 
antipasti, pasta’s, vlees, vis en pizza’s. 
Er is ook een 3-gangenmenu.  
La Madonna is elke dag open van 

16.00 tot 23.00 uur. 
Bestellen en  

reserveren kan via 
023-2072293.

In het zomernummer schreven we nog dat de 
kapsalon op de hoek van de Timorstraat en 
Spaarnhovenstraat definitief gesloten was. Maar 
in de maanden erop werd al duidelijk dat er een 
nieuwe kapperszaak zou komen. Er werd drie 
maanden flink verbouwd en al snel kwam er een 
naam op de etalageramen: Kiki Loosveld Hair-
stylist. En niet alleen voor heren, maar ook voor de 
dames. Kiki (30) komt uit Haarlem en werkte 
jarenlang in andere kapsalons. Maar het kriebelde. 
Ze wist dat zij ooit voor zichzelf wilde beginnen. 
En dat doet zij nu in de zaak van haar dromen. 

Misschien niet de beste tijd om nu voor 
jezelf te beginnen, of juist wel?! 
“Ik zag het als een kans. Kappers werden in 
corona-tijd meer gewaardeerd dan ooit. Toen de 
eerste lockdown kwam, waren veel mensen in 
paniek. Want plots was ook hun kapper gesloten. 
Hoe konden ze nu hun haar onderhouden? Toen 
de kappers weer aan de slag mochten, zag ik een 
advertentie dat deze kapsalon vrijkwam. Dat is 
mijn kans, dacht ik meteen. Er moest wel veel 
gebeuren. Want ik wilde de salon helemaal naar 
m’n eigen stijl en smaak. Dat past binnen mijn 
concept: een stukje extra bieden, ook met heerlijke 
haircosmetica, een wasmassage, koffie en een 
gezellig kletsje. Het moet als een beleving voelen 
en persoonlijk. De salon is ook echt wie ik ben, de 
uitstraling, de sfeer…” Wie regelmatig langsloopt, 
kan zien dat de buurt Kiki al heeft gevonden.  

Je vindt Kiki’s kapsalon op 
Instagram en FB onder  
Kiki Loosveld Hairstylist of via 
06-28966669. Maar je kunt  
ook gewoon binnenlopen.
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Thea Kaandorp
Ik woon 13 jaar in de  
Indische buurt en ben sinds 
september 2019 secretaris 
van de wijkraad.  
Ik houd van tuinieren en 
koken. Ik heb dan ook een  
doetuin; een tuintje van  
25 vierkante meter waar ik 
o.a. groente teel.

Frank Schneider
Ik woon al weer zo’n 30 jaar 
in de Indische buurt, eerst 
met drie kinderen, maar die 
zijn inmiddels volwassen  
en (bijna) uitgevlogen. Dit 
jaar ben ik aangeschoven 
als lid van de wijkraad om-
dat ik het wel en wee van 
de buurt belangrijk vind.

Marijke de Boer
Ik woon al 20 jaar met veel plezier in de Timorstraat. Ik wil me 
graag inzetten voor de wijkraad omdat ik het belangrijk vind 
dat er een goed contact is met de gemeente zodat we op tijd 
weten wat de plannen zijn voor de toekomst. Verder wil ik 
graag meewerken aan het verbeteren van de wijk door meer 
groen, meer activiteiten en bijvoorbeeld een koffietentje met 
terras waar moeders met kindjes elkaar kunnen ontmoeten, 
kinderen ijsjes kunnen kopen en ouders op zaterdag met hun 
kinderen kunnen ontbijten.

De wijkraad in onze buurt is de gezelligste van Haarlem. En de raad is 
springlevend. En dat is maar goed ook. Zo kunnen wij optimaal opkomen 
voor de belangen van de wijk. Maar wie zijn die wijkraadsleden? Naast 
Rien, Jan en Peter zijn dat Inge, Thea, Frank, Marijke, en Karina.

Inge Zuurendonk
Ik ben een geboren en 
getogen Haarlemse. Na 15 
jaar in de binnenstad ben 
ik vijf jaar geleden verhuisd 
naar Noord, met uitzicht op 
de Jan Gijzenkade. Ik ben bij 
de wijkraad gekomen omdat 
ik het leuk vind om iets bij te 
dragen aan onze buurt. De 

wijkraad is ook een goede plek om meer mensen uit de 
buurt te leren kennen. Ik ben juriste en mijn specialisme 
is bestuursrechtelijke handhaving. Die kennis breng ik 
graag bij de wijkraad in.

De wijkraad stelt zich voor
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Regels wijkraden aangepast 
De wijkraadsverordening, waarin alle regels staan voor de wijkraden, wordt 
aangepast. Het college van B&W heeft de ontwerp verordening op de 
wijkraden 2020 vrijgegeven voor inspraak. Grootste verandering is de manier 
waarop de subsidie wordt verdeeld over de wijken.

Haarlem was de eerste stad met wijkraden. Wijkraden krijgen subsidie om  
de belangen te behartigen van de bewoners en ondernemers in de wijk. Tot 
nu toe werd de subsidie verdeeld over alle 21 wijken die Haarlem telt. Ook  
de wijken zonder wijkraad. In de nieuwe verordening wordt het geld ver-
deeld over de bestaande wijkraden. Als een nieuwe wijkraad wordt opgericht 
wordt die in het nieuwe jaar meegenomen in de subsidieverdeling.

Jaarvergadering op 16 februari
De jaarvergadering is in 2020 meer-
maals uitgesteld. De nieuwe datum 
is – ijs, weder en coronamaatregelen 
dienende – dinsdag 16 februari 2021 
om 20.00 uur. De locatie wordt later 
bekendgemaakt. U kunt zich aan-
melden voor de jaarvergadering via 
info@wibn.nl. Heeft u zich al  
eerder opgegeven? Dan krijgt u een 
mail met nadere informatie en de-
tails. Het jaarverslag – en het actuele 
nieuws – vindt u op de website: 
www.wibn.nl. 

Karina Wertenbroek
Doordat ik een paar uur per 
week minder was gaan 
werken, had ik wat meer tijd 
om me bezig te houden met 
vrijwilligerswerk. In diezelfde 
tijd zag ik in de wijkkrant de 
oproep voor een voorzitter 
van de wijkraad. Het lijkt me 
een leuke uitdaging om me in 
te zetten voor de buurt, waar 

ik ondertussen al weer 10 jaar woon. Het geeft me ook 
meteen een goede gelegenheid om onze de buurt beter te 
leren kennen. Ik ben kennis gaan maken met de voorzitter 

en heb me vervolgens aangesloten bij de wijkraad.
Ondertussen ben ik ook voorzitter geworden van de werk-
groep groen. Een werkgroep met zeer enthousiaste buurt-
genoten die al met een aantal prachtige initiatieven aan 
de slag zijn gegaan. Deze initiatieven hebben tot mooie 
resultaten geleid, zoals de buurttuin, en een aantal andere 
plekken waar stenen zijn ingeruild voor planten en bomen.
In het afgelopen jaar heb ik wat meer zicht gekregen op 
wat de wijkraad doet. Ik zal binnenkort het stokje gaan 
overnemen van Rien Boon. Mijn handen jeuken om me 
samen met de andere wijkraadsleden in te zetten voor de 
Indische Buurt noord. Al ben ik wel blij dat Rien er nog is 
om me op weg te helpen in het voorzitterschap. Ik heb  
er zin in.

mailto:info@wibn.nl
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In de kerstvakantie zijn er twee kinderactiviteiten in de lokalen bij de 
Indische buurttuin (ingang Nieuw Guineastraat 3). De kinderen gaan 
dan o.a. uilenballen uitpluizen. De workshop is voor kinderen 8 -12 jaar.  

Kerstvakantie in de Indische buurttuin

Ook is er een workshop streetdance 
onder leiding van Anouk (12).  
De dansworkshop is geschikt voor  
meiden van 8 tot 11 jaar. 

Ben je geïnteresseerd in kinderacti-
viteiten? Of in groenactiviteiten rond 
de Indische buurttuin? Ook in 2021 
zijn er weer volop activiteiten. Stuur 
een mail naar mariette.out@gmail.com 
en je blijft op de hoogte.  
Zie ook de website www.wibn.nl.

Kinderactiviteiten in de  
Indische buurttuin

In de Herfstvakantie organiseerde 
buurtbewoner Mariëtte Out activitei-

ten voor kinderen in de Indische 
Buurttuin. Het bleek een groot succes. 
Er deden 15 kindere n mee die de 
ruimte hadden in de groene buurttuin 
en twee lokalen van De Horizon. 
Onder begeleiding zochten ze spin-

netjes in de buurttuin en bekeken die 
onder een vergrootglas. 
Ook knutselden ze 
spinnen webben 
en geurzakjes 
met lavendel. Het 
was een gezellige 
middag.

mailto:mariette.out@gmail.com
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Bij de feestelijke opening van de Indische Buurttuin 
zijn DOCK en enkele vrijwilligers begonnen met de 

verzorging van 3 boomspiegels rond de acacia’s op de 
stoep van de Nieuw-Guineastraat. Het ziet er direct al  
een stuk groener en vrolijker uit. En de buurt weet het  
te waarderen.
Marcel Smeenk van DOCK heeft na enig aandringen 
toestemming van de gemeente en van Ymere om een 
lange geveltuin tegen de zijgevel van de Horizon aan te 

leggen. Dat betekent 6 meter extra groen en kleur langs 
het ‘tuinpad’ aan de kant van de Ambonstraat. Het is een 
ecologische aankleding van de entree naar de Indische 
Buurttuin. 

De werkgroep Indische Buurttuin trekt veel vrijwilligers, 
medewerkers en buurtbewoners aan. Eind 2020 zijn er al 
24 buurtbewoners betrokken bij de buurttuin. Vele handen 
maken licht werk.

Kerstvakantie in de Indische buurttuin

The biggest little farm
DOCK en het Verhalenhuis vertonen 
op donderdag 4 februari 2021 (20.00 
uur) de inspirerende film The biggest 
little farm. Locatie: Van Egmondstraat. 
Voor buurtbewoners is er een  
kortingsregeling. De entree bedraagt 
nu €5,00. Meer informatie via  
Marcel Smeek, msmeenk@dock.nl.  
Reserveren kan tot 15 januari via de 
website van het Verhalenhuis.

Indische Buurttuin zet stapjes 
buiten de deur

mailto:msmeenk@dock.nl


                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Verkoopplannen?
Maak dan vrijblijvend een afspraak.

                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Wij werken altijd op basis van no cure, no pay!

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

 
 
 
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 
 

Bij het Nieuw Guineaplein, aan de Ambonstraat 2, vind je 
wijkcentrum De Horizon. In deze coronatijd kun je de meeste 
organisaties bereiken, maar vooraf bellen is verstandig. 

Maatschappelijke hulp: Sociaal Wijkteam - Wil je informatie 
of advies over werk, inkomen, wonen of zorg? Of zoek je iemand 
die je helpt met mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam 
kan je in veel gevallen helpen.  
Contact: 023 - 5430 995 / wijkteam-noord1@haarlem.nl.

Thuis wonen met zorg: Zorgbalans - Als er thuis zorg nodig is, 
voor jezelf of voor je partner, kan Zorgbalans je helpen. Bijvoor-
beeld bij de vraag welke zorg voor jou geschikt is. Contact:  
088 - 118 92 55 / thuiszorg.archipelwijk@zorgbalans.nl.

Persoonlijke thuiszorg: Buurtzorg - Buurtzorg is een thuis-
zorgorganisatie met kleine teams. Ook in Noord is Buurt zorg 
actief om mensen persoonlijke zorg te bieden. Contact:  
06 1082 6850 / haarlemnoord@buurtzorgnederland.com.

Hulp bij beperking: SIG - Heb je een beperking? En heb je 
daardoor hulp nodig bij de opvoeding, wonen, geldzaken of 
je plek in de samenleving? Dan biedt SIG je ondersteuning. 
Contact met de teamleiders: Anouk Sanchez 06 5709 5146 / 
asanchez@sig.nu of Isaura Ruiter 06 4624 3877 / iruiter@sig.nu 

Wijkcontactvrouw - Heb je moeite met de Nederlandse taal? 
Vind je het lastig om je plek in Haarlem te vinden? Of heb je 
problemen met je kinderen, gezin, gezondheid of met geld? 
Neem contact op met wijkcontactvrouw Aysel Demiral:  
06 2896 0886 / aysel@haarlemeffect.nl.

E-Motion - E-Motion is een trainingsbureau voor kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen met sociaal-emotionele 
problemen. Contact: info@emtt.nl.

WIE, WAT, WANNEER IN DE HORIZON

mailto:wijkteam-noord1@haarlem.nl
mailto:thuiszorg.archipelwijk@zorgbalans.nl
mailto:haarlemnoord@buurtzorgnederland.com
mailto:asanchez@sig.nu
mailto:iruiter@sig.nu
mailto:aysel@haarlemeffect.nl
mailto:info@emtt.nl



