
 Wijkraad IndischeBuurt Noord, jaargang 8, #20

Voorjaar  2021

•  Opvang in de Aurora tot augustus 

•  Zo krijgen we de huismus terug

• Wie of wat was Zaanen?

SAMEN VOOR ELKAAR, SAMEN VOOR DE WIJK

Door, voor en over de wijk

WIBN  Wijkblad 
IndischeBuurt 
 Noord >>>>



 3Nummer 20 | Wijkraad Indische Buurt Noord 2

Van de voorzitter(s)...

Rien: Omdat ik langzamerhand mijn functie overdraag aan Karina, is dit voorwoord 

door ons beide geschreven. Het is voor eenieder een moeilijke tijd. We treffen weinig 

mensen in het echt en dat mis ik persoonlijk het meeste. Ik begrijp dat jongeren 

wel met online vergaderingen overweg kunnen, ik vind het bijwonen van een 

videomeeting niet zo’n succes. Ik ben van de oude stempel en wil de hele mens zien, 

zodat je ook de lichaamstaal kunt lezen. 

Het is wel goed om te merken dat alle leden van de wijkraad betrokken zijn en over 

veel zaken meedenken en met ideeën komen. Doordat alles op een heel laag pitje 

staat, gebeurt er ook niet zo veel in onze wijk. Grote plannen voor onze wijk zijn 

er niet. En ook het nieuwbouwproject op de hoek van de Spaarndamseweg en de 

Schoterbrug gaat traag.

Karina: Ik begin langzamerhand het stokje over te nemen van Rien, maar ben nog 

aan het leren in mijn voorzitterschap. Ik ben begonnen met onze wijk beter te leren 

kennen. Door corona werk ook ik meer thuis. Tussen de middag is het dan altijd tijd 

voor een wandeling door onze buurt. En ik heb de buurt nu in alle seizoenen gezien. 

In het prachtige voorjaar van 2020, toen de buurtbewoners heerlijk buiten zaten in 

hun tuin, of op de stoep, om van het vroege lenteweer te genieten. 

In de warme zomer, waarbij veel mensen bij Land in Zicht en bij de kade langs het 

Spaarne de verkoeling opzochten. 

De besneeuwde buurt in de winter was werkelijk een bezienswaardigheid, evenals de 

schaatsers op de Jan Gijzenvaart. 

En nu het weer lente wordt, zie ik het groen weer groener worden. Niet alleen omdat 

alles weer begint te groeien, maar ook omdat in onze wijk steeds meer aandacht 

wordt geschonken aan vergroening. Ik zie plantvakken komen, maar ook nieuwe 

geveltuintjes en boomspiegels worden (her)ingericht. 

Vanuit de Indische Buurttuin en vanuit werkgroep Groen zijn mooie initiatieven 

gestart, om de wijk nog groener te maken. In de vorm van advies, plantjes en zaden. 

Ik kijk uit naar het mooie vervolg van die prachtige sneeuwlandschappen van 

februari, in de vorm van weelderige groene en kleurige geveltuintjes, boomspiegels, 

plantvakken en voortuinen in de komende maanden.

Rien Boon 

Karina Wertenbroek 
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Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

Dakloze Ferlin op koers naar  
een positieve toekomst

Op een bijzondere manier kom ik in contact met de dakloze Haarlemmer Ferlin.  
Deze hartelijke en charmante spraakwaterval woont tijdelijk aan boord  

van de Aurora: de zogenoemde ‘daklozenboot’ die even verderop in het Spaarne ligt,  
richting de Waarderbrug

De Aurora vaart normaliter als 
cruiseschip door Europa, maar 
doet nu dienst als een tijdelijke 
opvangplek voor daklozen. De 

opvang is verlengd tot augustus. De 
organisatie PerMens is verantwoor-
delijk voor de opvang en begeleiding 
van de bijna 50 bewoners.

Toevallig contact
Ferlin liep kortgeleden door de  
Indische Buurt en kwam daar toeval-
ligerwijs in gesprek met bekenden 
van mij. Hij vertelde dat hij dakloos is 
en op de Aurora woont. Dit toevallige 
contact inspireerde de vrouw die hem 

Opvang in de Buurt: 

sprak om zich in te gaan zetten voor 
activiteiten op dit schip en zo deze 
groep te helpen. En ze gaf mij de tip 
om hem te gaan interviewen. Zo ge-
zegd, zo gedaan.

Van wal…
Bovenaan de loopplank van de Aurora 
word ik warm welkom geheten door 
Ferlin en zijn begeleider Kaylee. Vanuit 
mijn achtergrond in de vaarwereld 
ben ik enigszins bekend met dit soort 
schepen, maar ik ben toch onder de 
indruk van de luxe uitstraling van dit 
schip. In de grote gemeenschappelijke 
ruimte kunnen we met het interview 

van wal steken. Met uitzicht op de 
Schoterbrug vertelt Ferlin gelijk een 
anekdote over de Amerikaanse dak-
loze die onder deze brug woonde en 
dat zijn zelfgebouwde onderkomen 
op een gegeven moment in brand 
vloog waardoor ook de brug in brand 
stond. Veel mensen herinneren zich 
dat voorval uit 2015 nog wel.

Ouderlijk huis
Terug naar Ferlin: geboren in Haarlem  
in 1971 zal hij dus Abraham tegen-
komen dit jaar. Maar met zijn jeugdige 
uitstraling zou je hem dat niet geven. 
Zijn Surinaamse moeder en Neder-

landse vader waren beide onderne-
mers. Moeder had een lingeriezaak 
en vader een autozaak. Zijn ouders 
gingen scheiden toen hij nog maar 
2 jaar was en daarom is hij bij zijn 
grootouders in Beverwijk opgegroeid. 
Zijn grootouders hebben hem geluk-

kig altijd erg verwend. Zijn oma was 
de eerste zwarte vrouw in Beverwijk. 
Ze was bijna een soort attractie. Som-
mige kinderen dachten zelfs dat je 
haar kleur er af kon vegen en wilden 
dat dan ook proberen. Tja, hele  
andere tijden…

Druk, druk, druk…
Als kind was Ferlin altijd al heel druk, 
kon moeilijk zijn energie kwijt en 
zijn aandacht vloog alle kanten op. 
Ze wisten dat er iets met hem was 
en stelden uiteindelijk de diagnose 
MBD (Minimal Brain Dysfunction), 
wat we nu kennen als ADHD. Hij ging 
wel razendsnel door de basisschool, 
sloeg zelfs groepen over. Hij had 
gewoon veel prikkels nodig en zoog 
heel veel kennis op. Het werd voor 
hem al snel saai. Omdat hij thuis moei-
lijker te handhaven was, heeft hij een 
tijd in een kindertehuis in Bakkum 
gewoond. Later ging hij naar het in-
ternaat St. Rafael in Santpoort-Noord 
onder het mom van “ga daar maar 
lekker druk zijn”.

Zijn energie kon hij goed kwijt in de 
sport. Als voetballer schopte hij het tot 
de 1e klasse van BVV de Kennemers in 
Beverwijk, de club waar ook de carrière 
van Rafael van der Vaart begon.  
Hij ging naar het CIOS en volgde de  
trainersopleiding bij de KNVB. Daarna 

heeft hij veel verschillende banen ge-
had, waarvan de meest bijzondere een 
jaar bij interieurontwerper Jan des 
Bouvrie. Hij zag Jan op televisie en op 
een woonbeurs is Ferlin gewoon op 
hem afgestapt om te vragen of hij voor 
hem kon werken. En hij kon aan de 
slag: vooral meubels rondbrengen en 
helpen met het stylen van ruimtes.

Je hebt veel meegemaakt dus, 
maar waarom tref ik jou nu dan 
hier aan als dakloze?
Om de onrust die hij ervoer door zijn 
ADHD te verdoven, zocht Ferlin zijn 
toevlucht in drugs en ging hij heel 
veel stappen. Op zijn 36ste kwam hij 
met justitie in aanraking en heeft hij 
ook in detentie gezeten. Hij raakte 
meer en meer van het rechte pad en 
omdat hij op een gegeven moment 
zijn post ook niet meer opende, werd 
hij zijn huis uitgezet. Toen heeft hij 
veel rondgezworven en op verschil-
lende plekken gebivakkeerd. Zo sliep 
hij onder bruggen of in een tentje en 
heeft zelfs wel eens 46 nachten op 
alleen maar een yogamatje in een 
parkeergarage geslapen.

In gesprek met de burgemeester
Een tijdje terug had hij een inter-
view met burgemeester Wienen en 
wethouder Meijs. Zij wilden graag in 
gesprek met dakloze mensen om te 
horen wat hun grootste problemen 
zijn. Ferlin hoopt echt dat dit gesprek 

iets oplevert voor hem en de andere 
circa 200 daklozen in de stad. 

Over de burgemeester gesproken: 
wat zou jij als eerste aanpakken als  
jij één dag die functie zou hebben?  
Nou, dat is duidelijk: zorgen voor hui-
zen. PUNT!
Om dit te illustreren vertelt hij dat hij 
een tijd in een tentje op een braak-
liggend terrein naast gevangenis de 
Koepel bivakkeerde en het erg oneer-
lijk vond dat daar toen Syrische vluch-
telingen werden opgevangen die van 
alles kregen aangeboden, terwijl hij 
als Haarlemse dakloze deze hulp niet 
kreeg en dakloos moest toekijken.

Hoe gaat het nu met je en wat 
houdt je bezig?
Het gaat met ups en downs. Vaak is hij 
positief, vrolijk en energiek. Hij helpt 
bij activiteiten op het schip, houdt zijn 
eigen kamer netjes en doet verschil-
lende klussen, zoals de schone was  
inruimen en het rokershok schoonhou-
den. Wel worstelt hij nog steeds met 
drugsverslaving en voelt hij zich echt 
belabberd nadat hij gebruikt heeft. Hij 
wil er echt graag van af zien te komen, 
met hulp van de verslavingszorg en 
van Kaylee, maar verslaving is gewoon 
heftig.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Hij wil weer zo goed mogelijk mee 
kunnen doen in de maatschappij. Een 
eigen plek hebben en hopelijk een 
betaalde baan. Het liefst zou hij aan 
de slag gaan als ervaringsdeskundige 
in de verslavingszorg. Hij kijkt dus met 
een positieve blik naar de toekomst 
en ik gun het hem van harte dat zijn 
droom waarheid wordt.

Nadere kennismaking
Wil je Ferlin nog wat beter leren  
kennen? Hij was ook te zien in het  
tv-programma ‘Ik durf het bijna niet te 
vragen.’ In deze aflevering over daklo-
zen (uitgezonden op 9 april 2019) her-
ken je hem aan het lichtgrijze vest. De 
aflevering is te vinden op de website 
van BNNVARA.

Hij ging wel razendsnel  

door de basisschool,  

sloeg zelfs groepen over.  

Hij had gewoon veel  

prikkels nodig en zoog  

heel veel kennis op.  

Het werd voor hem al  

snel saai.
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Slechte buurt voor de mus 
De huismus was dit jaar de meest ge-
spotte vogel tijdens de jaarlijkse Tuin-
vogeltelling. Gevolgd door mezen, 
vinken en merels. De landelijke resul-
taten staan in schril contrast met het 
beeld in onze buurt. Wie bij ons een 
huismus wil zien, moet veel geduld 
hebben. Door verstening, gebrek aan 
groen en killerkatten hebben we de 
mus verjaagd. 

Help de huismus
De huismus was ooit de meest voor-
komende broedvogel van ons land. 
Maar de laatste 40 jaar is het aantal 
broedparen gehalveerd. En als het 
zo doorgaat, wordt de mus een zeld-
zame verschijning. Dan zien we alleen 
nog meeuwen, kauwtjes, eksters en 
kraaien. Dan horen we alleen nog ge-
schreeuw, gekras en geschetter. En 
het oorverdovende twittergekwetter.

Geen beschutting, geen voedsel
Het verdwijnen van de huismus komt 
door het gebrek aan broedplekken. 
En dat komt door onze aangeharkte 
en betegelde tuinen, de potdicht ge-
isoleerde woningen, het gebrek aan 

De huismus (Passer domesticus) is een klein grijs-zwart zangvogeltje,  
duidelijk herkenbaar aan z’n vrolijke getjilp en z’n hippend loopje.  
De laatste keer dat we ‘m zagen was ‘ie 160 mm lang en woog ‘ie 33 gram. 
Onze huismus wordt al jaren gemist. Mis jij ‘m ook? Doe er wat aan!

zaden en insecten, de afwezigheid 
van beschutting en de alom aanwezige 
huiskat. Wil je de huismus terug in 
de wijk? Help dan mee. Met wat voer, 
water, nestkasten en bescherming 
kom je al een heel eind. 
Plaats dit vlakbij beschutting, zoals 
dichte en stekelige struiken (bijv. de 

vuurdoorn). Huismussen komen vaak 
in groepjes of kolonies eten, drinken 
en (stof )badderen. Ze komen vooral 
als je tuin of balkon kattenvrij is. Ook 
met het ontharden en vergroenen 
van je tuin verleid je de mus.  
Hoe meer tegels eruit, en groen erin, 
hoe beter. 

Wat vindt de huismus fijn?

B Vogelhuisjes en nestkastjes op minimaal 2m hoogte.

B Zaden, pitten, groenten, fruit, bladeren, knopjes, vruchten.

B Insecten (meelwormen) en geplette eierschalen.

B Schoon drinkwater en badwater, maximaal 1 a 2 cm diep.

B Veilige schuil-, slaap- en nestplekken (bomen en coniferen).

B Zandbad, grit (maagsteentjes).

B Bloeiende planten, bessenstruiken en (fruit)boompjes.

Vermist: de huismus

Mussenlogies
Wil je dat de huismus in je tuin over-
nacht? Of broedt? Plaats dan huismus-
nestkasten op ten minste 2 meter 
hoogte en met 30 cm tussenafstand. 
Omdat huismussen graag in groepen 
broeden, zijn er mussenflats en -villa’s 
waarin meerdere mussen een plek 
kunnen vinden. Voor €25 tot €35 heb 
je al een fraai en gastvrij onderkomen 
in je tuin. Hang ‘m deze maand op, 
want nu zijn de mussen op zoek naar 
goede nestplaatsen. 

Nieuw leven in het voorjaar
In deze maanden hebben mus-
sen het maar druk met versieren, 
paren en broeden. Tot eind  
augustus zijn ze in de weer voor 
hun partner, nest en kroost.  
Dat alles vreet energie en dus 
hebben ze veel voedsel nodig.  
Bijvoeren helpt (niet met 
brood!) en wordt aanbevolen.

Gratis bloemzaadjes  
Vermeld op groen@wibn.nl je naam en  
adres en je krijgt gratis bloemzaadjes voor  
je (gevel)tuin of bloembakken.



 9Nummer 20 | Wijkraad Indische Buurt Noord 8

NIEUWS VAN DE WERKGROEP GROEN

VERGROENING NIEUW GUINEASTRAAT EN JAN GIJZENKADE

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.

Hieronder zie je een voor & na beeld van de Nieuw Guineastraat ter hoogte van de Indische Buurttuin.
Met dit beeld in ons achterhoofd hebben we eind vorig jaar, in overleg met buurtbewoners en de gemeente, weer een aantal nieuwe 
plantvakken kunnen aanleggen aan het begin van de Nieuw Guineastraat. Tegelijk zijn er ook drie nieuwe vakken gekomen op de 
hoek van de Jan Gijzenkade-Spaarndamseweg. De gemeente heeft op beide locaties gekozen voor het beplantingsconcept Green to 
Colour van de firma Griffioen. Kort gezegd bestaat dit concept uit een duurzame mix van vaste planten die sterk zijn en zich goed 
houden in de openbare ruimte. Daarnaast zijn ze bij- en insectvriendelijk en leveren ze naast een mooi beeld ook een bijdrage aan  
de biodiversiteit in onze wijk. Laat de lente maar komen! 

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 wijkraad www.wibn.nl/groen. Je kunt ons mailen via groen@wibn.nl

veel te kleine 
boomspiegels

brede stoep met veel 
ruimte voor groen

blinde gevel die je zou
kunnen vergroenen

voor

na
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Op de zuidgrens van onze wijk ligt de Zaanenstraat. Die gaat over in een laan,  
die geflankeerd wordt door een park met daarin een Huis.  

Allemaal met de naam Zaanen. Vanwaar die naam? Wie of wat was Zaanen?

Wie of wat was Zaanen? Of Zaenden?  
Of Säenden?

7 heerlijkheden
Zaanen was een van de zeven heerlijkheden ten noorden 
van Haarlem: Zuid-Akendam (Kweektuin / Begraafplaats 
Kleverlaan), Hoogerwoerd, Schoterbosch, Zaanen, Schoten,  
Schotervlieland en Noord-Akendam. Deze heerlijkheden 
of ambachten vormden later de gemeente Schoten die 
in 1927 opging in Haarlem. In elk van deze heerlijkheden 
was een edelman heer en meester. Hij had de volle heer-
lijke rechten, uitgezonderd halszaken. In Zaanen was dat 
vanaf de 13de eeuw de familie Van Zaenden, te beginnen 
met Willem. 

De heerlijkheid Zaanen was een smal landgoed ingeklemd 
tussen Schoterbos en Schoten en wordt omschreven als 
'die woninge ende dat hele land liggende tussen Hendrik 
van Brederode's land en jvr. Kerstine (van Schoten)', aan de 

westzijde belend door de halve Veenweg en aan de oost-
zijde door het Spaarne. In 1360 wordt het omschreven 
als: zijn woning te Schoten met 18 morgen (ca. 18 hectare) 
land erbij. Het is gelegen ten Noorden van Haarlem, buiten 
de Kruispoort.

Huis te Zaanen
Het huidige pronkstuk, Huis te Zaanen, was waarschijn-
lijk het poortgebouw – met slotgracht – dat toegang gaf 
tot een kasteel. Dat kasteel werd rond 1300 verwoest uit 
wraak omdat Willem een moordcomplot vormde tegen 
graaf Floris V. Eind 1572 namen de Spaanse troepen het 
Huis in bezit voor hun belegering van Haarlem. Toen de 
uitgehongerde stedelingen zich overgaven, namen de 
Spanjaarden de stad Haarlem in en verwoestten Huis te 
Zaanen.

KEN JE BUURT

Zaanenpark - luchtfoto  •  Door Hanno Lans  •  CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42619904

1924 - Huis te Zaanen onder Schoten, Zaanenlaan • Foto Hezemans • Collectie Gemeente Haarlem

1924 - Huis te Zaanen - de de hal, Zaanenlaan • Foto Hezemans • Collectie Gemeente Haarlem

1924 - Huis te Zaanen - de grote zaal, Zaanenlaan • Foto Hezemans • Collectie Gemeente Haarlem

1990 -  Voorzijde bibliotheek - Huis te Zaanen, Vervaardiger Frank van der Wijden • Collectie Gemeente Haarlem

Foto's: Noord-Hollands Archief www. noord-hollandsarchief.nl

Van Säenden, Zaenden, Zaanen 
De geslachtsnaam Van Zaanen (Van Zaenden) is lastig te 
herleiden, maar het lijkt erop dat die door huwelijk tot 
stand kwam, waarschijnlijk met de leenman van de graaf 
van Blois voor lenen te Zaandam, Wormer en Westzaan. 
Zo werd het Spaarne dus aan de Zaan verbonden.  

Schouten en schepenen
Tijdens de vele oorlogen had Haarlem een militaire 
schout wiens politionele ambtsgebied tot buiten Haarlem 
gold. Tot de schouten rond 1400 behoorden Simon van 
Zaanen en Willem van Zaanen. Opvallend omdat een 
eeuw daarvoor hun kasteel nog werd verwoest vanwege 
de betrokkenheid bij de moord op graaf Floris. 
De benoeming van schepenen en schouten leidde vrij-
wel altijd tot ruzie in Haarlem, waardoor de graaf van 
Noord-Holland regelmatig ingreep. Zo ook in 1403 toen 
Albrecht van Beieren de stad een nieuwe regeling opleg-
de voor de samenstelling van het stadsbestuur. Albrecht 
klaagt over de overlast die de stad aan graaf en omlig-
gende grote steden bezorgt, door de vaak voorkomende 

onlusten. Daarom benoemt hij een College van XXXIII 
‘uut de welcke jaer op jaer verkosen moeten worden op  
St. Geertruyd dagh zeven schepens, dese nu gesegde sche-
penen uyt de reste zes en twintig mannen, die alle jaers  
verkiesen vier raden daegs voor Mariae Bootschap’. Op deze 
lijst van namen staan o.a. Symon van Säenden, Willem van 
Säenden, Pieter van Säenden… Kortom, de Van Zaanens 
hadden in die tijd de militaire leiding van Haarlem en een 
prominente plek in het stadsbestuur. 

De leden van het College van XXXIII moesten een be-
hoorlijk kaliber hebben, zo blijkt uit de benoemings-
voorwaarden. Kandidaten moeten zijn: "so van adel, als 
van aensien, die daer staen ter goeder naem, ende faem, 
oprecht van leven van de beste slach, luyden met eere, die 
gerustich, ende sonder krackeel hare goederen besitten 
binnen de provincie van Hollandt, 't zij of bewoonde plaet-
sen in de stadt of wooninghe op 't landt, of jaerlycxse inko-
men tot de somme van DC schilden, even alleens als onse 
jaerlycxse renten. Ende op die tyt oock sal hij een gerechte 
derde part van sijn goederen moeten hebben binnen stadt 
muyren."
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In Nederlandse steden zie je steeds meer buurttuinen verschijnen. Wij hebben sinds vorige  
jaar ook zo'n tuin bij Wijkcentrum De Horizon (ingang: Nieuw Guineastraat 3).  

Het is een plek om samen te tuinieren, elkaar in een groene omgeving te ontmoeten en  
groene activiteiten voor jong en oud te organiseren.

Ambacht, hofstede en teelgronden
In 1854 werd het Huis te Zaanen tijdens een notariële 
overdacht beschreven in een Jaarboek:
Op 6 november gaat Peter van Velsen naar … Amsterdam 
om de akte van overdracht te tekenen van: Eerstelijk: de 
ambachtsheerlijkheid Zaanen in de provincie Noord- 
Holland, nabij de stad Haarlem voormaals ter leen gehouden 
van de Staten van Holland en West-Friesland strekkende 
van de voormalige Vreedsloot tot aan het Spaarne  
met alle rechten en geregtigheden daaraan verknogt. 

Ten Tweede: de Hofstede of ‘t Huis te Zaaen met Heren-
huizinge waarbij aanleg tot vermaak met daarin gelegen 
waterpartij, moestuin enz. en uitnemende teelgronden, 
bouwmanswoning met stallen voor hoornvee en paarden, 
erf, werf, benevens een partij weltoegemaakt wei of hooi-
land en verdere aanhorigheden; alles gelegen ij de Heerlijk-
heid Zaanen en strekkende van de straatweg van Alkmaar 
tot aan de Delft en het Schotenvoetpad. 

Ten Derde: diverse teelgronden, behorende tot de vroegere 
bestaanhebbende Hofstede Oud-Overton, met 3 werkmans-
woningen en een stalletje en opgaand hout, gelegen aan 
het Schotervoetpad naast het perceel nr. 2 Twee en drie 
tezamen groot 18,5 bunder (H.A.)  
De koopsom bedroeg fl. 25.000,-- plus fl. 8.000,-- surplus.

Van 1880 tot nu
Zo rond 1880 kocht directeur Bredius van de kruitfabriek in 
Muiden het Huis voor fl. 53.500. Vanwege de zeer slechte 
staat liet zijn zoon het pand rond 1890 herstellen door ar-
chitect Berlage. Met de restauratie werd ook de gedemp-
te slotgracht weer uitgegraven. Daaromheen lag het  
Zaanenbos (omgekapt en opgestookt in WOII) en uitgestrek-
te boomgaarden en velden; de ‘tuinen van Bredius’. 

Precies 100 jaar geleden verkocht Bredius de landerijen 
aan de gemeente Schoten voor woningbouw in o.a. de 
huidige Indische buurten. Ook schonk hij het Huis aan de 
gemeente. Daarin kwam een filiaal van de bibliotheek. Een 
dochter van Bredius bleef zeer betrokken bij het Huis en 
deed er eind jaren ’80 alles aan om het tegen verval te be-
schermen. Het Huis stond er toen troosteloos bij met veel 
achterstallig onderhoud. Maar Haarlem had geen geld. 
Het stadsbestuur besloot uiteindelijk tot verkoop met een 
opknapverplichting. Rond 1990 kocht een kunsthandelaar 
het Huis waar hij na restauratie zijn Kunstverhuur vestigde 
met op de bovenverdieping een woning. Anno nu is de be-
nedenverdieping te huur voor vergaderingen, recepties en 
meetings.

Kermis en Posthuis
In 1931 werd ter gelegenheid van de Haarlemse Lichtweek  
een Lunapark met kermisattracties neergezet. Ter gelegen-
heid van Koningsdag wordt er sinds de jaren ’30 in en om 
het Zaanenpark een kermis gehouden. Daarnaast is er elk 
jaar het buurtfestival Zomer in de Zaanen.

Vorig jaar mei is het Posthuis aan de Mercuriusstraat door 
brand verwoest. Gelukkig is er voldoende budget voor 
een nieuw buurthuis. De buurt mag dat zelf realiseren.

Voor dat alles hebben we vrijwilligers nodig. Iets voor jou? We zoeken:
  Iemand die om de 2 weken op zaterdagmiddag kinderen begeleidt in de kindermoestuin 

en helpt met educatie over duurzaamheid, voeding, etc. 

 Iemand die berichten plaatst op Nextdoor of in de infoborden. 

 Iemand die subsidie aanvraagt en contact onderhoudt met de penningmeester.

 Iemand die een bloemborder wil verzorgen.

 Iemand die tijdens droogte de buurttuin water geeft.

 Iemand die wil helpen op klusdagen

Stuur je aanmelding naar mariette.out@gmail.com.

Help je mee in de Indische buurttuin?

Ook willen we de buurttuin zoveel 
mogelijk openstellen voor de 

buurt. Het liefst iedere middag. Be-
woners kunnen dan de tuin bekijken, 
thee/koffie drinken en een praatje 
maken. Om dat mogelijk te maken, 
hebben we gastvrouwen en gastheren 
nodig. Lijkt het je leuk om mee te 
helpen? Meld je aan bij Willy Mudde: 
wcmuddevriend@gmail.com. 

Ruilkast in de Indische buurttuin
Sinds kort staat er in de Indische 
buurttuin een ruilkast voor planten, 
zaden, bollen en tuinboeken. Kom 
kijken of je iets kunt gebruiken voor je 
eigen tuin. En vul de voorraad gerust 
aan met je eigen (overgebleven) plant-
en, zaden of bollen. Zo blijft er voor 
iedereen genoeg om mee te nemen. 

De tuin is iedere maandag open van 
14.00 tot 15.30 uur of als een van de 
moestuinders aanwezig is. 

Gratis bloemzaadjes
Vermeld op groen@wibn.nl je naam en 
adres en je krijgt gratis bloemzaadjes 
thuisbezorgd. 

BuitenBeter app
Zwerfvuil, slecht wegdek, afgebroken 
tak of kapotte straatlantaarn? Met 
BuitenBeter meld je een probleem 
snel en makkelijk bij je gemeente. 
Meteen op de plek én het moment dat 
jij het signaleert. BuitenBeter is een 
gemakkelijke app om de omgeving 
schoon, heel en veilig te houden. Zie 
je iets dat aangepakt of hersteld moet 
worden? Met de app kun je het direct 

melden. Zet dus snel BuitenBeter op 
je telefoon. Alle informatie vind je op 
buitenbeter.nl.

Wil je iets delen met de buurt?
Heb je iets te melden aan je buurt-
bewoners? Dat kan op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld door je ver-
haal op te sturen naar dit wijkblad. Of 
door je oproep, tekening of foto op te 
hangen in de infoborden. Je kunt het 
versturen naar info@wibn.nl. Vermeld 
daarbij waar je het wilt laten plaatsen: 
wijkblad, website of infoborden.

1990 - Bibliotheek "Huis te Zaanen", Zaanenlaan • Vervaardiger Frank van der Wijden • Collectie Gemeente Haarlem

1993 - Restauratie van Huis te Zaanen, Orionweg • Vervaardiger Poppe de Boer • Collectie foto's en negatieven van Fotopersbureau De Boer te Haarlem 

1988 -  Kermis op de Zaanenlaan. Uitzicht vanuit het reuzenrad • Collectie foto's en negatieven van Fotopersbureau De Boer te Haarlem

Foto's: Noord-Hollands Archief www. noord-hollandsarchief.nl

mailto:groen@wibn.nl
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DOCK - 088 855 51 86  
Bij Bosshardt - 023 537 92 31  
Sociaal wijkteam - 023 543 09 95  
Vrijwillig Vervoer - 023 543 60 15  
Zorgbalans - 088 118 92 55 
Buurtzorg - 06 108 268 50   
SIG - 06- 570 951 46
CJG - 088 995 84 84

Tijdens de lockdown is wijkcentrum De Horizon gewoon open. Wel met 
de bekende coronaspelregels en veilig ingericht met ruime plekken 
en voldoende ventilatie. Zodra het kan, starten we weer met onze 
groepsactiviteiten. Want gezelschap en gezelligheid, daar hebben we 
allemaal behoefte aan.

WIJKCENTRUM DE HORIZON OPEN

Voor al je vragen, ben je welkom. Wel 
moet je even bellen voor een afspraak. 
Dat geldt voor het sociaal wijkteam, 
het SIG (mensen met een beperking) 
en het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(opvoedingsvragen). Heb je thuiszorg 
nodig? Je kunt een afspraak maken 
thuis of in het wijkcentrum met  
Zorgbalans of Buurtzorg

Via DOCK kun je in De Horizon ook in 
alle rust je huiswerk maken. Dat geldt 
voor scholieren vanaf 10 jaar die thuis 
geen rustige plek hebben. Wel eerst 
even bellen op 088 855 51 75.  

Je staat er in deze coronatijd niet alleen 
voor. Maak gebruik van de mogelijk-
heden, zoals vervoer, maaltijdservice, 

hulp bij de boodschappen, wandelen 
in een groep. Bel met de Altijd  
Contactlijn, ook voor een praatje, op 
088 855 51 95.

Van verschillende mensen, waaronder Chris van Balen Jan Dirk 
Bol en Inge Zuurendonk, kregen we foto’s van de winterpret in 
februari. We delen ze graag met je.

Vind je gratis boek bij  
 de minibieb

Er komen steeds meer minibiebs in 
onze buurt. Kleine kasten in de straat, 
vol met interessante boeken naar 
keuze. Van andere buurtbewoners die 
je gratis mag meenemen om lekker te 
gaan lezen. En je kunt jouw overtollige 
boeken voor jong en oud doorgeven 
aan anderen via zo’n minibieb. Maak 
eens een buurtrondje en ontdek deze 
boekenkasten vol leesschatten. Zoals 
in de Preangerstraat, Indischestraat, 
Timorstraat, Overtonweg, bij de woon-

boten richting Spaarndam en ook in 
de hal van wijkcentrum de Horizon. Of 
start zelf een minibieb. Zo stimuleer je 
het leesgenot in je straat en buurt. Er 
zijn ook websites over dit particuliere 
uitlenen: minibieb.nl en minibiblio-
theek.nl. Overigens, in sommige mini-
biebs vind je ook envelopjes met tuin-
zaden vanuit de Indische buurttuin.

De wijk wordt steeds mooier dankzij de aanleg van groen, 
geveltuintjes en beplante boomspiegels. Jammer dat er nog 
steeds veel zwerfvuil rondslingert. Daar gaan we iets aan 
doen! Op zaterdag 12 juni gaan we de wijk schoonmaken! 
Doe je mee? 

We verzamelen om 11.00 uur op het Nieuw Guineaplein. In 
koppeltjes ruimen we dan zwerfvuil op. Al het benodigde 
schoonmaakmateriaal is aanwezig. En binnen 1 a 1,5 uur zijn 
we klaar. Ook je kinderen zijn van harte welkom. Na afloop 
van de schoonmaak, dus rond 12.30 uur, krijg je koffie/thee 
en een broodje. En voor de kinderen is er een ijsje.

Doe je mee aan een schone wijk?  
Meld je aan via www.wibn.nl of via info@wibn.nl.

DOE JE MEE?

OP ZATERDAG 12 JUNI
GAAN WE DE WIJK 
SCHOONMAKEN

Handige  
telefoonnummers

dock.nl

WINTER IN DE WIJK

http://www.wibn.nl/
mailto:info@wibn.nl



