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DE WIJKRAAD WENST U ALLEN
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2019

68

In uw wijk een pedicure
aan huis nodig?

MIA ZIJLSTRA

gediplomeerd pedicure
lid ProVOET

Tesselschadeplein 6 2026 SV - Haarlem
Tel.: 023 - 5374767 - www.mitra.nl
Hier kan uw advertentie staan.
Neem hiervoor contact op

6

pedicurebehandeling
voetreflexmassage en reiki

10e kerst sing-in

7

Paleis Noord en dierenambulance

8

Afsluiting werkzaamheden
DAMES

9

Informeren of afspraak maken?

Seniorentablet

TELEFOON 023-5384860
Rijksstraatweg 378A
2025 DS Haarlem

uw
FIETSEN
MAKER

GO RIJWIELHANDEL
* Nieuwe merkfietsen
* Occasions
* Onderdelen
* Onderhoud en Reparatie

Rijksstraatweg 695
2025 DL Haarlem

+31(023)5492055

Opening: maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

13.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-17.00 uur

APK keuring

39,50

klaar terwijl u wacht (volgens afspraak)

Het adres voor voordelig tanken!
Ook voor onderhoud en reparatie van alle merken

met de redactie:

Stichting Delfwijk Digit@@l
Jan Prinslaan
5 2025 NE Haarlem
redactie@delftwater.nl
telefoon:
website:
Email:

023-5389972
www.delftwijkdigitaal.nl
infodelftwijkdigitaal.nl

Shiatsu- en voetreflex-therapie
Conclusie transitiegroep
2

Persbericht en muziek in Haarlem noord

certificaat “voetverzorging bij
diabetici en reumapatiënten”

Drankenhal

Kompleet assortiment dranken
250 wijnen
Party-verhuur biertap etc.
Gratis folder in winkel

1
3

MAASSTRAAT 12
WWW.AGFBULTERS.NL

MITRA

Inhoud en Contactgegevens
De wijkraad in 2018

HET ADRES VOOR
GROENTEN EN FRUIT
MET SMAAK
gespecialiseerd in
kant-en-klare stamppotten,
soepen en salades

INHOUD

Hoofdpijn en migraineklachten
Rugklachten en whiplash
Burn-out en geestelijke spanningen
Maag- en darmstoornissen

WIJKKRANT
DELFTWIJK
Vergoeding mogelijk bij
aanvullende verzekering
WATERBUURT

38 JAARGANG 2018 • NUMMER 1
531II - Haarlem
- Tel. 023-5374430
4
www.AngeleLokShiatsu.nl
Winkelcentrum
Marsmanplein
5 - info@AngeleLokShiatsu.nl
De eerstvolgende wijkkrant zal in de zomer

Rijksstraatweg
Buurtwinkel
Marsmanplein

van 2019 uitkomen,
kopij kunt u tot 1 juni 2019 aanleveren op
het redactieadres, bijvoorkeur per email
redactie@delftwater.

HEREN

10 t/m 11

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van
de maand. Ook u bent welkom om deze
vergaderingen
bezoeken!
Tel. 023 -te5372878
8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april
Tel.Aanvang
023 - 5377896
19:45

KERASTASE KAPPER - SPECIAAL 6O+TARIEF

Telefoonnummers

12

Rijksstraatweg 459 2025 DC Haarlem

Hoofdstraat 191 2071 EG Santpoort N.

info@fedora-coiffures.nl www.fedora-coiffures.nl Fax 023 - 5490905

CONTACTGEGEVENS
Last van uw voeten?

SNACKBAR PARFAIT

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt

Max Oosterveer

Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Website: www.delftwater.nl
Facebook: Delftwijk Waterbuurt
Twitter: @DelftWater

Wijkraadslid
RASPATAT,
Broodjes Shoarma
Contactpersoon:
Wijkgesprek
Werkgroep:
Delfts Groen,
VeiligBelegde
verkeer broodjes
Kebab,
Shaslik
en div.
Lid Bewonerscommissie- complex Charivarius

net iets beter !!

Gedipl. PEDICURE
CHIROPODISTE

S. Roos
Rijnstraat 81
Marion
van Kesteren
Haarlem
Tel. 539 1633
Voorzitter (waarnemend)

Onze specialiteit:

Mohamed Abdellaui
Heerlijke Schotels
Wijkraadslid
Contactpersoon: Stichting Schakels

Jan Prinslaan 1 - Haarlem
Telefoon
023- 537 1998
Marianne
Weber

Contactpersoon: Milieu
Behandeling volgens afspraak
Werkgroep: Delfts Groen
voorzitter@delftwater.nl

Isodoor Jonker
Secretaris
Contactpersoon: Communicatie,
secretaris@delftwater.nl

Wijkraadslid

Yvonne
Kooijman
Wij verzorgen uw
complete
Wijkraadslid
financiële- en loonadministratie alsmede:
Hein Muller
• Aangifte loonheffingen

Verzorging website: www.delftwater.nl
• Aangifte omzetbelasting
• Aangifte inkomstenbelasting
Penningmeester
Cengiz Karaguz
• Aangifte vennootschapbelasting
van Lieshout & Co
Contactpersoon: Winkeliersvereniging Marsmanplein
0900 – 8844
• Opstellen vanWijkagent
jaarrekeningen
Administratiekantoor

Ruud Ryter
RIKS

HEND
HAA

RLEM

RD

NOO

wij zijn ook AIXAM
Brommobiel dealer
voor Haarlem e.o.

Dè Peugeotspecialist!
Dr. de Liefdestraat 10, 2025 DZ Haarlem
(bij Marsmanplein) Tel. 023 / 537 10 95

Werkgroep: Veilig verkeer
Redactie
wijkkrant:
Zijlweg
154
redactie@delftwater.nl

•

2015 BJ Haarlem

•

Tel. 023 - 531 92 76

info@vanlieshoutco.nl

1

CONCLUSIE VAN DE TRANSITIEGROEP:
DE TOEKOMST VAN DE WIJKRAAD

De wijkraad heeft drie hoofddoelen:

informatiepunt. We verzamelen informatie die betrekking
heeft op de wijk en invloed heeft op de leefomgeving
en het welzijn binnen de wijk. De wijkraad deelt deze
informatie via social media, digitale nieuwsbrief, wijkkrant
en de website.
4. Contact met gemeente “uitvoerend”: De
wijkraad heeft contact met de gemeente Haarlem en
vertegenwoordigt bewoners en organisaties bij het
afstemmen van beheeractiviteiten in de wijk en maakt
vragen over het beheer kenbaar bij de gemeente,
handhaving, Spaarnelanden etc.
5. Contact met gemeente “beleidsmatig”: De wijkraad is
op de hoogte van beleid en planvorming door (overheid)
organisaties dat invloed heeft op de woonomgeving en
het welzijn van bewoners en organisaties binnen de wijk.
Dit komt terug in de wijkraad als infopunt.

1. Het versterken van het netwerk binnen de wijk
2. Het informeren van bewoners over ontwikkelingen die
van invloed zijn op de wijk en
3. Het informeren van externe partijen over de staat van
de wijk teneinde de leefbaarheid binnen de wijk te
bevorderen.

Enkele werkgebieden komen voort uit afspraken die zijn
gemaakt met de gemeente en hebben onder andere
betrekking op het meedenken met plannen van de
gemeente. Andere werkgebieden belichten meer de sociale
kant in de wijk.

Het afgelopen jaar heeft een aantal wijkbewoners samen
met de wijkraad nagedacht over de toekomst van het
wijkgericht vrijwilligerswerk. In een 10-tal sessies is er met
behulp van een professionele kracht vanuit stichting Dock
gesproken over diverse onderwerpen zoals:
- Welk doel en nut heeft de wijkraad?
- Wat mogen bewoners verwachten van de wijkraad?
- Welke verplichtingen heeft de wijkraad richting andere
organisaties?
- Hoe raken bewoners meer betrokken bij het werk van de
wijkraad?
- Hoe kan de wijkraad en het werk dat zij doet meer
zichtbaar worden?

De uitkomst van deze gesprekken hebben geleid tot het
benoemen van vijf werkgebieden (subdoelen) waar de
werkraad op korte en lange termijn mee aan de slag wil
gaan. De werkgebieden zijn op zichzelf niet nieuw en zullen
door velen worden herkend.
1. Sociale verbinder: De wijkraad is op de hoogte van
diverse activiteiten en evenementen die binnen de wijk
worden georganiseerd en informeert wijkbewoners
hierover.
2. Spil organisaties: De wijkraad vormt de spil tussen
organisaties en heeft het overzicht van de binnen de wijk
aanwezige organisaties en bedrijven. De wijkraad koppelt
initiatieven van organisaties aan elkaar wanneer dit een
meerwaarde oplevert voor de wijk.
3. Informatiepunt: De wijkraad fungeert als
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Het dagelijks bestuur van de wijkraad richt zich
voornamelijk op het contact met de gemeente. De inbreng
van bewoners is van groot belang om de wijk leefbaarder
te maken en te houden en de sociale cohesie te vergroten.
Hierdoor kan de wijkraad ook beter een klankbord richting
de gemeente zijn.
Door middel van het organiseren van thema avonden, het
starten van themagerichte werkgroepen en het uitbreiden
van de connecties binnen de wijk zullen naar verwachting
meer bewoners, verenigingen en organisaties aanhaken en
samenwerken.
Bent u reeds actief of steeds meer geïnteresseerd,
neem dan contact op met de wijkraad en kijk wat u
kunt betekenen voor uw wijk.

DE WIJKRAAD IN 2018
Op 17 april 2018 was onze jaarvergadering.
Deze was bijzonder geslaagd met een grote opkomst en
veel betrokkenheid van geïnteresseerde bewoners. Wij
konden na afloop twee nieuwe leden begroeten.
De doelen van de wijkraad zijn besproken en toegelicht,
hierop wordt op bladzijde 2 verder ingegaan.
Als resultaat van de jaarvergadering is een aantal
onderwerpen voor thema avonden
geïnventariseerd. Deze avonden zullen in de reguliere
wijkraadsvergadering worden ingepast en dienen
ervoor om bewoners actief te betrekken met issues om
de buurt te verbeteren. De volgende onderwerpen
kwamen tijdens de Jaarvergadering aan de orde: Parkeren,
Groenvoorzieningen, Jongerenoverlast, Handhaving en
Verkeer.
Menno Evers van de gemeente Haarlem heeft een
presentatie gegeven over de profieltaart van Delftwijk,
waarbij Delftwijk op een aantal terreinen lager scoort
dan de rest van het stadsdeel Noord ondanks de sociale
en fysieke investeringen in de herstructurering van de
afgelopen jaren. Onze wijk komt hierdoor op de kaart
de staan als een wijk die extra aandacht vraagt. Deze
gebiedsanalyse moet in de komende jaren dan ook gaan
leiden tot een ombuiging. De wijkraad is hierover in overleg
met de gemeente Haarlem.
Björn Tuijl heeft een presentatie gegeven over de
bijeenkomsten en de resultaten van de transitiegroep
waarbij is nagedacht over de toekomst van de wijkraad, zie
bladzijde 2.
Als nieuwtje kunnen wij melden dat het “Buurtbedrijf "
in Noord gevestigd is op de Jan Prinslaan in de oude locatie
van de wijkraad. Dat is een bedrijf die kleinere klusjes
uitvoert tegen een redelijke, kleine vergoeding.
Daarnaast vestigen wij uw aandacht op het
Initiatievenplatform HaarlemLink:
“zet jezelf in de etalage.”
Initiatieven kunnen een pagina aanmaken op HaarlemLink.
En kunnen het idee toelichten met tekst, foto’s, filmpjes,

kunnen om hulp of spullen vragen en kunnen mensen die
het idee interessant vinden op de hoogte houden met
e-mailupdates. De initiatiefnemer bepaalt zelf wat hij/zij
kwijt wilt. Vanaf de eigen pagina kan doorgelinkt worden
naar een eigen e-mailadres, telefoonnummer, website
en sociale media. HaarlemLink wordt beheerd door een
onafhankelijke redactie, die als doel heeft de inwoners van
Haarlem met elkaar te verbinden:
https://www.haarlemlink.nl/
Wil je de wijk op één van deze punten verbeteren, of heb je
een ander onderwerp waar je mee aan de slag zou willen?
Stuur een berichtje aan secretaris@delftwater.nl, of
gooi een briefje met je contactgegevens in de bus van
Generaal Spoorlaan 140.

HANGJONGEREN
MARSMANPLEIN
Beste medebewoners,
De Wijkraad wil U erop wijzen wat er het beste gedaan
kan worden bij irritaties of overlast op het plein van
hangjongeren. Ga niet in discussie of erop af maar bel:
HANDHAVING.
Telefoonnummer: 023-5114950
Dat is de enige juiste manier.
De meldingen worden geregistreerd zodat daadwerkelijk
iets aan deze situatie gedaan kan worden.

Hoe werkt Handhaving?
Vaak horen we van bewoners dat Handhaving niet naar
wens optreedt. Meestal komt dit doordat er simpelweg niet
vaak genoeg een melding bij Handhaving is geregistreerd.
Handhaving werkt op basis van cijfers van meldingen.
Hoe meer meldingen, hoe hoger een onderwerp op hun
prioriteitenlijst komt.
Wil je Handhaving inschakelen, maar heeft je buurman/
vrouw al gebeld? Bel dan alsnog zelf ook. Is het de volgende
dag nog niet opgelost? Bel nog een keer, en vraag je buren
om ook te bellen. Dit is helaas niet het leukste om te doen,
maar als je iets opgelost wil hebben is dit de manier.
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DE BUURTWINKEL MARSMANPLEIN

WINKELCENTRUM MARSMANPLEIN

De Buurtwinkel is een samenwerkingsverband van welzijnsorganisatie DOCK en SIG, organisatie voor
ondersteuning van mensen met een beperking.
In De Buurtwinkel worden diverse activiteiten voor en door buurtbewoners georganiseerd

Een winkelcentrum waar ons stadsdeel trots op mag
zijn. Waar de dagelijkse boodschappen in ruime
mate te koop zijn. Daarnaast beschikken we over
uitblinkende speciaalzaken en ambachtelijke winkels.
Een gezondheidscentrum en een tandartsenpraktijk die
momenteel een verdere uitbreiding ondergaat. Ook de
horeca is weer op drie plaatsen actief. Naast De Marsman,
Eethuis Agora heeft zich in ons fraaie Paviljoen, met
zicht op plein en park, Sofra gevestigd, een verrassend
restaurant.
Een bijzondere vermelding verdient de buurtwinkel
van SIG/DOCK. De Buurtwinkel is een soort van
verbindingsspeler tussen bewoner en winkelcentrum.
Door de leiding word je met warmte en begrip ontvangen
en zelfs kan men door de buurtbus worden opgehaald,
als lopen niet meer vanzelfsprekend is. Als kers op de
taart, de geweldige jongens en meisjes, die meehelpen
het winkelgebied schoon te houden en daarmee de
buurtwinkel extra speciaal maken.

Openingstijden
maandag t/m donderdag 9:00 - 15:00 uur
vrijdag 9:00 - 12:00 uu
Cliënten van de SIG dagbesteding voeren diensten en
klusjes uit voor wijkbewoners en winkeliers.

Cadeaus
De Buurtwinkel verkoopt ambachtelijke artikelen, die SIG
cliënten van de dagbesteding hebben gemaakt.

Zwerfvuil
U kunt hier zwerfvuil melden.
SIG dagbesteding zorgt ervoor dat het wordt opgeruimd.

Kleine tuinklussen

De Boodschappenbus nu ook op
DONDERDAG
De Boodschappenbus is een initiatief van DOCK
en SIG vanuit De Buurtwinkel Marsmanplein.
Mensen die moeilijk ter been zijn, maar graag zelf
hun boodschappen willen blijven doen, worden
thuis opgehaald. Een vrijwillige chauffeur rijdt de
deelnemers naar De Buurtwinkel Marsmanplein.
Vanaf daar kunnen de deelnemers boodschappen
gaan doen. SIG cliënten van De Buurtwinkel
kunnen helpen in de winkel en met sjouwen. In
De Buurtwinkel wordt een kop koffie aangeboden
alvorens deelnemers weer worden thuisgebracht.
Aanmeldingen en meer informatie: 088-1182972.
De boodschappenbus dinsdag en donderdag
tussen 10 - 14 uur

SIG dagbesteding helpt u, tegen een kleine vergoeding,
met het opruimen van afgevallen bladeren, een schutting
rechtzetten, scheve tegels recht leggen, of dergelijks.
Kleine reparaties
SIG dagbesteding helpt u een schilderij op te hangen, een
lamp te repareren, kastdeurtjes recht te hangen etc.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Maandag 13-15

Woensdag 18.45-20

Mannen praat (ontmoetingsgroep alleen voor mannen)
gezellig praten met een kop koﬃe/thee (inloop € 1)

Wandelclub SIG sportief voor alle buurtbewoners
(maandelijks).
Aanmelden SigSportiefHaarlem-Noord@sig.nu

Dinsdag 12-13.30
Digi hulp en advies voor alle vragen over laptop, tablet of
smartphone (inloop)

Woensdag 12-13.30
Buurtlunch, gezonde en gezellige lunch (€3,50).
Aanmelden: De buurtwinkel 088-1182972
buurtwinkelmmplein@sig.nu
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Donderdag 14-16
Trefpunt 55+, ontmoeting en spelletjes
(inloop € 1)

Vrijdag 10-12
Soos & Zo, buurtkamer met creatieve activiteiten
(inloop € 3)

Samen Veilig Ondernemen (SVO) en de groepsapp
leveren dagelijks een bijdrage aan Schoon – Heel en
Veilig. Overleggen we viermaal per jaar met Politie,
Brandweer, Handhaving, Gemeente en regelmatig met
de Verhuurders, Wijkraad een VVE. Allemaal om ons
winkelcentrum er zo goed mogelijk uit te laten zien. De
Feestverlichting, en na de Sint komt daar nog een fraaie
Kerstboom bij, maken een bezoekje extra sfeervol. De
winkeliers nodigen u van harte uit ons mooie centrum te
komen bezoeken.

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2019 voor u
allemaal.

Bert Buter, secretaris Winkelcentrum Marsmanplein.

Helaas zit het al een tijdje tegen
met onze parkeergarage. Toch lijkt
er een oplossing aanstaande. Na
maanden van onderzoek en zoeken
naar de juiste aanpak beginnen
contouren naar de oplossing
zichtbaar te worden. Ondertussen
lopen er ook onderzoeken naar
een oplossing tot het creëren van
extra parkeerplaatsen voor de korte
termijn.
Bestuurlijk/organisatorisch zijn er
dit jaar ook weer stappen gemaakt
door de winkeliersvereniging.
Financiën zijn op orde en de
evenementen zijn qua invulling
groeiende. Wat goed is blijft, wat
tegenvalt, daar gaat het rode
potlood doorheen. Het mag
duidelijk zijn dat een fantastisch
evenement een vrachtwagen vol
geld kost en we moeten het doen
met een kruiwagen.

ZIE PAGINA 8 VOOR
ONS VERHAAL OVER DE
DIERENAMBULANCE
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PERSBERICHT VOOR DE WIJKBLADEN VAN DE
WIJKRADEN IN HAARLEM NOORD
Welzijnsorganisatie DOCK actief voor en met
bewoners van Haarlem-Noord
De medewerkers van DOCK in Haarlem-Noord werken
samen met bewoners, vrijwilligers en andere partijen aan
een prettige leefomgeving. We brengen bewoners, ideeën
en mogelijkheden in de wijk samen. Verder motiveren
we bewoners om het beste uit zichzelf te halen en zich
te ontwikkelen. We ondersteunen bij hulpvragen via
het sociaal wijkteam. Tenslotte stimuleren we bewoners
om iets te doen voor anderen, in allerlei verbanden.
In Haarlem Noord zetten we ons in met allerlei activiteiten
en projecten en via diverse samenwerkingsverbanden.
We werken in en vanuit wijkcentrum de Horizon,
Ambonstraat 2/Nieuw-Guineaplein in de Indische buurt,
de Buurtwinkel Marsmanplein, Generaal Spoorlaan
140, het leefbaarheidssteunpunt Cronjestraat 1A, en
nog enkele andere locaties, waar de koﬃe klaar staat.
Daar is vanaf half september ook ons nieuwe

activiteitenprogramma 2018-2019 te vinden voor
jongeren, volwassenen en ouderen. Maar ook op www.
dock.nl/buurten/haarlem/noord. Zo zijn er taallessen,
sportieve activiteiten binnen en buiten, allerlei creatieve
activiteiten en mogelijkheden om samen te eten en/
of elkaar te ontmoeten. Hulp bij allerlei digitale vragen,
kan Horizon Digitaal geven. Verder zijn er projecten als
“stop de schulden’ , opvoedingsondersteuning , vrijwillige
hulpdienst en ‘Nieuw in Noord’ in samenwerking met het
Verhalenhuis en Haarlem105. Voor meer informatie: bel De
Horizon, tel. 0235436011 (maandag t.e.m. donderdag) Of
mail: horizon@dock.nl of loop gewoon eens binnen bij ons,
welkom.
Team DOCK Haarlem Noord
Met vriendelijke groet,
Marcel Smeenk
Ferdinand Toemeungte

MUZIEK IN HAARLEM NOORD
Wist u dat er een muziekvereniging bestaat in Haarlem
Noord ?
Nou ik kan u vertellen die is er hoor. De Spaarnebazuin ziet
Haarlem Noord al enige jaren als hun thuisbasis. Maar helaas
is het zo dat bijna niemand in Noord van ons bestaan weet.

weer eens op te pakken, dan wil ik u uitnodigen om eens
nader kennis te komen maken met ons.
Wij repeteren op de donderdagavond van 20.00 – 22.15 uur
in het Scouting gebouw aan de Eemsstraat in Haarlem . Wilt u
vrijblijvend eens langskomen? Neem dan contact met ons op.

Daarom wil ik u graag iets vertellen over ons.
Harmonie de Spaarnebazuin. De naam verraadt onze lange
historie, in 2019 vieren wij ons 90-jarig jubileum. Maar
wij zijn zeker geen oude, stoﬃge vereniging. Muziek maken
op een goed en toegankelijk niveau staat bij ons op nummer
1. Gezelligheid en betrokkenheid onder de leden komt daar
heel snel achteraan.

Hou onze website en Facebook pagina in de gaten voor
alle informatie.
Astrid Franse
De Spaarnebazuin
www.spaarnebazuin.nl
Email : spaarnebazuin1929@gmail.com
Tel : 06 13518935

Misschien kent u ons stiekem toch wel van de Kerst
Samenzang in de Vijfhoek, 4 mei op de Dreef en Koningsdag
in Spaarndam, Corso markt in april 2018. Of misschien nog
van heel ver terug tijdens Mars der Muzikanten, Palmpasen
etc.

Vind je zingen leuk en/of speel je een
muziekinstrument? Vanaf woensdag 10 januari as.
tussen 15.30-17.00 uur organiseren wij wekelijks
Muziek en Zang bijeenkomsten. Wil je ook gezellig
mee doen? Dan ben je van harte welkom.
Deelname is gratis.
Adres:
Dijkzichtlaan 29, Haarlem
Aanmelden:
Semra Karahan,
Tel:
06 38826362,
E mail:
skarahan@dock.nl

Wij spelen een veelzijdig repertoire van pop, big band,
filmmuziek en klassiek.
Bent u een muziek liefhebber of misschien zelfs een oud
muzikant en denkt u er wel eens over na om dat instrument
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KOMT ALLEN TESAMEN!

11e KERST SING – INN
Zondagmiddag
23 december 2018- 16.00 uur
Mariakerk, Rijksstraatweg 355
SAMENZANG
m.m.v. de koren:
De Vroolijcke Noot
Crescendo
Te Deum Laudamus
Het geheel onder leiding van Frans Landmeier
Daarna:
Glühwein, warme chocolademelk, limonade en kerstbrood
Er is een apart programma voor de (kleine) kinderen
Organisatie: Werkgroep Kerst Sing-Inn,
Mariakerk en Scouting Brigitta
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PALEIS NOORD EN DIERENAMBULANCE
Stichting en Kringloopwinkel Paleis Noord
Een kleine maar fijne plek om te bezoeken.
Kom gezellig snuffelen in onze overvolle winkel van
sinkel,of nuttig op uw gemak een kopje koffie/thee/
choco en maak gezellig een praatje!

Laatste woord van uw oude wijkagent Marco Cornet:
Beste bewoners van de wijk Delftwijk Waterbuurt.

Steun!
U kunt onze kleine organisatie met een groot streven op
verschillende manieren steunen.
U kunt ons ook financieel ondersteunen maar niet iedereen
heeft dit tot zijn beschikking.
Doneer daarom i.p.v. gelden, bijvoorbeeld uw overbodige
maar nog bruikbare kleine huisraad, decoratie,
hobbyartikelen, speelgoed, textiel of (opknap)fiets...
Indien nodig komen wij het GRATIS bij u ophalen en zijn er
reuze blij mee.
Hiermee draagt u niet alleen bij aan ons multigenerationele buurtproject "samen voor elkaar!" (beleven,
delen, leren, doen) voor jong en oud.
Maar steunt u ook:
• medebuurtbewoners met een kleine beurs die u ook het
beste gunt.
• een sociale omgeving waar niemand alleen hoeft te zijn.
• het bewuster omgaan met afval in uw directe
leefomgeving.
Waar we klaarstaan voor en met elkaar!
En met trots kunnen roepen:
"Hier wordt u gehoord en gezien en kunt u op hulp van uw
buurtbewoners rekenen als het nodig is!"
Uw hoﬀelijkheid stellen wij zeer op prijs!

Wilt u meer informatie, neemt u dan geheel vrijblijvend
contact met ons op.

Stichting en Kringloopwinkel Paleis Noord
contactpersoon:
Elvira Ter Horst
Telefoon:
023- 57 66 351

AFSLUITING
WERKZAAMHEDEN

Dierenambulance 20 jaar om de hoek
Je hebt ze vast wel in de wijk zien rijden, dierenambulances
met het handje op de deur dat we kennen van het beter
leven keur. Gelukkig is het niet zo dat er in de buurt
heel veel werk voor hen is, maar de Dierenambulance
Noord-Holland Zuid heeft al 20 jaar het kantoor aan de
Generaal Spoorlaan 16. Als onderdeel van de landelijke
Dierenbescherming wordt van daar uit de dierennoodhulp
geregeld voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom en Lisse. De door
vrijwilligers gedragen organisatie bestrijkt dat gebied met
zes dierenambulances.

Van de ruim 6.500 ritten die elk jaar gereden wordt is de
helft voor zieke of verzwakte vogels. Ook komt het nog
al eens voor dat vogels op de meest bijzondere manieren
in de problemen raken. Een ander belangrijk deel van het
werk zit in de zorg voor honden en katten die de weg naar
huis kwijt zijn. Verder worden een hele reeks van inheemse
dieren geholpen, van vos tot vleermuis. Een enkele keer
komen slangen en andere reptielen op hun pad.
Vanuit de centrale op de Generaal Spoorlaan worden
de dierenambulances aangestuurd op basis van
binnenkomende meldingen. Na kantoortijd gaat het werk
24/7 door, de vrijwilligers werken dan vanuit huis.
De dierenambulance is altijd op zoek naar nieuwe collega’s.
Als je tijd en zin hebt om chauﬀeur of centralist te worden
kan je bellen met 023-5246899.

Met pijn in mijn hart moet ik afscheid nemen van de wijk
Delftwijk Waterbuurt.
In de wijk, waar ik geboren en getogen ben en vanaf eind
2001 werkzaam ben geweest als wijkagent, heb ik al die
jaren met plezier gewerkt.
De bewogen wijk die langzamerhand door diverse
werkzaamheden en veranderingen is geworden tot wat zij
nu is. En nog gaan er zaken veranderen en wordt het steeds
mooier. Een wijk waar jaren terug niemand wilde wonen en
slecht stond aangeschreven tot een wijk waar men nu in de
rij staat om te mogen wonen.
Ik ben er trots op daaraan te hebben meegewerkt en
bijgedragen. De veranderingen hebben niet alleen kunnen
plaatsvinden door de inzet van “professionals”, maar mede
door de inzet van een bewogen en betrokken wijkraad,
ondernemers en bewoners.
Door de veranderingen bij de Nationale Politie en in het
basisteam Haarlem is een keuze gemaakt een groot deel
van de Haarlemse wijkagenten te laten wisselen van wijk.
Men heeft voor mij de keuze laten vallen in de Amsterdamse
Buurt te Haarlem, een wijk waar ik sinds 24 maart in ben
begonnen.
Helaas heb ik de “klus” in Delftwijk Waterbuurt niet kunnen
afmaken.
Ik heb inmiddels het stokje overgedragen aan mijn collega
Cengiz Karagus, die jarenlang wijkagent is geweest in
Schalkwijk.
Ik wens hem heel veel plezier en succes toe in de wijk.
Ik wil langs deze weg een ieder bedanken voor de mooie
tijd in de wijk.
De wijkagent nieuwe stijl is tegenwoordig ook te vinden bij
evenementen en op de meldingenauto van het basisteam.
Het is daarom niet ondenkbaar dat wij elkaar toch nog eens
tegenkomen !.
Daarom TOT ZIENS en houdt de wijk met zijn allen mooi,
schoon en veilig !
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Marijke Ligthart !
Vorig jaar september heeft de Wijkraad het onderkomen "
de Wijkwinkel “, aan de Jan Prinslaan 3, verlaten. En vanaf
die tijd de intrek genomen in de " Buurtwinkel " aan de
Generaal Spoorlaan.
Wijkraadslid Marijke Ligthart was voor de Wijkraad geruime
tijd de contactpersoon voor gebruik van de wijkwinkel door
bewoners en inkoop van koﬃe en thee van de locatie Jan
Prinslaan.
Nu deze werkzaamheden voor de " Wijkwinkel " niet meer
van toepassing zijn, heeft Marijke besloten om de Wijkraad
te verlaten.
De betrokken inzet naar ons toe, en de aandacht en zorg
van Marijke voor de " Wijkwinkel " waardeerden wij zeer.
Wij betreuren haar beslissing, maar begrijpen dit wel.
Wij wensen Marijke het allerbeste voor de toekomst, waarin
geluk, liefde, voorspoed, en gezondheid een voorname rol
spelen.
Marijke, dank je wel voor al je goede en attente zorgen. Het
ga je goed.
Namens de Wijkraad,
Marion van Kesteren

Nico van der Eem

Nico heeft ruim 10 jaar de tekst en de advertenties van het
wijkboekje opgemaakt.
Dit heeft hij met veel enthousiasme en
doorzettingsvermogen gedaan.
Het boekje is van een klein formaat omgeturnd tot een
A4.boekje, eerst in zwart wit en vervolgens in kleur.
Het resultaat werd steeds fraaier en Nico kon er al zijn
fantasie in kwijt.

Nico, bedankt voor je jarenlange vrijwillige inzet en prettige
samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens de wijkraad,

Marco Cornet

Ruud Ryter
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MET DE SENIORENTABLET
DE DIGITALE WERELD IN!

Haarlemse editie
Na een half jaar uitproberen kan de gebruiker de tablet
teruggeven of voor de helft van de nieuwprijs overnemen:
149 euro. Daarnaast betaalt men een maandabonnement
vanaf 12,95 per maand. Wethouder Meijs: “Voor Haarlem
is een speciale editie van de Compaan ontwikkeld, met
knoppen om direct contact te maken met Haarlemse
organisaties als BUUV, Haarlem Ontmoet en de Sociaal
Wijkteams. Ik zou mijn moeder van 91 er ook wel aan willen.
Het contact met familie, vrienden en de buitenwereld wordt
makkelijker. Een verruiming van het blikveld!”
Heeft u interesse in de seniorentablet? Opgeven kan
bij Compaan op telefoonnummer 088-1450 123 of via
haarlem@uwcompaan.nl. Meer informatie staat op www.
uwcompaan.nl/haarlem.
Tekst: Marieke Serruys
Foto: Compaan

Na een geslaagde eerdere ronde, stelt de gemeente
Haarlem dit jaar (het Jaar van de Toegankelijkheid) weer
seniorentablets beschikbaar. Een half jaar gratis uitproberen
en daarna eventueel overnemen, met korting.
Zelfs toen de mobiele telefoon al jaren bestond, bleef
oma verbaasd dat ‘al die informatie allemaal uit dat kleine
apparaatje kwam’. Zo bleven ook de tablet en computer
voor haar een mysterie. Dat is bijna niet voor te stellen als je
bent opgegroeid in het digitale tijdperk. Met de Compaan,
een gebruiksvriendelijke tablet voor senioren, stimuleert de
gemeente senioren om zich op het digitale pad te begeven.

Foto’s kijken
Mevrouw Mudde heeft er al één. “Ik ben niet zo handig
op de elektronische snelweg en dan is deze tablet een
uitkomst.” Zij maakte in de vorige ronde – die startte in 2017,
het Jaar van de Ontmoeting – gebruik van het aanbod om
de seniorentablet uit te proberen en daarna te kopen. Hij
bevalt erg goed. “Wij gebruiken de tablet veel om foto’s op
te kijken. Hij staat gezellig op tafel en bladert vanzelf door
alle foto’s die erop staan.” Ze is mantelzorger voor haar
man, die een hersenziekte heeft, en daardoor erg druk met
verzorgen. “We gaan voor een goede kwaliteit van leven en
de seniorentablet helpt daarbij. We kunnen bijvoorbeeld
niet te vaak bezoek hebben, maar zo hebben we toch
contact met de buitenwereld.”
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Beeldcontact
“Familie en buurtgenoten zetten er ook foto’s en video’s op.
Dan geeft de tablet een melding dat we post ontvangen
van diegene, met de vraag ‘Wilt u die openen?’ Na het
openen staan de foto’s vanzelf op de tablet. Ook een foto in
een e-mail komt automatisch bij de andere foto’s terecht.”
E-mailen doet mevrouw trouwens niet zo vaak, maar
beeldbellen met familie weer wel.

Toegankelijk
De seniorentablet maakt de digitale wereld toegankelijker
voor ouderen én voor mensen die door een beperking niet
met een standaardtablet om kunnen gaan. Wethouder
Marie-Thérèse Meijs: “Bijvoorbeeld mensen met dementie
of iemand die door te weinig spierkracht lastig beweegt.
Ook is de Compaan beveiligd tegen spam en virussen.”

Honderd tablets
De gemeente stelt honderd seniorentablets beschikbaar
en net als vorig jaar krijgen nieuwe gebruikers thuis uitleg.
Daarna kunnen zij met vragen of problemen terecht bij een
speciale helpdesk. Mevrouw Mudde: “Je moet natuurlijk
wel een beetje experimenteren. Ik weet dat ik nog niet
alle mogelijkheden benut, maar de foto’s zijn voor ons het
allerleukst.”

68
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TELEFOONNUMMERS
Algemeen
Alarmnummer
Politie/wijkagent
Handhaving
Brandweer
Ambulante zorg
Meldpunt leefomgeving
Meld misdaad anoniem
Spaarnelanden grof huisvuil
Aanvraag nieuwe huisvuilpas

Telefoonnummer
112
0900-8844
023-5114950
023-5159500
023-7891600
14023
0800-7000
023-7517200
023-7517200

Webadres/emailadres

Medische info
Huisartsenpraktijk Elbers & Van Soest
Huisarts Wassenberg
Huisarts Waas en Sernee
Apotheek Catharinahuis
Huisarts van Dijk
Spoedpost Spaarne gasthuis
Verloskunde praktijk Noord
Fysiotherapie Haarlem Noord

023-5255203
023-5372817
023-5372822
023-5372363
023-5371507
023-2242526
023-5372675
023-5252814

www.huisartsenpraktijkelbersenvansoestprakrijkinfo.nl
www.praktijkwassenberg.nl
www.praktijkserneewaas.nl
www.catharinahuis.nl
www.huisartsvandijk.nl
www.spaarnegasthuis.nl
www.verloskundigepraktijkhaarlem-noord.nl
www.fysiotherapiehaarlem-noord.nl
info@fysiohn.nl

023-8918918
023-5472999
023-5433200
088-3582000
088-9958484
023-5436000
088-6522522
088-7891340
06-20678110

info@zorgbalans.nl
www.lokethaarlem.nl
www.meldhuiselijkgeweld.nl
www.kontext.nl
informatie@brijder.nl
www.kidsproof.nl
www.dock.nl/haarlem@dock.nl
www.meenwh.nl/vestiging
www.ciz.nl
www.m1.abdellaui@gmail.com

Huisvesting
Gemeente Haarlem
Elan wonen
Pre wonen
Ymere
Woonservice Haarlem
Woonbond
Huurcommissie

14023
023-5159859
088-7700000
088-0008900
0900-0400800
020-5517700
1400

www.gemeentehaarlem.nl
mail@elanwonen.nl
mail@prewonen.nl
klantenservice@ymere.nl
www.mijnwoonservice.nl
www.woonbond.nl
www.rijksoverheid.nl

Diversen
Juridisch loket
Sensoor hulpdienst
Jongerencentrum Delftwijk City
Tafeltje dekje
Dierenambulance

0900-8020
www.juridischloket.nl
023-5471471
www.sensoor.nl
023-5391061
www.delftwijkcity.nl
023-5261629
www.uvvhaarlem.nl
023-5246899 / 023-5491400

Zorg en Welzijn
Zorgbalans thuiszorg
Loket Haarlem
Steunpunt huiselijkgeweld
Kontext sociale hulp
Brijderstichting verslavingszorg
Centrum Jeugd en gezin
Stichting Dock
Mee NW Haarlem
Centrum indicatiestelling
Stichting Schakels Haarlem Noord

12

www.politiekennemerland.nl
www.brandweerhaarlem.nl
www.ggdkennemerland.nl
www.gemeentehaarlem.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.spaarnelanden.nl
info@spaarnelanden.nl
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Winkelcentrum MARSMANPLEIN
Winkelcentrum
”Alles bijMARSMANPLEIN
de hand”
”Alles bij de hand”

Bij ons vindt U:
Dierenshop
denU:
Berg
Bij ons van
vindt
Scharrelslager
deden
Vleespot
Dierenshop van
Berg
Kledingreparatie
Perfect
Scharrelslager
de Vleespot
Kindermode Peppino
Kledingreparatie
Perfect
Bmate
Computers
en
Kindermode
Peppino
Automatisering
Bmate
Computers en
PLUS
Supermarkt
Automatisering
Toucha
Fashion
PLUS
Supermarkt
De Toucha
SpecialeFashion
Kaaszaak
Haarlem
De Speciale
Kaaszaak
Schoenmakerij
Haarlem Peter
Haarlemse
Versmarkt
Schoenmakerij
Peter
Warme
Bakker
Ad Ketels
Haarlemse
Versmarkt
Lectuurshop
Warme
BakkerKOMPAS
Ad Ketels
KPPRS haarmode
Lectuurshop
KOMPAS
NorthKPPRS
End - CD,
DVD, Vinyl
haarmode
North End DrinQs
- CD, DVD, Vinyl
GaljéKappers
by Robert
DrinQs
Nicofa
Specialist
Sfeer,
GaljéKappers
byinRobert
Raammode
enin
meer
Nicofa
Specialist
Sfeer,
Ton
Chase Gereedschap
Raammode
en meer
Verfspecialist
Ton en
Chase
Gereedschap
en Verfspecialist

WINKELEN & HORECA
WINKELEN & HORECA

Snackroom De Marsman
EethuisDe
Agora
Snackroom
Marsman
Bloemsierkunst
Teeuwen
Eethuis Agora
Volendammer
BloemsierkunstVishandelTeeuwen
Dennis Jonk
Volendammer
VishandelOP=OP
Voordeelshop
Dennis
Jonk
Supermarkt
Albert Heijn
OP=OP Voordeelshop
Horeca
Paviljoen
Vincenzo
Supermarkt
Albert
Heijn
Kinderdagverblijf
Vosje
Horeca Paviljoen Het
Vincenzo
Sofra
Fysiotherapie
Haarlem-Noord
Kinderdagverblijf
Het Vosje
Tandartspraktijk
Fysiotherapie
Haarlem-Noord
Kennemerland
Tandartspraktijk
Toko
Tempo Doeloe
Kennemerland
Toko
Bandreng
BKLYN
more
than
bags
Toko
Tempo
Doeloe
Kruidvat
Quality
model
BKLYN
more
thancars
bags
Bruna
Kruidvat
Big
Bazar
Bruna
Blokker
Big
Bazar
Beter
Horen
Blokker
De Buurtwinkel-SIG/DOCK
Beter Horen
De Buurtwinkel-SIG/DOCK
Makkelijk en gratis
par keren
Makkelijk
en gratis
Bereikbaar
par kerenvia
het openbaar
Bereikbaar
via
ver voer
buslijn
3, 14
het openbaar
73
ver voer en
buslijn
3, 14
Bezoek
en 73

www.marsmanplein.nl
Bezoek
en
Facebook
Marsmanplein
www.marsmanplein.nl
en

Facebook Marsmanplein

