
 

Oktober 2019 

Nieuwsbrief  

Delftwijk 

Waterbuurt  
Tussen stad en duinen 

 

 

Begin december 2019 zal het Kerstnummer  

van de wijkkrant uitkomen. 

 

 

 

  



      Pagina 2 

 

Nieuwsbrief 

Delftwijk 

Waterbuurt 

 
 
Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Generaal Spoorlaan 140 
2025 ND Haarlem 
Website: www.delftwater.nl 
Facebook: Delftwijk Waterbuurt 
Twitter: @DelftWater 
secretaris@delftwater.nl 
 
Marion van Kesteren - Voorzitter   
Contactpersoon: Milieu 
voorzitter@delftwater.nl 
 
Yvonne Kooijman - Secretaris      
Werkgroep Communicatie, Redactie Wijkkrant 
Contactpersoon SVO en Wijkgesprek 
secretaris@delftwater.nl 
 
Ruud Ryter - Penningmeester  
Werkgroep Communicatie, Redactie Wijkkrant 
Deelnemer WBO en contactpersoon 
Winkeliersvereniging Marsmanplein 
redactie@delftwater.nl 
 
Marianne Weber - Wijkraadslid 
Werkgroep  Communicatie 
 
Mohamed Abdellaui - Wijkraadslid 
Contactpersoon Stichting Schakels 
 
Max Oosterveer - Wijkraadslid     
Lid Bewonerscommissie - complex Charivarius 
 
Hein Muller - Verzorging Website  
www.delftwater.nl 
 
 
 

Wijkkrant 
De eerstvolgende wijkkrant zal begin december 
uitkomen.  
Kopij kunt u tot 1 november aanleveren op het 
redactieadres, bij voorkeur per mail:  
redactie@delftwater.nl 
 
Wijkraadsvergaderingen 
De wijkraad vergadert in principe elke 2e dinsdag  
van de maand in de buurtwinkel:  
Generaal Spoorlaan 140. 
Ook u bent welkom om deze vergaderingen 
te bezoeken, aanvang 20:15. 
In 2019 zijn de eerstvolgende data: 15 oktober 
12 november en 10 december. 
 
Bezoek wijkraadsvergadering 
De wijkraadsvergadering is openbaar. 
 
Vraag of agendapunt 
Wanneer een bewoner van de wijk een 
wijkraadsvergadering wil bijwonen met als doel om 
een onderwerp te bespreken of een specifieke vraag 
te stellen dan kunt u dit van te voren melden bij de 
secretaris. 
De wijkraad kan zich dan voorbereiden en uw punt 
komt op de agenda en krijgt hierdoor voldoende 
aandacht en tijd. 
 
Aanmelden 
Voor het aanmelden van een gespreksonderwerp 
kunt u gebruik maken van het mailadres van de 
secretaris: secretaris@delftwater.nl. 
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Stichting en Kringloopwinkeltje Paleis Noord 
moet blijven 
Bent u ook voor het behoud van ons buurt 
Kringloopwinkeltje en Stichting Paleis Noord met 
haar activiteiten voor jong en oud. 
Teken dan de petitie en help mee. Samen voor Elkaar 
 
De petitie kunt u vinden bij de balie van de Bruna  
(Marsmanplein), in de Kringloopwinkel  
Generaal Spoorlaan of online via de website 
 van de Wijkraad Delftwijk/ Waterbuurt of: 

  https://paleisnoordmoetblijven.petities.nl/

 

 
Tai Chi in Dagcentrum Hartekamp Jan Gijzenkade 
Fung Loy Kok Taoist Tai Chi Nederland is vanaf 
september gestart met lessen in het Dagcentrum 
Hartekamp Jan Gijzenkade 303.  
Op zaterdag 7 september was er een Open Huis  
waar iedereen van harte welkom was voor 
informatie en een proefles. Het Open Huis was 
tevens de start van een beginnerscursus.  
De lessen worden wekelijks gegeven op zaterdag 
van 10.00-12.00 uur.  
Tijdens de cursus wordt kennisgemaakt met  
de vorm en wordt de basis gelegd voor de 

verdere ontwikkeling van de tai chi. 
De rustig uitgevoerde, zachte bewegingen zijn voor 
iedereen geschikt. Je kunt op elk moment beginnen.  
De eerste les is een gratis proefles. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. Fung Loy Kok Taoist Tai Chi is een 
wereldwijde vrijwilligersorganisatie en actief in  
26 landen, in Nederland op 30 locaties.  
 
In Haarlem kun je lessen volgen op een viertal locaties, 
zowel overdag als ’s avonds. Kijk voor meer informatie 
en alle leslocaties op www.taoist.nl of neem 
telefonisch contact op met: 0492 769032. 

 

https://paleisnoordmoetblijven.petities.nl/
http://www.taoist.nl/
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Aandachtspunten wijkraad in 2019 

 Jaarplannen maken en actueel houden 

 Themabijeenkomsten organiseren 

 Promotie Schaakbord 

 Wijkschouw organiseren op 19-11-2019 

 Sint Maarten optocht mee organiseren 

 Werkgroep Communicatie inrichten 

Lopende Projecten  

 Ontwikkelingen Schoterbos 

 Orionzone (klankbordgroep verkeer) 

 Herinrichting Generaal Spoorlaan 

 Woningbouw bouwplannen Delftwijk 2020 

 Woningbouw locatie Delftplein 

 GFT containers plaatsen 
 
Nieuw activiteitenseizoen DOCK Haarlem Noord 
Als de zomervakantie voorbij is en de scholen starten 
weer, dan begint ook het nieuwe activiteitenseizoen 
van welzijnsorganisatie DOCK in Noord. Een 
gevarieerd programma voor alle leeftijden van 
maandag tot en met vrijdag. 
Voor je eigen ontwikkeling kun je allerlei dingen 
leren op het gebied van taal, creativiteit, computer 
en andere digitale zaken, en fietsles. Of gaan werken 
aan je conditie via yoga, sportief bewegen op muziek, 
wandelen e.d. Of gewoon voor de gezelligheid naar 
de bingo, de buurtkamers voor senioren, de 
buurtlunch, chillen in de jongerenruimte, de 
meidenactiviteiten, de busuitjes enzovoort.  
DOCK is er ook voor diverse hulpvragen en coaching, 
vrijwilligerswerk en het ondersteunen van 
bewonersinitiatieven. 
We hebben ook wat bijzondere activiteiten: 
Elke eerste maandagavond van de maand is er weer 
de Talkshow ‘Nieuw in Noord’ met gasten over 

activiteiten, ontwikkelingen en nieuws in Haarlem-
Noord. Dit wordt afgewisseld met muziek en een 
liveoptreden vanuit de radiostudio van Haarlem105. 
Dus op radio (FM 89,9) of via hun website te 
beluisteren. Op 7 oktober, 4 november en 2 december 
enz. van 20-22.00 u. Luister eens, dan ben je weer 
helemaal bij. 
Verder is er de werkplaats Stop de Schulden, waar 
mensen gezamenlijk oplossingen vinden voor hun 
administratieve en financiële problemen. Elke 
donderdagochtend in de Horizon. Weer grip op je geld!                                                                                                            
DOCK heeft activiteiten en diensten op verschillende 
locaties in Noord:  zoals de Buurtwinkel Marsmanplein 
(Generaal Spoorlaan 140), wijkcentrum de Horizon  
(Ambonstraat 2/Nieuw-Guineaplein) en Cronje 1A (dus 
in de Cronjestraat) Daar kun je binnenlopen en is ook 
ons programma te vinden. Of kijk op de website: 
www.dock.nl/buurten/haarlem/noord. Of neem 
telefonisch contact op met 023-5436011 (De Horizon). 
Welkom!            

                                                                                                  
Verzoek om reactie van buurtbewoners 
Tot slot verzoeken wij onze bewoners om hun  
mening te geven over de plannen van de gemeente 
met betrekking tot de twee bruggetjes vanaf onze 
wijk naar het Schoterbos. Over de Jan Gijzenvaart, 
grenzend aan onze wijk bevinden zich twee kleinere 

fiets - voetgangersbruggen. De eerste brug ligt ter 
hoogte van Delftwijk, als verlengde van de drempel in 
de Jan Gijzenkade. De tweede brug ter hoogte van de 
Waterbuurt. Langzaam verkeer kan over deze bruggen 
het Schoterbos bereiken. De vraagstelling is de 
volgende: 

 
Wat vindt U ervan, wanneer deze bruggen zouden worden verplaatst? 
0 Is dat een goed idee ?  
0 Of toch maar niet ? 
Reacties kunt U sturen naar: secretaris@delftwater.nl 

http://www.dock.nl/buurten/haarlem/noord

