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zin om je in 2019 aan te sluiten
bij de leuke groep vrijwilligers
van het badhuis?

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

Stuur een mailtje naar:
vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

023 - 532 44 86

hetBadhuis

voor en door buurtbewoners

Knip mij uit voor een gratis proefles

Een familiebedrijf dat garant staat voor
maximale kwaliteit bij de volledige verzorging
van begrafenis of crematie.
Martin Uitendaal en zijn medewerkers,
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm,
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

www.lilayoga.nl
Oranjeboomstraat 168

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Voorwoord van Eleonoor & Maaike
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Lieve Mensen,
Vorige week hebben wij afscheid genomen van
Heleen Hoek als eindredacteur van onze krant.
Helaas, helaas. Ondertekenden zijn de nieuwe
eindredacteuren. We hopen dat je niets merkt van
de overgang.
We gaan er van uit dat je alles leest, maar we vragen speciale aandacht voor: de nominatie van het
badhuis voor de Nationale Vrijwilligersprijs 2020,
het Verkeersplan en de Fluisterende Huizen.
Namens de redactie,

Eleonoor Van Weeren en Maaike Buijs
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Oproep vormgever/
opmaker
Oproep fotograaf
De redactie is op zoek naar een fotograaf, die de
foto’s maakt bij de artikelen in de Leidsebuurtkrant. Omdat je niet alleen zelfstandig maar ook
met de diverse redacteuren samen moet werken,
zit je vier keer per jaar ook bij de redactievergaderingen.
Ben je geïnteresseerd in fotografie, heeft de wijk
je interesse en heb je een scherp oog voor je omgeving…… Meld je dan aan als onze Leidsebuurt
huisfotograaf!!!
Stuur je reactie naar wijkkrant@leidsebuurt.nl
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De redactie van de Leidsebuurtkrant is dringend
op zoek naar een vormgever/opmaker. Heb je
ervaring met vormgeven en opmaken van drukwerk, dan is dit nu je kans om te reageren op
deze oproep.
De werkzaamheden bestaan uit het vier keer per
jaar opmaken en druk klaar maken van de Leidsebuurtkrant. Nadat de eindredactie de artikelen
heeft voorbereid en het fotomateriaal en de tekeningen klaar staan, moet de krant verder in elkaar worden gezet.
Voor jou de kans je
creativiteit te laten spreken!
Stuur je reactie naar
wijkkrant@leidsebuurt.nl

Funderingsbijeenkomst

14

Brouwersplein

Voor ambachtelijk schilderwerk

4 | herfst 2016

BasBike Tweewielerservice

Westergracht 99-zw, 2013 ZN HAARLEM

Voor reparaties en accessoires,
tevens dealer van:

Bob Prins
BEDRIJFSCHAP

Binnen- en buitenschilderwerk
Behang- en witwerk
Glasreparatie
Planmatig onderhoud
Vrijblijvende offerte
Voor bedrijven en particulieren
Scherpe prijzen

SCHILDERSBEDRIJF

BSP, Cortina, Pointer en Sparta
&

E-bikes van Sparta en Qwic
T : 023 - 5312222

I: www.basbike.nl - E: info@basbike.nl

Tel. 023 – 536 16 68 Mobiel 06 - 53 58 69 78
E-mail: schildersbedrijfprins@gmail.com

Ook bereikbaar na 18.00 uur

line

professionele en voordelige
makelaarsdiensten in onze buurt
de Ruijterweg 9
2014 AT Haarlem
Huizonline Makelaars Haarlem
G. Rutte
T elefoon: 023 - 534 40 68
haarlem@huizonline.nl
www.huizonline.nl
Rutte Financieel Advies

Cor Rutte
Telefoon: 023 - 534 40 77
info@ruttefinancieeladvies.nl
www.ruttefinancieeladvies.nl
Hypotheken voor aankoop en verbouwingen. Verzekeringen.

WWW.RUTTEFINANCIEELADVIES.NL

Van de Wijkraad

We zijn alweer geruime tijd in 2020 aangeland en over een
kleine week is het voorjaar. We kijken terug op een jaar met
nieuwe bomen, nieuwe leden van de redactie van de Leidsebuurtkrant en nieuwe leden van de wijkraad. Na een tijdlang
onderbemand te zijn geweest zijn we nu weer op volle sterkte.
Dit wil niet zeggen dat we de 'lijnen sluiten'. Mocht u belangstelling hebben voor het wijkraadswerk en daaraan mee willen
doen dan bent u nog steeds van harte welkom. Ook doen we
weer een oproep voor een vormgever die in haar of zijn vrije
tijd de vormgeving van de Leidsebuurtkrant op zich wil nemen. Momenteel wordt dat gedaan door een betaalde kracht,
maar met een forse bezuiniging van de subsidie voor de
wijkraden in 2021 kan dat straks niet meer. Ook zijn we op
zoek naar iemand die het beheer en de acquisitie van de advertenties ter hand wil nemen.
Op maandag 6 april houden we de jaarvergadering van de
wijkraad waarin we behalve de jaarstukken, het jaarverslag en
het financieel overzicht behandelen en ook de nieuwe
wijkraadsleden aan u voorstellen.
De rest van de avond zal in het teken staan van een verkeersplan dat het bureau BVA verkeersadviezen in opdracht van de
wijkraad heeft gemaakt. Zie hierover verderop meer. Na de
presentatie van het plan wil de wijkraad graag uw reacties ver-

nemen om te zien of er überhaupt draagvlak is voor verandering van de verkeersafwikkeling in de Leidsebuurt en zo ja
welke aanpassingen op het plan eventueel nog gemaakt dienen te worden. Het hele verkeersplan is op leidsebuurt.nl te
bekijken. Een schat aan informatie is ook te vinden op de
website Leidsebuurt.nl

Oproep en agenda
jaarvergadering wijkraad
Maandag 6 april is de jaarvergadering van de wijkraad in
het Badhuis
Aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur
• Opening
• Presentatie jaarverslag en financieel overzicht
• Voorstellen nieuwe wijkraadsleden
• Pauze
• Presentatie verkeersplan
• Discussie
• Sluiting
Napraten onder genot van een hapje en een drankje

Wie, wat, Waar en hoe van de Wijkraad

Momenteel bestaat de wijkraad uit Luuk Zandstra, secretaris;
Ineke Visscher, penningmeester; Bob Oerlemans, Inge de
Ruijter, Jens Boersma, Maarten Prins, Annika Meekel, Ruud
Runggatscher, Rob Borst en Jan Willem Hollink.

• Faciliteren van buurtgerichte initiatieven en het bieden van
ondersteuning bij bijvoorbeeld het bekendmaken van buurtinitiatieven of het mogelijk maken van communicatie hierover met de buurtbewoners;
• Toezicht houden op – en ondersteuning bieden aan- werkzaamheden die de gemeente zich heeft voorgenomen. De
wijkraad informeert en formeert zo mogelijk bewonersgroepen van betrokkenen bij de uitvoering van die werkzaamheden, zodat daadwerkelijk inspraak op voorgenomen besluiten mogelijk wordt.

De doelstellingen van de wijkraad zijn:
• Meedenken in het oplossen van een door u ervaren probleem in de buurt;
• Adviseren van bewoners en (eventueel) van de Gemeente
Haarlem;
• Doorverwijzen van bewoners als er andere deskundigheid
voor het oplossen van een probleem nodig is;

Wijkraadvergaderingen vinden beurtelings iedere eerste
woensdag of donderdag van de maand in het Badhuis op het
Leidseplein plaats. Aan het begin van de wijkraadvergaderingen is een inloopspreekuur (20.00 – 21.00 uur) waar buurtbewoners bespreekpunten kunnen inbrengen. Aanmelden voor
de wijkraad of het spreekuur kan op wijkraad@leidsebuurt.nl.
Informatie over de wijkraad vind je ook op www.leidsebuurt.nl

De wijkraad is intermediair tussen bewoners van de Leidsebuurt en de Gemeente Haarlem. De leden van de wijkraad zijn
allemaal vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk en komen
minimaal één keer per maand bij elkaar om de onderwerpen
die voor het voetlicht zijn gekomen te bespreken.
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Het Badhuis is genomineerd!
Het Badhuis is genomineerd voor de Nationale Vrijwilligersprijs 2020! Iets om waanzinnig trots op te zijn.
Een nominatie is leuk, maar winnen is natuurlijk nog
leuker! Dat zou een enorme opsteker zijn voor alle lieve, betrokken en enthousiaste vrijwilligers zijn die de
Leidsebuurt elke dag een stukje leuker maken.
Help je mee, door te stemmen?
Het is wat omslachtig (account aanmaken, account bevestigen via mail, opnieuw inloggen en dan stemmen),
maar dan heb je ook wat. En vergeet het niet ook met
alle buren, vrienden en familie te delen :) want zo
maakt het Badhuis nóg meer kans. Stemmen kan tot
22 maart. Ga naar bit.ly/vrijwilligersprijzen2020

Plaza West
De ontwikkelingen op Plaza West vorderen gestaag.
Goed zichtbaar is de bouw van gebouw 5 aan de Westergracht. Inmiddels zijn de vloer, wanden en pilaren van de
parkeerkelder voor de toekomstige bewoners gestart.
Meer informatie is te vinden op plazawest.nl waar u zich
ook op de nieuwsbrief kan abonneren.

Nieuwsflitsen
Verkeersplan
Leidsebuurt
Zoals hiervoor is vermeld, heeft de wijkraad het bureau
BVA verkeersadviezen opdracht gegeven een verkeersplan voor de Leidsebuurt te maken. Dit plan wordt op de
Jaarvergadering van de Wijkraad op 6 april gepresenteerd. De wijkraad wil weten of er draagvlak is voor deze
verandering en of er aanpassingen nodig zijn.

Zijn ze er nu echt?
Jazeker, de nieuwe bomen zijn nu allemaal geplant. Werden
we in 2018/2019 nog teleurgesteld door het tweemaal afkeuren van de te planten nieuwe bomen, op 1 november 2019
was het dan zover!! De eerste van de 48 nieuwe bomen werden op de hoek van de Westergracht en de Leidsevaart geplant. En inmiddels staan ze er allemaal. Echt!

Stadspark rond
de Nieuw Bavo
De initiatiefgroep Stadspark Koepelkathedraal (de
nieuwe naam van de Nieuwe Bavo) heeft de uitkomst
van de verkenning aan de betreffende wethouders
aangeboden. Daarmee is de verkennende fase beeindigd. B&W zal er nu een gemeentelijk project van
maken en tot een voorgenomen ontwerp komen dat
aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarna
zullen de plannen het inspraaktraject ingaan.
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Achter het nieuws
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Funderingsbijeenkomst
Door: Maaike Buijs en Inge Roetman

Op 14 januari j.l. werd in het Badhuis een informatieavond gegeven over mogelijke funderingsproblemen.De opkomst was groot, zo’n 200 mensen waren aanwezig. Procesmanager Jiska
Krikke leidde de avond in en vertelde over de aanpak van de Gemeente Haarlem en de
mogelijkheden voor ondersteuning.
Daarna werd er door een aantal experts uitgelegd wat de specifieke problemen van de Leidsebuurt zijn in dit verband.
Oorzaak één is dat er op sommige plaatsen zand en op andere
veen in de bodem zit, waardoor ongelijke zakking ontstaat.
Oorzaak twee is dat er een extra verdieping op het pand wordt
gezet.
En er zit verschil in de funderingen: houten fundering kan last
hebben van rotting door stijging en daling van het grondwaterpeil of palenpest, staal kan gaan wijken.
De emoties lagen voor op de tong: de gemeenteambtenaren
en de experts werd van alles verweten, waar die arme mensen
toch echt niets aan konden doen.
Fundering van gedeelde muren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken bewoners: bij de oorspronkelijke
fundering is een extra verdieping vaak niet altijd berekend.
Per bouwblok zou je moeten kijken wat de staat van de fundering is, voordat er een nieuwe verdieping wordt opgetrokken.
Dit ligt nogal gevoelig: moet je aan de buren vragen of je de
uitslag van het funderingsonderzoek mag zien voordat ze gaan
bouwen?
Funderingsonderzoek bij verkoop is niet meer verplicht. Dat is
een heet hangijzer. Moet je als koper met plannen voor een opbouw zelf het onderzoek laten doen?
Aankopende makelaars houden het meestal wel in de gaten,
maar niet ieder huis wordt via een makelaar aangeschaft.
De vraag is natuurlijk wat een funderingsherstel zoals kost. Volgens de een komt het op € 50 - 55.000, iemand anders sprak
over een bedrag van € 22.000, -.
Opmerkingen van de aanwezige buurtbewoners n.a.v. de presentatie van de gemeente over de funderingsproblemen
Een Leidsebuurtbewoner na de opmerking van een expert van
de gemeente dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de eigenaar ligt: “Je kan toch niet verwachten van iemand die net
een huis heeft gekocht te weten hoe de fundering is!”
Een andere bewoner: “Je wordt er gewoon niet bij betrokken.

U geeft vergunningen af voor de opbouw op een huis op individueel niveau. Er wordt geen wederhoor bij omwonenden
gepleegd”
”Waarom wordt er bij de verkoop van een huis niets gezegd
over de funderingen als er getaxeerd wordt? Waarom hoeft dat
niet meer, dat moet toch anders geregeld worden?”
“Ja, je kan wel een vergoeding krijgen bij de gemeente. Maar
vergoedt die ook mijn net geplaatste nieuwe keuken als die er
uit moet en als je je huis uit moet voor de werkzaamheden?
Waar blijf ik dan zo lang?”
Vanaf 18 februari is er maandelijks op dinsdag van 19.00 tot
20.00 uur een inloopspreekuur in het Badhuis.
Tijdens dit inloopspreekuur kun je:
- vragen stellen over de aanpak en de uitvoering van funderingsherstel
- mogelijkheden bespreken voor de financiering, event. middels
een lening via het fonds duurzaam funderingsherstel (FDF).
Wil je speciﬁeke begeleiding voor jouw straatblok, dan kunt je
samen met de buren een informatieavond aanvragen door een
mail te sturen naar fundering@haarlem.nl.
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Verkeersplan
De wijkraad heeft een paar jaar geleden het plan opgevat
om iets aan de verkeersdoorstroming in de Leidsebuurt te
doen. Aanleiding waren de herhaalde berichten over problemen met het tweerichtingsverkeer in de Oranjestraat, de
verkeerschaos die regelmatig op de kruising Voorzorgstraat/
Westergracht ontstaat, de onduidelijkheid over de woonerven, het te hard rijden, enz.
Tevens worden we in de Leidsebuurt regelmatig gedwongen om op de rijweg te gaan lopen, vooral als je 'voetganger met wielen' bent of een visuele beperking hebt, omdat
de smalle trottoirs regelmatig geblokkeerd worden door
steigers, bouwcontainers, fietsen, half op de stoep geparkeerde auto's en plaatsen met weelderig groen. Al die zaken zijn begrijpelijk en vaak niet te vermijden, maar het blijft
heel erg vervelend.
Als je op de rijweg loopt, is het niet altijd meteen duidelijk
waar de auto's vandaan kunnen komen, omdat de verkeersstromen niet logisch en eenduidig zijn. Sommige straten
zijn tweerichtingsverkeer, sommige eenrichtingsverkeer en
in sommige straten wordt de richting onderbroken en andersom gezet. In de Leidsebuurt is 30 km/u de maximum

snelheid, wat vaak al te snel is, maar op de woonerven is dat
15 km, als je al weet waar die zijn.
Sommige straten zijn ingericht als woonerf maar zijn het niet
en aan sommige woonerven kun je niet zien dat ze dat zijn.
Kortom erg ingewikkeld allemaal.
Daarom heeft de wijkraad het bureau BVA Verkeersadviezen
opdracht gegeven om de huidige situatie te analyseren en
met een plan te komen voor een – gedeeltelijke – oplossing
van bovenstaande problemen.
Na een onderzoek ter plaatse is BVA Verkeersadviezen met
een plan gekomen om verreweg de meeste straten eenrichtingsverkeer te maken. Dit plan is inmiddels goedgekeurd
door de verkeersdeskundigen van de gemeente. Nu is het
tijd om met u, de bewoners van de Leidsebuurt, te bekijken
of er voldoende draagvlak voor dit plan is en wat er eventueel nog aan verbeterpunten zouden kunnen zijn.
Ga voor meer informatie en inzage in het hele verkeersplan
naar www.leidsebuurt.nl en kom naar de Jaarvergadering op
6 april in het Badhuis.

UITNODIGING
Nazomeren met
uw wijnimporteur uit de
Op zoek
naar een heerlijk
Leidsebuurt?
voorjaars- of Paaswijn?
Kom zondag 5 april 2020 vanaf 15.00 uur tot
18.00 uur naar onze wijnproeverij in het
Badhuis op het Leidseplein! Heerlijke wijnen
uit eigen import!
En maak kennis op: www.mkwines.com
Bestellen kan via deze website!
Wij
bezorgen
de Leidsebuurt
en
De lekkerste gratis
wijneninvoor
eerlijk prijzen
omliggende buurten, CO2 neutraal met de
bakfiets
bij onze
u aanwebsite;
de deur!
Bestel via
www.mkwines.com
of mail naar; Maarten@mkwines.com

U bent welkom op onze najaarsproeverij,
17 november van 15.00 uur tot 18.00 uur in het
Volksbadhuis aan het Leidseplein
Ruim 40 verschillende wijnen te proeven.
Wij bezorgen uw bestelling in de Leidsebuurt en
omliggende buurten gratis en groen.

MkWines Oranjeboomstraat 13, 2013 XA Haarlem

MkWines,
tel: 06 30249616,
(T)
+31 6 30249616,
(E) maarten@mkWines.com
Email:
maarten@mkWines.com, www.mkwines.com
(W)
www.mkwines.com
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KINDEROPVANG

Natuur

Talentontwikkeling

Spel en bewegen

Gezonde voeding

PEUTERSPEELSCHOOL (2-4 JAAR)
Volledig ontzorgde hele dagopvang.
Iedere dag maken wij buiten uitstapjes om nieuwe
dingen te ontdekken.
Uitdagende voorbereiding op de basisschool.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (4-12 JAAR)
Dé BSO waar kinderen hun talenten leren ontwikkelen.
Aandacht voor natuurbeleving. Iedere dag maken wij
uitstapjes.
Sfeervolle ruimte met een groene buitenspeelplaats.

WONDERLANDKINDEROPVANG.NL
Wonderland Bavo, Westergracht 3, 2013 ZJ Haarlem
derlan
Won

d geeft ki
nder
en

T 085-2733448

de ruimte

E bavo@wonderlandkinderopvang.nl

De financieel
adviseurs van de
Leidsebuurt
• Verzekeringen
• Hypotheken
• Financieringen
• Pensioenen
• Fiscaal advies
• Vermogens advies
• Mediation

Leidsevaart 10 a 2013 HA Haarlem 023 534 50 23 info@sdgz.nl www.sdgz.nl
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Door: Maaike Buijs

Een bloemetje tussen
de tegels
Al bij de eerste lentezonnestralen zijn Mieke en Ben uit de
Oranjeboomstraat op hun dakterras te vinden. Met hun kraag
omhoog en een glas warms in de hand genieten ze van elke
groene spriet die tevoorschijn komt in één van de tientallen
plantenbakken. Een aan straat gevonden tuinkabouter kijkt
met ze mee.

buurt zelf. Begroeide boomspiegels, kleine sprietjes die tussen stenen doorpiepen of onkruid met vrolijke bloemetjes.
‘Wij kunnen ons verwonderen over elk stukje groen in de
buurt.’

Op de begane grond ligt nog een bescheiden stadstuin, vol
groen dat verschillende soorten insecten aantrekt om de biodiversiteit te vergroten. Voorheen kozen ze vooral op kleur,
maar nu letten ze meer op de oorsprong van de gewassen.
‘Als je planten uit Nederland kiest, weet je dat ook Nederlandse insecten er blij mee zullen zijn.’

Drie tips van Mieke:

Het groen op het balkon vraagt meer aandacht dan dat in de
volle grond. ‘’s Zomers moet je echt elke dag water geven,
dus drie weken op vakantie gaan zonder tuinwacht zit er niet
in. Als je kiest voor grote cementbakken en de afwatergaten
niet onderin maar aan de zijkant, op één centimeter boven de
bodem maakt, kunnen de planten wel een klein watervoorraadje aanleggen zonder dat de wortels zullen gaan rotten.’
Zelfs als je zelf geen eigen buitenruimte hebt, kun je meedoen om de buurt te vergroenen. Zo hebben ook Mieke en
Ben naast hun boven- en ondertuin nóg een tuin: de Leidse-

Ook zin gekregen in groen?

Steenbreek023.nl
Voor vergroening van particuliere tuinen en het
tegengaan van verstening.
Nursery The Willows
Kwekerij van vaste planten geopend op vrijdag
en zaterdag van 09.00-17.00 of op afspraak.
Mieke: ‘Alsof je een sprookjestuin binnenloopt’
Imkerpedia.nl/drachtplanten
Alfabetische lijst met nectar- en
pollenwaarde.
‘De iets meer gevorderde tuinier
vindt hier welke planten geliefd
zijn bij bijen.’

Bij elkaar in de buurt
De Leidsebuurt is een aantrekkelijke plek om te wonen:
dicht bij de stad, niet al te ver van het strand, goede
verbindingen met openbaar vervoer (nou ja, inmiddels
wat minder).
Zo aantrekkelijk zelfs, dat er in De Clercqstraat een aantal kinderen die uitgevlogen waren zelf een huis in straat
of dicht in de buurt hebben betrokken.
Voorbeeld daarvan is de familie Steijn. Carel en Nancy
leerde elkaar kennen op de opleiding verzorgende. Ze
woonden daarna op verschillende plaatsen, w.o. Soesterberg en kregen beide een baan bij de Cruquiushoeve.
Dus op zoek naar een huis in de buurt.

Nancy had eerder in Haarlem gewoond, in noord en
vond het wel een leuke stad. Maar noord was behoorlijk
ver weg van Cruquius, dus gingen ze op zoek naar een
iets zuidelijker wijk. En zo kwamen ze in de Leidsebuurt
terecht.
We spreken over 1977 … een jong stel was het nog.
Toen de kinderen kwamen – eerst zoon Gerben en daarna
dochter Irene – stopte Nancy met haar vaste baan en ging
als oproepkracht werken. Ze zorgden er samen voor dat
hun werktijden elkaar niet overlapten, zodat er altijd iemand thuis was voor de kinderen.

Nieuws uit de wijk

door: Bert van Schagen |
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Verslaafd aan een hobby
Spullen uit Frankrijk, meestal oud, krijgen in het winkeltje van Karin en Frank een nieuw leven.
Het winkeltje is begin december 2019 geopend.
“Dit is een uit de hand gelopen hobby”, zegt Frank als ik vraag
wanneer Karin en hij met ‘Het Brocante Pakhuis’ aan de Assendelverstraat 30 zijn gestart. “Karin was altijd creatief aan het
stylen in huis, altijd bezig met veranderen, leuke dingetjes
neerzetten die ze op vakantie in Frankrijk had gevonden”. Karin: “Dan zei het bezoek: oh, wat leuk, dat wil ik ook wel. En
dan namen wij iets extra mee.” Frank, instemmend: “Het werd
een verslaving.”
“Wat is er zo leuk aan en wat maakt het boeiend?”
“Het onbekende dat je erin tegenkomt”, zegt Karin. “De interesse in de spullen, het unieke, juist als ze gebruikt zijn. Dat
geeft er iets levends aan. En ook dat wij ze dan weer een nieuw
leven geven“. Frank: “Ja, maar het is wel hard werken, vroeg je
bed uit. Al die jaren op markten door het hele land, met collega’s die in dezelfde branche zitten. Mensen vroegen ons of we
niet een winkel hadden. Zo kwamen we op het idee om een
winkel te beginnen.”
Wat betekent ‘Brocante’?
Frank: “Dat is het Franse woord voor rommelmarkt. Verwijst
naar alles wat met ‘oud’ te maken heeft, of antiek, landelijk. De
meeste van onze spullen komen uit heel Frankrijk. We zijn niet
aan een bepaalde regio gebonden.
Karin: “Het werd een hobby van ons tweeën. Maar het handelen is meer iets van Frank.”

Komen er veel mensen langs?
Frank: “Ja. De aanloop is redelijk. En wie binnenkomt is enthousiast.”
Karin: “Mensen zeggen van alles: ‘Hoe meer rondjes ik loop,
hoe meer ik zie’. Of ‘Ik heb ogen tekort’. Of iemand zegt: ‘Wat
een leuk winkeltje in de buurt. Wat een aanwinst.’”
“Ja, zoveel winkeltjes heb je hier niet meer”, zegt Frank, die
geboren en getogen is in de Leidsebuurt. Hij heeft er 47 jaar
gewoond. Tegenwoordig wonen Karin en hij al weer 5 jaar in
Haarlem Noord.

Het Brocante Pakhuis, Assendelverstraat 30, is elke vrijdag geopend van 11.00 – 16.00 uur.
Website en facebook: Karin’s Brocante Shop.

Die kinderen werden groot, en gingen allebei in de
buurtsuper werken. Irene moest een keertje invallen op het
filiaal aan de Rijksstraatweg, en daar leerde ze ene Arjan kennen. Zij was toen 15 jaar oud, en er sprong nog geen vonk
over. Toen Arjan later in de Oranjestraat kwam werken, gebeurde dat ook niet meteen, maar uiteindelijk wel: verliefd,
verloofd, getrouwd.
En toen op zoek naar een huis, en heel toevallig stond er een
huis te koop in De Clercqstraat. Erg gezellig. Inmiddels wonen zij er ook al 14 jaar.
De dochter van Irene en Arjan loopt eventjes snel naar oma
en opa, en zit net op De Peppelaar, de school waar haar
moeder ook op heeft gezeten. Een ze heeft ook nog dezelfde juf. Heerlijk bij elkaar in de buurt…
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Nieuw bewonersinitiatief
Brouwersplein
Een aantal buurtbewoners heeft de wens geuit om het
Brouwersplein en speeltuin Klarenhof een nieuwe uitstraling te geven. Een die meer past bij deze tijd en die meer
aansluit op de behoefte van de kinderen en bewoners uit
de buurt.
Om dit te bereiken is in samenwerking met deze buurtbewoners, Haarlem Effect, Sociaal Wijkteam en de gemeente
Haarlem gekeken naar een verbeterslag.
Behoeftepeiling
Om het bovenstaand te realiseren, is het belangrijk om de
mening van omwonenden te horen. Het Sociaal Wijkteam
Zuid West is gevraagd om:
• te ondersteunen en
• een behoeftepeiling op te zetten en
• mee te helpen uitvoeren.
Bewoners, wijkteamleden en sociaal werkers van Haarlem
Effect zijn met een vragenlijst de buurt in gegaan om ideeen en wensen te peilen.

Aangedragen verbeterpunten vanuit de buurtbewoners
Er is met 72 bewoners gesproken. Een veel gehoorde klacht
is de hondenpoep, met name in een veld grenzend aan de
speeltuin. Inmiddels zijn de hekken van de speeltuin verplaats en is dit poepveld bij de speeltuin getrokken. Verder
zijn de boomspiegels klaar gemaakt zodat bewoners deze
kunnen beplanten.
Het merendeel van de geïnterviewden wil graag een koffietentje en een snackbar terug in de wijk. Zou een combi niet
mooi zijn? Er zijn al gegadigden in gesprek met de gemeente.
Bewoners blijken het Brouwersplein en de speeltuin zeer te
waarderen als plek voor ontmoeting en speelmogelijkheid.
Een uitgebreide opsomming van ideeën voor verbetering is
te lezen in het verslag van de behoeftepeiling op de facebookpagina van Speeltuin Klarenhof: www.facebook.com/
groups/klarenhof.

Nieuws uit de wijk

door: Bert van Schagen |

15

Geboeid door bijen
Renate Kooijmans kreeg al op jeugdige leeftijd belangstelling
voor de natuur, vooral voor bijen.
Welke rol spelen ze in de natuur? Waarom zijn ze zo boeiend?
En waarom zijn ze voor ons zo belangrijk?
Bloemen en bijen
“Mijn vader gaf mij de liefde voor de natuur
mee. In mijn kinderjaren nam hij mij mee naar
een stokoud vrouwtje. Ze had bijenvolken en
verkocht waskaarsen en het rook heerlijk naar
bloemen en was. De bijenkorven vond ik heel
indrukwekkend, die vergat ik nooit.”
Toen Renate zich meer met bijen ging bezighouden, ging er een wereld voor haar open.
De bijen brachten haar “terug naar de natuur.” Ze kijkt vanuit het leven van de bij, het
houden van zwermen, bestuiving, bijen als
honingproducent. In oktober 2019 slaagde ze
voor de opleiding tot leraar bijenteelt.
“We hoeven natuurlijk niet allemaal het imkeren te praktiseren of bijen te houden. Maar
het is van belang dat we weten hoe het werkt. Dat we beseffen
dat bloemen nodig zijn als je honing wilt oogsten en voedsel
wilt kunnen eten. Dat bloemetjes en bijtjes met elkaar verbonden zijn.”
Wespen en bijen
Niet alle bijen produceren honing, of leven als volk. Behangersen zandbijen bijvoorbeeld leven solitair. De wespen die in augustus om ons hoofd vliegen leven ook als volk. Rond eind augustus sterft dit. Een paar koninginnen die blijven leven
verspreiden zich, zoeken elk een plekje in de grond of elders, en
overleven zo de winter. In het voorjaar legt de wespenkoningin
eitjes. De larfjes scheiden tot augustus een zoete stof af waarvan
de wespen kunnen leven. Als ze hiermee stoppen zoeken de
wespen onze terrassen op. Ze hebben natuurlijk een angel. De

Thuisbrouwers opgelet!

Het Badhuis Bierfest, afgelopen najaar, was een succes.
Komt er in september een Bierfest 2 ???

Ben je zelf een enthousiast thuisbrouwer die een aardig
biertje brouwt, of ken je zo iemand. En wil je wel eens een
groter publiek dan familie en vrienden alleen?
Wellicht is dit je kans.
Meld je dan aan,
graag vóór 15 april op: meertineke@hetnet.nl

bij ook, maar mét weerhaakje, in tegenstelling tot de wesp die na de prik gewoon verder vliegt. Op het terras zoekt hij alleen een
drankje. En de bijen? Zij zoeken slechts nectar
en stuifmeel. Ze steken alleen als ze in hun
voortbestaan worden bedreigd. Maar hun
steek bekopen ze met de dood.
Wat kunnen wij zelf?
“Wij hebben als consumenten grote invloed
op onze omgeving. We kunnen bloemen
planten in de tuin, een plantenbak neerzetten
op het balkon, en in de winkel kunnen we altijd kiezen, zodat we zelf besluiten wat er op
ons bordje komt. Waarvoor kiezen we? Voedingstoffen, of smaak in ons voedsel? Perfect
gevormde groente en fruit? Voedsel dat op een zo goedkope
mogelijke manier wordt geproduceerd? Als we zo weinig mogelijk voor ons voedsel willen betalen, betaalt altijd iemand anders
de rekening.”
Renate is bezorgd, maar kan ”zorgen een ander niet opleggen”,
zegt ze. Er zal “hier en daar wel eens een vogel een bijtje pikken,
vooral als er niets anders te halen valt. Bijen, samen met zweefvliegen, zijn heel belangrijk voor de bestuiving. Als de insecten
verdwijnen, verdwijnt ook ons voedsel in rap tempo. We hebben dan weinig te kiezen. Bijen zijn verantwoordelijk voor
drie-vierde van de bestuiving van de planten die zorgen voor
ons voedsel.” En over onze tuin: “tegel eruit, plantje erin”.
Tips voor de tuin:
Iris Veltman tuinontwerpster - https://irisgardenecology.com
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Fluizerende huizen

Theatermakers en buurtbewoners brengen
oorlogsgeschiedenis Leidsebuurt in beeld.
Met Fluisterende Huizen zoomen theatermakers, muzikanten en beeldend kunstenaars
uit de Leidsebuurt in op de Tweede Wereldoorlog-geschiedenis van de onze prachtige
buurt in Haarlem. Het idee voor dit project ontstond in de hoofden van theatermakers en
Leidsebuurters Liesbeth Rood en Marije Scheerder.
Liesbeth: Vorig jaar werd ik benaderd
door mijn vriendin Cato Thier. Zij vertelde dat ze het project ‘Oorlog in mijn
Buurt’ naar Haarlem had gehaald. Tijdens dit schoolproject over de Tweede
Wereldoorlog gaan kinderen van groep
8 in gesprek met ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt
en in hun buurt wonen. Deze verhalen
vertellen de kinderen vervolgens door
aan hun klasgenoten en families. Ik
werd gevraagd om de kinderen te helpen met hun presentatie. Binnen enkele weken lag er een stapel bijzondere,
waargebeurde verhalen voor mijn neus.
Ik dacht: Deze verhalen moeten nog
veel meer mensen horen. In dezelfde
periode las ik de boeken Het meisje
met de Vlechtjes over Freddie Oversteegen het jongste verzetsmeisje van
Haarlem die op de De Clercqstraat
woonde en Elke dag een druppel gif, twee prachtige boeken
van Wilma Geldof (die iedereen van boven de 14 moet lezen!!). Zo ontstond het idee voor Fluisterende Huizen.
Marije: Omdat dit jaar in heel Nederland 75 jaar Vrijheid
wordt gevierd, doen er 5 scholen in Haarlem mee aan ‘Oorlog in mijn Buurt’ waaronder OBS Peppelaer. Hierdoor werd
de stapel alleen maar groter. Een huis van onder tot boven
behangen met koperdraad, een koe in een hooiberg, Twee
zussen die ‘ineens’ een kindje hebben, een meisje dat als
daad van verzet bij haar geboorte de namen Wilhelmina Juliana Beatrix Margriet krijgt, een fiets onder de vloer en natuurlijk de aanslag. Er is zoveel gebeurd hier, dat willen we iedereen vertellen. Zodat je je buurt nog wat beter leert kennen.
Liesbeth: En dat gaan we doen in samenwerking met acteurs,
muzikanten, zangeressen en beeldend kunstenaars. Onge-

looflijke talenten die allemaal in en
rond de Leidsebuurt wonen.
Op 1, 2, 3 en 4 mei zal Fluisterende
Huizen te zien zijn als onderdeel van De
Vrijheidsweek van Bevrijdingspop. Tussen 18.45 en 20.30 uur (op 4 mei na de
herdenking om 20.30 uur) start er elke
15 minuten een wandeling vanaf Het
Badhuis. Hieraan kunnen maximaal 20
bezoekers vanaf 10 jaar deelnemen. De
theatrale wandeling zal ongeveer 75
minuten duren en weer eindigen in Het
Badhuis waar de bezoekers met elkaar
kunnen napraten onder genot van
sfeervolle muziek.
Liesbeth: In de crypte van de Kathedrale Basiliek de Sint Bavo zal van 28
april t/m 31 mei een foto-expositie van
Oorlog in mijn Buurt en Fluisterende
Huizen te zien zijn, hier loopt de wandeling op 1 t/m 4 mei doorheen. Op 5 mei van 10.00 – 12.00
uur wordt het project afgesloten met een Vrijheids Koffie-ochtend in Het Badhuis.
We hopen natuurlijk dat iedereen komt kijken en luisteren.
Daarnaast blijven we zoeken naar mooie verhalen, dus als je
dit leest en denkt: Ja maar ik heb ook nog een bijzonder verhaal óf Je moet eens met die en die gaan praten. Dan horen
we dat natuurlijk heel graag. Je kunt ons vaak vinden in het
Badhuis of een mail sturen naar fluisterendehuizen@gmail.
com. Ook als het je leuk lijkt om als vrijwilliger mee te helpen
op (één van) de dagen.
Fluisterende Huizen
Wanneer: 1, 2, 3 en 4 mei 2020
Kaartjes:
€7,50 via www.tglava.nl
Start:
Badhuis Leidsebuurt * Leidseplein 49 * Haarlem
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Wilt u uw (stads)tuin, balkon
of terras omtoveren tot een
groen paradijs?
Dan kan ik u helpen met
een passend ontwerp,
beplantingsplan of advies!
NIEUW: u kunt bij mij nu
ook een tuinworkshop van
4 uur doen! Kijk op mijn
website voor meer info.

zin om je in 2020 aan te sluiten
bij de leuke groep vrijwilligers
van het badhuis?

Marjan Zaagman
Tuinontwerp

Stuur een mailtje naar:
vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

hetBadhuis

www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

voor en door buurtbewoners

Spaarneduin

makelaars

Altijd het juiste adres!
Een huis verkopen is vakwerk. Timing, presentatie en
kennis van de buurt zijn essentieel.
Ons kantoor staat in de Vijfhoek, eigenlijk bij u om de
hoek, wij kennen uw buurt, de mensen die er wonen
maar ook de mensen die er graag willen komen wonen.
Voor begeleiding bij verkoop en aankoop bent u bij ons
aan het juiste adres. Kom eens langs en laat u informeren over onze succesvolle en persoonlijke aanpak.
Graag tot ziens!
Jos Steetskamp, Caroline de Wilde en Eric Weijers

www.spaarneduin.nl ● 023 534 09 49
Ged. Raamgracht 14 zw - 2011 WJ Haarlem

NVM
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Gevelbeplanting
in het voorjaar
Aan de vogelgeluiden te horen komt het voorjaar er alweer aan! Vogels gaan op zoek naar een plek om te nestelen. Dat kan zijn in een nestkastje in de tuin, maar er
zijn ook meer natuurlijke manieren om vogels de ruimte
hiervoor te geven. Gevelbeplanting doet het altijd
goed, vooral met doornen zoals vuurdoorn – prachtige
bessen in de herfst en winter – , klimhortensia – schattige kleine lichte bloemetjes – of een coniferenhaag. Merels en lijsters zijn er dol op! Een ligusterhaag is aantrekkelijk voor mussen en ruikt heerlijk, zoals langs de
Westerstraat.

ADVERTORIAL

Eerste hulp bij groene
paradijsjes!
Wist u al dat wij in de Leidsebuurt een tuinontwerper hebben? Marjan Zaagman woont
al ruim 30 jaar in onze wijk, maar mag zich
sinds juni 2018 gediplomeerd tuinontwerper noemen. En sinds september 2018 is ze
haar bedrijf begonnen, waarbij ze zich specialiseert in kleine (stads)tuinen, balkons en
terrassen. Dat komt goed uit in een buurt als
de onze, waar we graag meer groen willen
maar waar de ruimte soms beperkt is.
Wil jij jouw buitenplek omtoveren tot een groen paradijs, maar
weet je niet goed hoe je het moet aanpakken? Dan kan Marjan
jou zeker helpen! Ze kan een volledig (of gedeeltelijk) ontwerp
maken voor jouw tuin of balkon. Vaak zal dit samengaan met een

beplantingsplan. Wil je alleen een adviesgesprek dan is dat ook
mogelijk. Nieuw is een individuele tuinworkshop: samen met u
besteedt Marjan 4 uur aan de tuin, in te vullen naar eigen wens.
Marjan neemt de tijd om goed te luisteren naar je wensen, en
om samen met jou toe te werken naar een plan dat precies bij
jou past. Een proces dat wel even tijd vraagt, omdat goed nagedacht moet worden over bijvoorbeeld materialen, de tijd die
je wilt gaan besteden aan onderhoud, het budget, en uiteraard
een beplanting die jij mooi vindt, maar die ook op termijn goed
kan gedijen binnen de gegeven omstandigheden.
Vervolgens moet het plan nog uitgevoerd worden. Misschien
heb je al een hovenier op het oog of wil je het (deels) zelf doen.
Zo niet dan kan Marjan een hovenier regelen.
Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!
Een eerste gesprek is altijd gratis (tenzij je uitsluitend een
eenmalig adviesgesprek wilt). Bel 06-38578416, mail naar
info@marjanzaagman.nl, of kijk voor meer informatie op
www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl.

De buurt uitgelicht

Insecten in het
voorjaar
Een manier om een goed leefklimaat voor insecten in de
tuin te maken is door het planten van wilde geraniums,
zoals ooievaarsbek of reigersbek. Lavendel is voor insecten ook heel aantrekkelijk, evenals de bloesem van fruitbomen. Een struik is ook een goede oplossing als er
geen plek is voor een boom, zoals een aalbes of rode
bes. Het fruit dat blijft liggen is voor de vogels.
In verband met wateroverlast en voor de insecten en de
vogels is het raadzaam om je tuin te vergroenen door
een aantal stenen of tegels te verwijderen en op het vrijgekomen stuk aarde wilde bloemen te zaaien of graszoden te leggen of een leuke struik of boom te planten.

Soms loop je door de
buurt en denkt ineens:
hûh, wat zie ik nu?

Heeft u ook iets leuks gezien voor
deze rubriek, mail dan een foto en een
tekstje naar wijkkrant@leidsebuurt.nl
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groencolumn

door: Ingeborg en Marjan

De Leidsebuurt heet een 'versteende
buurt' te zijn. Dat wil zeggen: er is weinig
groot groen, in de zin van grote hoge bomen en grote oppervlakken met groen. Maar toch doen de bewoners, nieuw
en oud hun best om er wat van te maken. Overal in de Leidsebuurt is men bezig met geveltuintjes, kleine plantenbakken tegen de gevels en grote vierkante plantenbakken die
'geadopteerd' zijn van Spaarnelanden. Dit alles tegen de
hittestress, de belasting die mensen ervaren als het in een
versteende wijk veel warmer wordt dan de rest van de omgeving.
Zonder groen, en dus zonder schaduw nemen alle stenen
van straten muren en daken de zonnestralen en de warmte
van de omgeving op en stralen dat weer uit. Hierdoor kan
de luchttemperatuur in de omgeving zomaar 3 tot 5 graden
hoger uitvallen dan wat het KNMI heeft voorspeld. En dat is
geen goed nieuws voor mens en dier.
Daarom was ik heel erg blij dat er nieuwe bomen kwamen,
hoe meer hoe liever. Dat het met zomaar opeens een boom
voor je deur even wennen en wellicht een minder goed idee
is, is begrijpelijk, maar die boom bij de buren is al een stuk
beter.
Wees gerust ik heb me laten vertellen dat alle beschikbare ruimte
in de ondergrond van de Leidsebuurt straks is benut en dat er
echt geen bomen meer bij kunnen.

Hûh?!

Verhuisplannen?
Verhuisplannen?
Zoekt u een nieuwe woning? Dan bieden wij u gratis aankoopbegeleiding bij het zoeken
Zoekt
u een
nieuwe
woning?
Dan bieden
wij u gratis(indien
aankoopbegeleiding
bij hetverkopen).
zoeken
naar een
nieuwe
woning
in Haarlem
en omgeving
wij uw woning mogen
naar
een
nieuwe
woning
in
Haarlem
en
omgeving
(indien
wij
uw
woning
mogen
verkopen).
Door de toenemende vraag naar leuke woningen, het schaarse aanbod en de lage
Door
de toenemende
naar leuke woningen,
hetstijgen.
schaarse
aanbod
en deaan
lage
hypotheekrente
blijvenvraag
de verkoopprijzen
tot nu nog
Mocht
u al eens
verhuizen
hypotheekrente
blijven
de
verkoopprijzen
tot
nu
nog
stijgen.
Mocht
u
al
eens
aan
verhuizen
denken, dan is het nu misschien wel hét moment. Goed om dan te weten dat wij al
jaren
denken,
dan
is
het
nu
misschien
wel
hét
moment.
Goed
om
dan
te
weten
dat
wij
al
jarenkennen.
werkervaring in uw buurt hebben en dat wij als geen ander de bewegingen in de markt
werkervaring
in
uw
buurt
hebben
en
dat
wij
als
geen
ander
de
bewegingen
in
de
markt
kennen.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Tot G&O.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Tot G&O.

Zijlweg 104, Haarlem
Zijlweg
Haarlem
(023)104,
5400560
(023) 5400560
info@G-Omakelaars.nl
info@G-Omakelaars.nl

WWW.G-OMAKELAARS.NL
WWW.G-OMAKELAARS.NL

N
SPUITE ENS
UK
VAN KEUBELS
EN ME
TIE
REPARAFFE
VAN DO PEN
M
KOPLA

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Autoschadeherstel / spuitwerk
• Taxatie en afhandeling met de
verzekering voor W.A., W.A. casco
en waarborgfondsschade.
• Spuiten van uw motor, scooter
of scootmobiel
• Spuiten van keukens en meubels
• Reparatie van doffe koplampen
Altijd vervangend vervoer aanwezig

Quality parts en / of
gebruikte onderdelen
Naast een reparatie met
originele onderdelen kunt u ook
kiezen voor een reparatie met
goedkopere quality parts en /
of gebruikte delen. Wij geven
u graag een vrijblijvende
offerte van uw schade en
adviseren in het maken van
de keuze van de onderdelen.

Maak snel een afspraak of kom bij ons langs!
Brouwersvaart 100 A/B, 2013 RC Haarlem | T. 023 - 531 62 12
www.autoschadeschouten.nl | info@autoschadeschouten.nl
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Regelzorg

riibewiiskeuringen

-

Waaronder J. x per maand

in Haarlem:

Steunpunt voor Ouderen
Zuict,,West
Van Oosten de Bnlfjnstraat 60

Kosten seniorenkeuring: € 35,00. Groot rijbewijs keuring: € 55,00

Bel voor informatie of een afspraak naar landelijk afsprakenbureau
Regelzorg 088 23 23 300 of maak uw afspraak online: www.regelzorg.nl

AGENDA

hetBadhuis

voor en door buurtbewoners

Nu op alle doordeweekse ochtenden geopend tussen 08.30 en 12.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties)!

maart

20 HAAK-AAN

19 INTERNATIONALE KINDERBOEKENRUIL

21 DE EETTAFEL

20 - 22 DEPOT-Z SPEELT KURK!

24 CAFÉ DE LIEFDE

Reserveren: mail@depotz.nl

23 HAAK-AAN
24 DE EETTAFEL

26 BADKAMERGALM
26 KONINGSNACHT OP HET LEIDSEPLEIN

25 REPAIR CAFÉ

Vrijmarkt, muziek en plezier tijdens Koningsnacht in je
eigen Leidsebuurt! Bij succes maken we er een nieuwe
traditie van. Hou de website en Facebook in de gaten.

26 - 28 MAGHREB FILMFESTIVAL

28 DE EETTAFEL

www.maghrebfilmfestival.com

29 BADKAMERGALM

29 REPAIR CAFÉ

30 HAAK-AAN

Mei

April

1 - 4 FLUISTERENDE HUIZEN

1 KINDERBADJE

Theatrale wandeling door de Leidsebuurt over de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de
Leidsebuurt. Info & tickets: www.tglava.nl

3 BUURTBORREL

5 VIER DE VRIJHEID
10.00 - 12.00 uur: koffie, thee, limonade & taart

5 MK WINES WIJNPROEVERIJ
6 HAAK-AAN
6 JAARVERGADERING WIJKRAAD
7 DE EETTAFEL
8 IERSE AVOND MET 'THE FIDDLE CASE'

5 DE EETTAFEL
11 HAAK-AAN
12 DE EETTAFEL
12 INLOOPSPREEKUUR FUNDERING
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

9 BUURTONTBIJT

14 BUURTONTBIJT

10 BOMBAY MASALA TEA AFTERNOON

18 HAAK-AAN

14.30 - 17.00 uur multiculti thee en spelletjesmiddag

10 KLEDINGRUILBEURS

19 DE EETTAFEL

19.00 - 21.30 uur

25 HAAK-AAN

13 HAAK-AAN

26 DE EETTAFEL

14 DE EETTAFEL

27 REPAIR CAFÉ

14 INLOOPSPREEKUUR FUNDERING

31 BADKAMERGALM

Ook
vrijwilliger
worden?

stuur een mail naar:
vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl
Het is verslavend gezellig!

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Meer informatie op www.badhuisleidsebuurt.nl | Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem | info@badhuisleidsebuurt.nl

HANDIGE NUMMERS
EN ADRESSEN
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COLUMN
Heb je hem al verhuurd?
De Leidsebuurt, de leukste buurt achter de duinen. Ideaal gelegen op
tien minuten lopen van de duinen en tien minuten lopen van de gezelligste winkelstad van Nederland.
En met anderhalf uur wandelen of een half uur fietsen zit je in Zandvoort,
zonder files. Toen ik dit kortgeleden weer eens deed bedacht ik dat van
1 tot 3 mei aanstaande het Formule1-circus in Zandvoort neerstrijkt. In
het hele land werd in de afgelopen periodes gewag gemaakt van de
enorme toestroom van mensen naar Zandvoort in dat weekend. De NS
gaat vaker en met langere treinen rijden. En er zijn mensen die speculatief al enkele hotelkamers hadden gereserveerd.
Nu bekruipt mij de vraag: “Wie heeft er zijn huis al verhuurd?” We hebben hier in de Leidsebuurt namelijk nogal wat te bieden: een verblijfplaats midden tussen het centrum van Haarlem en Zandvoort, de F1-bezoeker kan het bij wijze van spreken lopend af en als we hem onze fiets
erbij verhuren kan hij fietsend en fluitend langs de files in een half uur op
de plaats van bestemming zijn.
Dat moet toch een gat in de markt zijn. Ideaal toch voor de medeburgers
die Lewis met zijn kekke stuurtje en Max de durfal van dichtbij willen
meemaken? Zelf kun je gaan kamperen of bij familie logeren, zie je die
ook nog eens en met een beetje mazzel verdien je zo in een paar dagen
tijd je zomervakantie bij elkaar.
Dat zeiden ze tenminste. Een snelle zoektocht op https://www.airbnb.nl/
leert dat er in Zandvoort zelf of in Haarlem nog genoeg te huur is voor
prijzen van rond de € 200, - per nacht.
Dus het een jaar geleden voorgespiegelde snelle geld zit er waarschijnlijk niet in. Maar wie weet wat er nog gaat komen.
Of het mag?
Kijk daarvoor op https://leidsebuurt.nl/toeristische-verhuur-van-woningen/

Gerard Hidde

Politie

Alarmnummer: 112
Algemeen & wijkagent: 0900-8844

Brandweer

Alarmnummer: 112
Algemeen: 023-515 95 50 of 023-531 11 33

Wijkraad Leidsebuurt

wijkraad@leidsebuurt.nl
www.leidsebuurt.nl
facebook.com/Leidsebuurt

Leidsebuurtkrant

wijkkrant@leidsebuurt.nl

Meldpunt Leefomgeving
023-511 51 15

Speel-o-theek Leentje Beer

Leidseplein 36 rd | 06-10618189
www.leentjebeer.org

Haarlem Effect

info@haarlemeffect.nl | 023-532 25 47
www.haarlemeffect.nl

Buurtbemiddeling

Mary van der Drift | 023-569 88 83
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.30
buurtbemiddelinghaarlem@meerwaarde.nl

Vrienden van de Houtvaart

secretaris@houtvaart.nl | www.houtvaart.nl

Burenhulp

freddievankoningsveld@gmail.com
ysonne@gmail.com

Sociaal wijkteam Zuidwest

wijkteam-zuidwest@haarlem.nl
023 5430998 ma-vr van 09.00 - 17.00
Inloopspreekuur Di 13.00-16.00
Do 9.00-12.00
Redactie Bert van Schagen, Martijn KösterHenke,
Inge Roetman, Maaike Buijs, Eleonoor Van
Weeren en Maaike Buijs.
Illustraties Martijn KösterHenke
Vormgeving Divendal Repro | www.divendalrepro.nl
Fotograﬁe Hennie Wilderom
Drukwerk Divendal Repro | www.divendalrepro.nl
Website www.leidsebuurt.nl

Deze Leidsebuurtkrant werd bezorgd door onder andere:
Anneke v.d. Blonk, Fabian Captijn, Rob van Hoek, Jacolien van
der Ham, Ineke van Bekkum, Joop van der Eijk en Frederieke
Boersma, Marion Kamperman, Marja Klaver, Marlies Ootjers,
Ellen Sangster, Nicolette Schut, Nel Taat, Wies de Vos Burchart,
Bé Wildeboer, Linda Willemsen, Philip Kenselaar.
Coördinatie Lidia Schoonderbeek.

KOPIJ

ADVERTENTIES

Uiterste inleverdatum 15 mei 2020
per e-mail naar wijkkrant@leidsebuurt.nl

Uiterste inleverdatum 15 mei 2020
per e-mail naar advertenties@leidsebuurt.nl

Wil je ook biologische groente oogsten?

Steeds meer Haarlemmers ontdekken de biologische zelfoogst-tuinen van Wij Telen Groente. Iedere week zie je mensen met volle
fietstassen van de tuinderij bij het Ramplaankwartier komen, of
vanaf de Kweektuinkas in Haarlem Noord. Daar worden onder leiding van professionele tuinders vele soorten biologische (vergeten)
groenten, kruiden, klein fruit en bloemen verbouwd.
Voor een vast bedrag per jaar, een zogenaamd oogstaandeel, kun je
wekelijks gedurende het seizoen oogsten.
Je oogst iedere week zo’n vier tot vijf groenten. In de prille lente
wat minder, in de zomer en herfst soms wel zeven tot acht verschillende groenten. De tuinder bepaalt wekelijks wat er te oogsten valt.

Merels
Dierenkliniek
Zijlweg 68 2013 DK Haarlem
023 - 531 60 33
Spreekuur: ma. t/m vr. 19.00 - 19.30
en volgens afspaak
Afhalen kan ook op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur
www.merelsdierenkliniek.nl

www.rijdendedierenarts.nl

De inschrijving voor het seizoen 2020 is begonnen!
Iedereen, van jong tot oud, is welkom.

Contact
Erik de Keulenaar
06-16898282
info.wijtelengroente.nl
Wil je meer informatie? Kijk op de website

www.wijtelengroente.nl

<Mijn letters maken...

...(in)druk!

Brouwersvaart 48c . 2013 RB Haarlem . 023 - 532 90 25
info@divendalrepro.nl . www.divendalrepro.nl

www.budgetkliniek.nl

023 524 05 32 • contact@wapenvankennemerland.nl • www.wapenvankennemerland.nl • Ramplaan 125

pasen, 12/04 & 13/04
Kom tijdens de paasdagen gezellig met
vrienden en familie genieten van een lekker
ontbijt- of lunchplateau.
Ontbijtplateau, 09:30-11:30
Lunchplateau, 12:00-16:00

12,50
14,50

TUIGHUIS
Kraantje Lek beschikt over een uniek
bijgebouw direct aan de speeltuin.
Deze ruimte is uitermate geschikt voor
het organiseren van kinderfeestjes,
familiedagen, privé diners en borrels.
Bekijk de website voor meer informatie.

023-5241266

|

contact@kraantjelek.nl

|

www.kraantjelek.nl

|

Duinlustweg 22, Overveen

