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Van de redactie
B

este buurtbewoner, voor je ligt de eerste
Leidsebuurtkrant van 2021, het lentenummer.

Je vindt weer veel informatie over onze mooie
buurt, zoals nieuwe projecten, een 10-jarig
lustrum, vertraagde (verstoorde) contacten met de
gemeente, nieuwe initiatieven en veel meer.
Niet onbelangrijk zijn de (herhaalde) oproepen
voor vacatures bij de wijkraad en de wijkkrant……
Kom op!!! Gaat de buurt je aan het hart, meld je
dan nu aan!
Veel leesplezier, namens de redactie
Eleonoor en Maaike

Inhoud
5 		Van de Wijkraad
7 	Waar zijn de fietspaden op onze
Leidsevaart?
		
		Leidsebuurt stemt maar houdt
afstand
8

Rebup Mom’s gaat open!

9

Stichting BEDENK bestaat 10 jaar!

11	Spaarnelanden houdt onze buurt
schoon en zo opgeruimd mogelijk
		
		Fietsen plaatsen

Redacteur gezocht

De Leidsebuurtkrant is op zoek naar een nieuwe
redacteur. De redactie komt vier keer per jaar
samen om de inhoud van de nieuwe krant te
bespreken. Je hebt de vrijheid zelf onderwerpen
aan te dragen en uit te werken.
 Heb je zin om met een redactieteam samen
een bijdrage te leveren aan de Leidsebuurtkrant,
neem contact met ons: wijkkrant@leidsebuurt.nl

Oproep acquisitie

Wij zijn ook dringend op zoek naar iemand die
de acquisitie voor de advertenties wil doen.
De subsidie die wij ontvangen is niet voldoende
voor het dekken van de kosten. De inkomsten uit
de advertenties en editorials zijn dus onmisbaar
voor het voortbestaan van de Leidsebuurtkrant.
 Wie wil deze taak op zich nemen?
Meld je aan via wijkkrant@leidsebuurt.nl

Dank aan onze sponsoren!

Inge de Ruijter sponsort de Leidsebuurtkrant
met een bedrag van € 20,-. Hartelijk dank daarvoor!
Dank ook aan onze adverteerders die het voortbestaan van de Leidsebuurtkrant mede mogelijk
maken.
Wil je ons ook sponsoren? Wij zijn daar blij mee!
Neem contact op via wijkkrant@leidsebuurt.nl
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13	Redacteur Bert vertrekt bij onze
buurtkrant!
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Bij de voorkant:

L

ente betekent voor Dana groei. Groei is ontdekken en ontdekken is grenzen verleggen. Maar is
dit mogelijk in deze coronaperiode? Op de eerste
mooie lentedag tijdens haar dagelijkse wandeling
kwam zij deze jongen tegen en dacht: 'zeker hij
verlangt naar volledige vrijheid. Hij klimt, kijkt
en hij hoopt….' Een beeld dat voor haar deze tijd
mooi weergeeft.

Voor ambachtelijk schilderwerk

Bob Prins

BasBike Tweewielerservice

Westergracht 99-zw, 2013 ZN HAARLEM

Voor reparaties en accessoires,
tevens dealer van:

Binnen- en buitenschilderwerk

BEDRIJFSCHAP

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

SCHILDERSBEDRIJF

BSP, Cortina, Pointer en Sparta
&

Tel. 023 – 536 16 68 Mobiel 06 - 53 58 69 78

E-bikes van Sparta en Qwic

E-mail: schildersbedrijfprins@gmail.com

T : 023 - 5312222

Ook bereikbaar na 18.00 uur

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

ADVERTORIAL

Eerste hulp bij groene paradijsjes!
Wist je al dat wij in de Leidsebuurt een tuinontwerper hebben?
Marjan Zaagman woont al bijna 35 jaar in onze wijk, maar mag
zich vanaf juni 2018 gediplomeerd tuinontwerper noemen. In
september 2018 is ze haar bedrijf begonnen, waarbij ze zich
specialiseert in kleine (stads)tuinen, balkons en dakterrassen.
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. Maar alleen een adviesgesprek is ook
mogelijk. Of een individuele tuinworkshop: samen met jou besteedt Marjan 4 uur aan de tuin, geheel naar eigen behoefte.

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.
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Van de wijkraad
A

ls secretaris van de wijkraad Leidsebuurt wordt dit mijn
laatste bijdrage aan deze Leidsebuurtkrant. Na mezelf
negen jaar als secretaris van de wijkraad voor de Leidsebuurt
te hebben ingezet, is de tijd gekomen dat ik met mijn werkzaamheden voor de Leidsebuurt stop. De reden is net zo
prozaïsch als simpel. Ik vertrek uit Haarlem naar het midden
van het land.
Ik heb dit werk altijd met plezier gedaan en werd en word (nog eventjes)
daarin ondersteund met een welhaast ontelbare hoeveelheid betrokken
en enthousiaste Leidsebuurters. Naast alle vrijwilligers van de wijkraad
– wijkraadsleden, leden van de diverse werkgroepen, bezorgers van
de Leidsebuurtkrant, redactieleden, enz. – die allemaal hun eigen aandachtsgebied hebben en alle betrokken bewoners die zich voor het
Badhuis inzetten zijn er de - voor velen onzichtbare - betrokken
bewoners die zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor het
verhogen van de leefbaarheid van onze Leidsebuurt.
De onderlinge betrokkenheid (sociale cohesie) van de bewoners in de
Leidsebuurt is hoog te noemen en die betrokkenheid heb ik in de
afgelopen negen jaar alleen maar zien toenemen. Zeker in dit coronajaar zijn er ontelbare initiatieven ontstaan, van het regelmatig een
bezoek brengen aan een buurtbewoner die alleen is, boodschappen voor
elkaar doen tijdens quarantaineperiodes, tot het op elkaars kinderen
passen en het zorgvuldig met elkaar omgaan.
Ik roep daarom eenieder op die zich voor deze schitterende buurt wil
inzetten en het stokje van mij wil overnemen om zich te melden.
Als secretaris van deze wijkraad doe je het niet alleen, je wordt ondersteund door een groep enthousiaste wijkraadsleden die ieder hun
steentje bijdragen, ze hebben alleen iemand nodig die het e-mailaccount van de wijkraad onder zijn of haar hoede neemt en de mails
beantwoordt of die door de andere leden van de wijkraad laat
beantwoorden.
Inmiddels hebben we wel al een nieuwe penningmeester, Jorn Mooij,
maar we zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wat is de Wijkraad?
Wat doet de Wijkraad?
Wat kan de Wijkraad
voor u doen?
Hoe komt u in contact
met de Wijkraad?
Kijk op www.leidsebuurt.nl
of stuur een e-mail naar
wijkraad@leidsebuurt.nl.

De wijkraad is de intermediair
tussen bewoners enerzijds en de
politiek en het ambtelijk apparaat
anderzijds. De wijkraad bestaat
momenteel uit een groep van 9
enthousiaste medebewoners die
ieder hun eigen invalshoek hebben en een deelgebied van de
werkzaamheden van de wijkraad
voor hun rekening nemen.Buiten
coronatijd komt de wijkraad 1x
per maand bijeen in het badhuis.

Ik wens u allemaal veel woon- en leefplezier in de gezelligste buurt van
Haarlem. Adieu!
Luuk Zandstra

Gezocht:

Er zijn jaar twee vacatures
beschikbaar waarvoor de wijkraad
op zoek is naar vrijwilligers.
 Ben jij betrokken bij je buurt en
wil je graag de wijkraad
ondersteunen, stuur dan een mail
naar wijkraad@leidsebuurt.nl
Je kunt hier ook terecht voor
aanvullende
informatie over de diverse
functies.

Voorzitter

De huidige voorzittter, Evelien
Lamers, stopt met haar werkzaamheden als voorzitster van de
wijkraad.
De taakomschrijving is leiding
geven aan de wijkraadvergaderingen die 1x per maand plaatsvinden en het onderhouden van
contacten met derden zoals de
politiek en het ambtelijk apparaat.
 Neem contact op als je deze
functie zou willen vervullen.

Secretaris

De huidige secretaris, Luuk
Zandstra gaat Haarlem verlaten
(zie hierboven).
De taakomschrijving is het samen
met de voorzitter voorbereiden
van de wijkraadsergaderingen en
openbare bewonersvergaderingen
en het bijhouden van de mailwisseling met bewoners, ambtelijk
apparaat en de politiek.
 Neem contact op als je deze
functie zou willen vervullen.

Lente in de Leidsebuurt!
In 2021 is onze geweldige Rosé Gris d’ Ici
“buurtwijn", speciaal voor de inwoners
van de Leidsebuurt.
Bestel alleen via Maarten@mkwines.com
deze Rosé met 10% korting
van € 6.30 voor € 5,75.
(aanbieding geldt tot 1 september 2021)

Kinderopvang

Ontdek samen jouw avontuur

We heb
be
nog ple n
k!

Peuteropvang Bavo
in Haarlem
(2 t/m 4 jaar)

MkWines is Maarten Kuiper,
uw wijnimporteur in de buurt.

Waarom kiezen voor Peuteropvang Bavo?
•
Opvang net zoals op een
We heb
kinderdagverblijf en open tot 18.30 uur.
be
ook een n hier
•
Ontwikkelingsgerichte opvang. Wij
BSO!
werken met de VE (Voorschoolse
educatie) methode Piramide.
•
Kleinschalig karakter.
•
Veel buiten spelen en extra activiteiten als
judo, yoga, gym en dans.
•
Volledig verzorgde opvang.

MkWines
Oranjeboomstraat 13, 2013 XA Haarlem
(+31 6 30249616
maarten@mkWines.com
www.mkwines.com

Contactgegevens
Westergracht 3 (gevestigd in de Bavoschool)
2013 ZJ Haarlem
tel. 088 202 81 63
e-mail: peuteropvangbavo@wonderlandkinderopvang.nl
www.wonderlandkinderopvang.nl Volg ons op:

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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Waar zijn de fietspaden op onze Leidsevaart?
door Luuk Zandstra

D

e laatste jaren zijn alle doorgaande wegen
in Haarlem van gescheiden fietspaden
en/of fietsstroken voorzien. Alle doorgaande
wegen? Nee een klein stukje doorgaande weg
blijft moedig weerstand bieden aan de hervormingen en maakte het leven van de (schoolgaande) fietsers bepaald niet veilig. (vrij naar
Asterix & Obelix) Dit stukje is het stukje
Leidsevaart bij de Leidsebuurt. Het stukje
tussen de Westergracht en de Brouwersvaart.
De wijkraad was dat ook al opgevallen en stelde aan
de gemeente de vraag wanneer dit stuk Leidsevaart
veilig voor fietsers gaat worden. Er werd welwillend
naar ons geluisterd en begin oktober 2019 deelde de
gemeente mee dat er een subsidie was om ook dat
laatste stukje Leidsevaart veiliger voor fietsers te
maken. De delegatie van de wijkraad ging blij naar
huis en was trots op de goede samenwerking met de
afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR).
En toen?
Toen was er niets, alleen maar stilte……
E-mails naar de ambtenaar van BBOR werden niet
beantwoord. E-mailcontact met de betreffende
wethouder: stilte. Persoonlijke brief naar de
wethouder: stilte. Begin januari 2021 telefonisch
contact met de nieuwe ambtenaar van BBOR:

Eindelijk zou nu een inhoudelijk antwoord op ons
schrijven van 7 september 2020(!) komen en nog wel
van de wethouder zelf. Maar u raadt het al: stilte.
Eind januari een scherpe e-mail van de wijkraad
naar de ambtenaren en de wethouders met de vraag
waar de fietsstroken blijven. En toen op 9 februari
een inhoudelijk antwoord van het management van
de afdeling BBOR. Dat ze aan het zoeken zijn
geweest (sinds 11 oktober 2019 ?) hoe ze onze wens
mogelijk konden maken en dat ze waren vergeten
ons in hun zoektocht mee te nemen.
Ze proberen dit project in de begroting voor 2022
mee te krijgen. En als dat niet lukt ze misschien
lijnen gaan aanbrengen om fietsstroken te
realiseren.
Gezien de snelheid en de aandacht die dit project
krijgt vrezen we dat het eind 2022 gaat worden
voordat de veiligheid op ons stuk Leidsevaart
provisorisch, door het trekken van lijnen wordt
aangepakt; vier jaar na de toezegging dat er
gescheiden fietspaden zouden komen.
Er moeten kennelijk eerst dodelijke slachtoffers
onder de schoolgaande jeugd of fietsende ouders
vallen.
We beraden ons op actie; heeft iemand ideeën?
De wijkraad

Leidsebuurt stemt maar houdt afstand
door Inge Roetman

W

e hebben zomaar op straat in de buurt
aan mensen gevraagd: Is het stemmen
dit jaar anders door de uitbraak van het
Coronavirus of ga je nu niet stemmen? En wat
bleek: voor de meeste bevraagden maakt het
geen verschil. Ja je moet afstand houden! Maar
stemmen gaan ze!
• Natuurlijk ga ik stemmen. Juist leuk: stemmen met
een mondkapje op!

• Nee hoor voor mij maakt het niet uit. Ik stem altijd,
nu ook. Mijn stemgedrag is alleen anders omdat ik
meer afstand houd.
• Ik vind het wel heel gek: stemmen met een mondkapje voor. Toch wel bijzonder.
• Nou, als het op je pad komt dat virus, dan doe je er
wel wat mee het beïnvloedt mijn stemgedrag wel.
• Ik was eerst wel bang om te gaan stemmen. Maar er
kwam een brief van de gemeente, waarin ook over
de regels rond het coronavirus werd gesproken en
die stelde mij gerust.
• Ik stem altijd, dus nu ook. Het is hartstikke veilig .
Bij mijn stemlokaal kan je er voor in en achter weer
uit. Veiliger kan niet.
• Het heeft wel invloed. Ik moet langer nadenken
waar ik op zou stemmen. Heeft de regering dat virus wel goed aangepakt. Maar stemmen ga ik zeker.
• Zo kan je tenminste laten zien wat je van de huidige regering vindt. Zeker ga ik stemmen. En hopen
dat het daarna anders wordt!
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Rebup Mom’s gaat open!
Sterrebosstraat 61
door Inge Roetman

R

ebup Mom's behoort tot de stichting Rebup (pubers, maar dan andersom), een veilige plek voor
pubers en pre-pubers. Ouders krijgen hier de kans om elkaar te leren kennen en elkaar te
ondersteunen op een respectvolle manier. Dit kan een hulpvraag zijn vanuit een maatschappelijk
dilemma of bij voorbeeld een advies bij het organiseren van workshops voor startende ondernemers (m/v) maar ook het organiseren van themamiddagen. Of om zomaar even op adem te kunnen komen met een kop koffie of thee, of om even niet thuis te hoeven werken!

Organisator Marion van der
Vegt vertelt:

Nadat Rebup verplaatst was naar
de Hofmeijerstraat 12 (Haarlem
Oost), merkten we dat veel mensen de de Leidsebuurt de locatie
misten. Vooral de moeders vinden
dat jammer, ook voor zichzelf,
want voor veel hulpvragen gaan ze
naar Rebub, en niet naar het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(omdat ze die drempel net te hoog
vinden). Bij Rebup Mom's konden
ze op informele wijze een gesprek
beginnen over de kinderen of
andere dingen.
We waren inmiddels voor Rebup al
bezig met de locatie in de Sterrenbosstraat, en we besloten deze
locatie ook te gaan gebruiken voor
de ouders, en dan bedoelen we
alle mensen die op een of andere
manier bij de jongeren betrokken
zijn (buren, grootouders e.d).
Uitgangspunt is mensen een eigen
plek te geven waar ze zonder
kinderen over hun ideeën en
problemen kunnen praten.

Tijd voor de opvoeders!

De nieuwe locatie aan de Sterrenbosstraat 61-zwart wordt een
gezellige, veilige plek voor de
ouders. Deze nieuwe uitdaging
gaat Marion aan met een aantal
andere mensen:
• Jolande van Ketel gaat na haar
succes in Haarlem Oost nu ook
haar sociaal vangnet activeren
in Haarlem West. Op de maandag en de vrijdag kan zij op
afspraak een iedere aanhoren,
adviseren en eventueel onder-

steunen. Dit doet zij samen
met Frank, die zich inzet voor
de heren (op afspraak).
• Op de woensdag en de vrijdagmiddag runt Helen Schipper
haar snoepwinkeltje: Oma's
snoep. Authentiek & vegan
snoep.
• Leila Babajeva runt de Kaukasische lady's groep op de donderdag. Deze middagen gaan over
boeken en cultuur.
• Zelf is Marion op de zaterdag en
zondag aanwezig voor de puberprojecten. Marion benadrukt dat
iedere moeder, oma of buurrouw
met goede ideeën welkom is.
Zij zegt: “vrouwen kunnen zoveel
meer dan ze zelf denken, ze
hebben vaak alleen een zetje
nodig!”

Oma's Snoepwinkeltje

Helen Schipper opent haar winkeltje Oma’s Snoep, Authetiek&
Vegan. Zij zal haar winkeltje op
8 maart openen (alles volgens
coronavoorschriften).
Ze vertelt: "In mijn winkeltje
kunnen kinderen net als vroeger
weer komen voor een snoepje, ze
kunnen elkaar ontmoeten, elkaar
leren kennen. Ik vind dat er te
weinig is voor de kinderen uit de
buurt. Ik weet nog dat het hier een
buurthuis was (ik woon al 32 jaar
in de buurt). Ik hoop dat het weer
zoiets wordt.” Het winkeltje van
Helen is op woensdag en vrijdagmiddag open.
De boodschap van Helen aan
vrouwen uit de buurt die iets
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willen.: “Creatief denken, zoek
elkaar op en praat over wat je
wilt., probeer het samen uit.
Misschien dat Rebup Mom’s je
erbij kan helpen.

Officiële opening

Alleen het snoepwinkeltje gaat
open, alle andere activiteiten van
koffieochtenden en creatieve middagen tot koffieconcerten en
exposities op zondag, starten pas
na opheffing van de lockdown!

De officiële opening is (voorlopig)
op moederdag. Informatie op
www.rebup.nl/rebup-moms

Werkplek

Ben je op zoek naar een rustige
plek om even te werken i.p.v.
thuis? Dat kan op de dinsdag,
je kunt per week reserveren op
info@rebup.nl-1 Kosten €5,- per
uur. Koffie & thee €1,- per beker,
ijskastje aanwezig.

Stichting BEDENK bestaat 10 jaar!
ingezonden

D

e stichting, gevestigd aan
de Van Oosten de Bruijnstraat in Haarlem, is opgericht
door Marina Terwijn. Op 11 januari 2021 was het dan zover,
BEDENK bestond 10 jaar.
In 1990 begon Marina met haar
man en ouders als vrijwilliger op
kinderboerderij Floragaarde. Daar
werden de dieren letterlijk over
het hek gedumpt!
De dieren waren nog niet allemaal
te herplaatsen, mensen wilden
bijvoorbeeld alleen maar jonge knaagdieren, want kinderen
vinden deze het leukst om naar te
kijken.
Educatie was dus nodig, want
een achtergelaten knaagdier zal in
het wild nooit overleven. Er werden activiteiten georganiseerd die
mensen ervan bewust maakten
wat het inhield om voor knaagdieren te zorgen. Huisdieren educatie
voor gezinnen die een opvangdier
willen adopteren was er nog niet
en was dus nodig.
In de afgelopen 10 jaar heeft
BEDENK ruim 2000 knaagdieren
en konijnen opgevangen en herplaatst. Jaarlijks hebben ongeveer
800 dieren tijdelijke opvang gekregen als de eigenaren op vakantie
waren.

De kinderboerderij werd het
huisdierencentrum NME, gericht
op educatie over huisdieren en zo
vullen Stichting BEDENK en het
huisdierencentrum NME elkaar
prachtig aan, samen in één gebouw.
De stichting die puur draait op
vrijwilligers heeft door de jaren
heen voor hete vuren gestaan
met als laatste COVID-19. Graag
had BEDENK het 10-jarig bestaan
groots willen vieren, maar helaas
gaat dit niet door vanwege de huidige COVID-19 regels.

Wel kunnen nieuwsgierige
mensen op afspraak een rondleiding aanvragen; de contactgegevens zijn te vinden op
www.stichtingbedenk.nl
Verder hoopt BEDENK later dit jaar
het lustrum alsnog te kunnen
vieren, want deze mijlpaal kunnen we niet stilletjes voorbij laten
gaan! Wij en onze adoptiedieren
hopen op veel aandacht en hulp
om ook deze “strijd” het hoofd te
bieden.

"Er zijn ZOVEEL makelaars,
hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’

Wilt je je (stads)tuin, balkon of terras
omtoveren tot een groen paradijs?
Dan kan ik je helpen met een passend
ontwerp, beplantings-plan of advies!
Ook een individuele workshop van
4 uur is mogelijk. Kijk op mijn website
voor meer info.

Marjan Zaagman
Tuinontwerp
www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

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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Spaarnelanden houdt onze buurt
schoon en zo opgeruimd mogelijk

I

n Haarlem is Spaarnelanden verantwoordelijk
voor het schoon en netjes houden van de
openbare ruimte.

Voor alle werkzaamheden van Spaarnelanden is
een contract met de gemeente Haarlem afgesloten
waarin beschreven wordt wat Spaarnelanden allemaal dient te doen. Dit houdt onder andere in
afvalinzameling, parkeermanagement, beheer en
onderhoud van straten, gevels, voertuigen,
wagenparken, openbaar groen, schooltuinen en
speelvoorzieningen en de bestrijding van gladheid
en plaagdieren.

door Luuk Zandstra

Restafval naast de container zetten als die niet
opengaat, zorgt voor openpikken door meeuwen
en kauwen en het trekt knaagdieren aan.
Kijk voor je naar de container loopt even op
inzameling.spaarnelanden.nl, daar kun je zien
of jouw container vol is of niet.
Grofvuil aanbieden doe je door een afspraak te
maken op spaarnelanden.nl of te bellen naar
023 - 7517200, zodat het op de afgesproken datum
wordt opgehaald. Je kunt het ook zelf naar het
milieuplein in de Waarderpolder brengen, waar
je het kosteloos kunt afgeven.

Ze houden Haarlem en Zandvoort mooi, schoon,
heel en bereikbaar en ze proberen dat steeds
slimmer en duurzamer te doen. Zoals ze zelf
zeggen zijn ze de motor voor een duurzame en
plezierige leefomgeving.
Als bewoners kunnen we hier actief aan meewerken
door ons afval te scheiden en geen restafval of
grofvuil naast de afvalcontainers te dumpen.
Gescheiden afval levert Spaarnelanden geld op dat
rechtstreeks naar de gemeentekas vloeit om de
afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houdt.
Ja het is in principe mogelijk om ongescheiden afval
goed te scheiden. Maar dat dient door Spaarnelanden
aan gespecialiseerde bedrijven uitbesteed te worden
en daar moet voor betaald worden.
Dus ondanks de berichten dat alles gescheiden kan
worden, blijft het gescheiden inleveren van ons afval
een noodzaak om de kosten voor ons als burger zo
laag mogelijk te houden.

Fietsen plaatsen
door Luuk Zandstra

D

e werkgroep fysieke toegankelijkheid die
zich inzet voor het verhogen van de toegankelijkheid in de Leidsebuurt voor voetgangers met wielen – rolstoel, rollator, scootmobiel, wandelwagen – heeft inmiddels veel
bereikt.
De stoepranden op alle hoeken zijn nu afgevlakt, de
verkeersborden hangen op fatsoenlijke hoogte zodat
slechtzienden zich daar niet aan stoten, verkeersborden zijn verplaatst zodat ze niet langer in de weg

staan, de ondergrondse afvalcontainers zijn nu ook
per rollator bereikbaar, de voetgangersstoplichten
bij de Randweg zijn van ratelaars voorzien (even 3
seconden ingedrukt houden) de fietsen worden
strakker tegen de gevel gezet enzovoort.
Toch is er wat dit laatste betreft toch nog wat ruimte
voor verbetering. De laatste tijd worden er steeds
meer fietsen ruim geplaatst waardoor voetgangers
met wielen er niet langs kunnen. De werkgroepleden
roepen iedereen op om na te gaan of je fiets misschien iets strakker tegen de gevel kan of anders
elders geplaatst kan worden, zodat iedereen van de
trottoirs gebruik kan maken.
Alvast bedankt!
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D

e Leidsebuurt en haar wijkraad
zullen het moeten stellen zonder Luuk Zandstra. Hij en zijn vrouw
Carla gaan verhuizen. Het zal niet
meevallen hem te vervangen, hij
heeft zich in de afgelopen tien jaar
op vele manieren ingezet voor de
wijk.
Luuk, fysiotherapeut, coach en
vertaler, kwam in 2003 vanuit
Heemstede op de Westergracht
wonen. Hij werd lid van de wijkraad
in 2012. In de jaren dat Luuk zijn
werk voor de wijkraad begon, had
de Leidsebuurt bij gemeenteambtenaren geen beste reputatie.
Een ‘vechtersbuurt’ die niet schuwde
het conflict aan te gaan met
beleidsmakers. De relatie tussen
wijkraad en gemeente was dan ook
gespannen, er heerste argwaan.
In het belang van de buurt werkte
Luuk aan herstel van vertrouwen.
De afgelopen tien jaar heeft hij
zich ingezet als secretaris en waarnemend voorzitter van de wijkraad
en lid van diverse overlegorganen.
Daarmee droeg hij onder meer bij
aan de ontwikkeling van het
Badhuis tot bewonersbedrijf,
het verbeteren van de verkeersveiligheid, vergroening van de wijk
en fysieke toegankelijkheid.

Afscheid van
Luuk Zandstra
door Maarten Prins

Buurtbewoners kennen hem als
diplomatiek en sociaal voelend,
iemand die graag werk naar zich
toetrekt, een rots in de branding.
Zelf omschrijft hij zijn werk voor
de wijkraad als die van een steenhouwer. "Om ambtelijke besluitvorming en maatregelen ten gunste
van bewoners in gang te zetten,
moet er richting de gemeente
eindeloos gehamerd worden.
Al lijkt er soms geen voortgang te
zijn, door dat voortdurend hameren
splijten uiteindelijk ook de meest
harde stenen."
Namens de bewoners van de
Leidsebuurt: dank voor je inzet,
je betrokkenheid en je gehamer!

"Je moet eindeloos hameren
richting gemeente."
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“Het meeste over de buurt
kom je aan de weet
door aan te bellen bij mensen
en te vragen
Wat vind je nou van ….....”

Redacteur Bert vertrekt
bij onze buurtkrant!
door Inge Roetman

S

inds de herfst van 2014 heeft Bert van Schagen
zijn bijdrage aan de Leidsebuurtkrant geleverd.
Daarvoor was hij werkzaam als pastoraal opbouwwerker in Amsterdam.
Hij vertelt: “In de tijd dat ik nog als opbouwwerker in
Amsterdam zat, kon ik niet veel tijd of aandacht aan
de buurt te besteden. Ook toen ik opgehouden was in
Amsterdam bleef ik eerst toch nog heel erg betrokken
bij het werk daar. Dat hield in het voorjaar van 2014
op. En toen heb ik me bij de Leidsebuurtkrant gemeld omdat ik las dat ze een redacteur zochten. Mijn
eerste redactievergadering was in de herfst van 2014”.
Bert herinnert zich nog dat zijn eerst artikel ging over
de nieuwe slager Bill Greveling in de Oranjestraat. Hij
volgde de in de Leidsebuurt zeer populaire paardenslager Dirk van Dansik op. Bert: ” De pech voor hem
was dat hij pas maanden na het vertrek van de vorige
slager zijn winkel opende en toen hadden de mensen
al een andere winkel gevonden om hun vlees te halen”.
De krant wordt steeds volwassener!
Wat is veranderd in de krant sinds Bert erbij zit?
“Als ik terugkijk naar de eerste uitgaves waar ik aan

heb meegewerkt en die vergelijk met nu dan vind ik
hem vooral steeds professioneler en ook wat betreft
de vormgeving wordt de krant mooier! Hij wordt volwassen! Er is meer ruimte voor echt nieuws.
Natuurlijk niet echt actueel, dat kan niet met maar 4
uitgaven per jaar. Maar wel met meer nieuws voor en
over de Leidsebuurt! Ik heb daar ook een bijdrage aan
geleverd denk ik. Ik heb vooral interviews gedaan.
En mijn ervaring is dan: als er iets speelt wat voor
de buurt belangrijk is, moet je gewoon bij mensen
aanbellen en vragen wat vindt u of jij daar nou van.
Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan toen er sprake was
van plaatsing van ondergrondse vuilcontainers”.
Wat ga je nu doen en wat ga je missen?
“Ïk heb me voorgenomen om een weekkalender te
maken van de in die week bloeiende bloemen. Dus
dat wordt heel veel fotograferen”. Wat ik ga missen
is het contact met mensen bij het maken van interviews”.
De redactie zal Bert ook gaan missen. Wij wensen je
veel succes bij het maken van de weekkalender!
Misschien wordt hij wel een keer besproken in een
volgende uitgave van onze krant!
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voor al uw ﬁetsreparaties
Onderhoud
Reparatie
Onderdelen
Accesoires

Sinds oktober 2020 geopend.
Wij werken met vakmensen.
Wij streven naar
goede en snelle service.
Voor al uw reparaties.
Wij zien u graag tegemoet!

2e hands ﬁetsen
Ma tm Vrij 09:00 tot 18:00
Za 09:00 tot 17:00
Safero
Leidsestraat 58
2013XM Haarlem

0622709221
info@saferobikes.com
saferobikes.com

Trompettist voor bijzondere momenten !
Serenade
- op de stoep - onder het balkon inclusief presentatie op maat
Live muziek bij je feest met flexibele bandformatie
Leidsebuurter Franc Josquin
06 – 22 09 85 39
www.trompettist-uitvaart-aubade.nl
Facebook.com/Franc-Josquin-Trompettist

Knip mij uit voor een gratis proefles

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

023 - 532 44 86
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
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Opa's En Oma's Passen Op Een Huisdier

G

emeente Haarlem zet in op vrolijke viervoeters voor eenzame ouderen Stichting
OOPOEH voorkomt en bestrijdt eenzaamheid
door senioren te koppelen aan een oppashond
in de buurt.

Veel 55-plussers zouden graag van de gezelligheid
van een hond genieten zonder de volledige zorg en
verantwoordelijkheid te hebben. Nu veel senioren
vanwege corona erg veel thuis zijn, is een oppashond
een sleutel tot meer beweging, gezelligheid en contact in de buurt. De gemeente Haarlem ziet de positieve impact en heeft besloten om in 2021 Stichting
OOPOEH financieel te ondersteunen. Zo kan Stichting
OOPOEH meer Haarlemse matches mogelijk maken
en eenzaamheid bij Haarlemse ouderen voorkomen
en bestrijden.
Stichting OOPOEH - begon acht jaar geleden klein,
maar al snel was er veel belangstelling, en vooral in
deze coronatijd is er onder ouderen ongelofelijk veel
animo om op te passen. Ellen Groneman, directeur
van Stichting OOPOEH: “Veel ouderen zitten nu
alleen thuis. Alle leuke dingen zoals vrijwilligerswerk
en bridge-, zang- of dansclubjes zijn door corona
gestopt. Juist nu vinden zij het extra fijn om wekelijks
op een hond te kunnen passen. Lekker samen naar
buiten. De buitenlucht doet een mens goed, en
met een hond aan je zijde maak je sneller contacten
in de buurt.»

Foto: OOPOEH
Op Landelijk niveau wordt Stichting OOPOEH
al jaren erkend als een belangrijke speler binnen de
eenzaamheidsbestrijding. Minister Hugo de Jonge
bracht op 4 maart een werkbezoek aan Stichting
OOPOEH en zag hoeveel impact een oppashond kan
hebben. “Een oppashond is een prachtige manier
voor ouderen om meer te bewegen en contact te
maken met mensen uit de buurt. Het klinkt als iets
kleins maar is eigenlijk heel groot en betekenisvol.”
aldus minister Hugo de Jonge.
Senioren en hondenbaasjes kunnen zich nu
aanmelden – In Haarlem en omgeving kunnen
55-plussers die een oppashondje zoeken en
hondenbaasjes die af en toe een lieve oppas kunnen
gebruiken zich aanmelden op www.oopoeh.nl
of bellen naar 020-7853745.

Lezen, rekenen of digitaal een probleem?
Kom naar 't Trionk!
ingezonden

Heb je moeite met lezen, of kom je moeilijk uit je woorden? Is rekenen niet je sterkste kant of bent je niet
digitaal? En is Nederlands gewoon je moedertaal? In Trefpunt ’t Trionk willen we starten met een groepje
dat ervaringen en tips gaat uitwisselen, kopje koffie en thee erbij. Durf je het aan om over dit onderwerp
te praten? Dan graag bellen naar Moniek in Trefpunt ’t Trionk 023 5324261 of gewoon een keer langskomen
op dinsdag, woensdag of donderdag, van Oosten de Bruijnstraat 60.

Plaza West stand van zaken

O

p Plaza West naderen de gebouwen 1 en 6
(aan de kant van Karwei) en gebouw 5 (aan
de Westergracht) hun voltooiing.
De verwachting is dat de gebouwen 1 en 6 eind
mei bewoond kunnen gaan worden en dat
gebouw 5 eind juni betrokken gaat worden.
De plint (de laag op de begane grond) van gebouw 5

door Luuk Zandstra

worden door de Action en de Aldi en een aantal
kleinere winkels betrokken. Met de wijkraden
Houtvaartkwartier en Leidsebuurt is overleg
geweest over de beplanting. De lage begroeiing wordt
voor de oplevering aangelegd. Het planten van de
bomen gaat in november van dit jaar plaatsvinden
zodat de bomen goed kunnen aanslaan.

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
al eens
verhuizen
denken, dan is het
nu misschien
wel hét moment.
Goed
om dan
te u
weten
dataan
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
A
KOPL

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
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Meer informatie op www.badhuisleidsebuurt.nl
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hetBadhuis

voor en door buurtbewoners

| Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem | info@badhuisleidsebuurt.nl
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COLUMN Gerard Hidde

Verandering
Alles verandert. Ook in en rond onze Leidsebuurt.
Plaza West nadert zijn voltooiing: de grote kraan in
het midden van het gebouw aan de Westergracht is
ontmanteld en de steigers zijn nagenoeg verdwenen
waardoor we kunnen zien waar we tot in lengte van
tijden tegenaan moeten kijken. De meningen over
de gebouwen zijn verdeeld tussen mooi en spuuglelijk.
Huizen in de Leidsebuurt worden verkocht, gekocht
en verbouwd. Steigers komen en gaan en de lente
dient zich aan.
Her en der in de Leidsebuurt verrijzen geveltuintjes
en groepen bloempotten en plantenbakken.
Straten worden opengegooid en weer dicht gemaakt;
de ene keer wordt de bestrating netjes en de andere keer
schots en scheef teruggelegd.
We krijgen extra afvalbakken om ons afval te kunnen
scheiden.
Wellicht gaat de verkeerscirculatie in de Leidsebuurt
veranderen, als daar voldoende draagvlak voor is.
We krijgen een nieuwe regering en weer andere
versoepelde of toch weer strengere coronamaatregelen.
We worden uiteindelijk allemaal gevaccineerd en kunnen dan hopelijk de verandering van weer normaal
kunnen gaan en staan meemaken.
De secretaris van de wijkraad gaat verhuizen. ...
En wie weet krijgen we ooit nog fietspaden op de
Leidsevaart … of niet?
Verandering van de onveiligheid van ‘ons’ stuk Leidsevaart dat zou nog eens een goede en toe te juichen
verandering zijn.
Je moet maar denken: Hoop doet leven!

Uiterste inleverdatum 17 mei
Kopij: wijkkrant@leidsebuurt.nl
Advertenties: advertenties@leidsebuurt.nl
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Eleonoor van Weeren, Illustraties Martijn KösterHenke
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Handige nummers
en adressen
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 en
Do 9.00-12.00

Wil je ook
genieten
van verse
biologische
groente?

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

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

Het seizoen 2021 begint! Meld je
aan op www.wijtelengroente.nl
Vanaf €285 per jaar kom je één
keer in de week tijdens het seizoen
verse groente oogsten. Daarnaast
kruiden, aardbeien, bessen, bloemen.
Lokaal en biologisch. Iedereen van
jong tot oud is welkom. Een wekelijks uitje in de buitenlucht!

Wil je meer informatie? 06 - 24 16 58 78 • info@wijtelengroente.nl

www.rijdendedierenarts.nl

www.budgetkliniek.nl

WOENSDAG T/M ZONDAG
10:00 - 17:00 OPEN VOOR
IJS, LUNCH & DRANKEN
TO GO!

www.kraantjelek.nl
023-5241266
Duinlustweg 22, Overveen

