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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

Van de redactie | 3

Beste Leidsebuurtbewoners,
Nog steeds waart het coronavirus rond
en misschien ben jij of een van je dierbaren er wel door geraakt. Net zoals de
bewoners van de Voorzorgstraat waarover je een artikel op pagina 6 vindt.
We wijzen je ook op de nieuwe data
voor het project FLUISTERENDE HUIZEN
dat uitgesteld moest worden. Zoals in de
zomerflyer al gemeld, kun je op 30
september en 1, 2 en 4 oktober alsnog
naar de verhalen luisteren. Aanmelden
kan op www.tglava.nl
Zoals altijd wensen we je veel leesplezier
met de Leidsebuurtkrant.
Namens de redactie,
Eleonoor van Weeren en Maaike Buijs

Oproep presentatie
verkeersplan
Op maandag 19 oktober om 20:00 uur in
het Badhuis.
Zie hiervoor het artikel van de Wijkraad.
Het is verplicht je van tevoren aan te melden als je aanwezig wilt zijn bij deze presentatie.
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Oproep acquisitie
De redactie is dringend op zoek naar iemand
die de acquisitie voor onze Leidsebuurtkrant
nieuw leven kan inblazen.
De verkoop van advertentieruimte is de laatste tijd een beetje op de achtergrond
geraakt, terwijl het toch een heel belangrijk
onderdeel is voor het voortbestaan van onze
krant.
De subsidie die wij ontvangen is niet voldoende voor het dekken van de kosten. De inkomsten uit de advertenties en editorials zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de
Leidsebuurtkrant.
Wie wil deze taak op zich nemen?
Meld je aan via wijkkrant@leidsebuurt.nl

€ 90,-
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Grofvuil en karton niet naast de containers!

9

Fietsparkeren

Voor ambachtelijk schilderwerk
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BasBike Tweewielerservice

Westergracht 99-zw, 2013 ZN HAARLEM

Voor reparaties en accessoires,
tevens dealer van:

Bob Prins
Binnen- en buitenschilderwerk

BEDRIJFSCHAP

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

Wil je hier ook adverteren?
(en daarmee de Leidsebuurtkrant steunen)

Stuur een mail aan
wijkkrant@leidsebuurt.nl

Van de Wijkraad

We hopen dat je ondanks alle beperkingen toch een mooie
zomer achter de rug hebt en dat je net als wij opgelucht
zijn dat de maatregelen geleidelijk aan versoepelen.
Inmiddels is het een half jaar geleden dat de vorige Leidsebuurtkrant op de mat viel. Nu pakken we de draad weer
op. De wijkraad heeft niet stilgezeten en kennis gemaakt
met buurtbewoners die zich voor het wijkraadswerk interesseren en aan de wijkraad mee willen werken.

Verkeersplan

De afgelaste presentatie van jl. april over het verkeersplan
voor de Leidsebuurt zal nu op maandag 19 oktober om 20.00
uur in het Badhuis op het Leidseplein plaatsvinden.
Je kunt niet zomaar binnenlopen, maar iedereen dient zich vooraf persoonlijk aan te melden op wijkraad@leidsebuurt.nl.
Na bevestiging per e-mail heb je alleen persoonlijk toegang
tot de presentatie. Je dient de bevestiging mee te nemen.
Deze regeling is dwingend omdat bij overtreding van de coro-
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namaatregelen sluiting van het Badhuis door de burgemeester dreigt, zoals een aantal horecagelegenheden al heeft kunnen ondervinden.
Bij overtekening voor deze avond wordt er een tweede avond
belegd.

Verkeersveiligheid en toegankelijkheid

In het kader van de verkeersveiligheid is de wijkraad tevens
bezig met de veiligheid op het deel van de Leidsevaart tussen
de Raaks en de Westergracht – het enige stuk Leidsevaart
waar geen fietsstroken zijn aangelegd. Door de grote hoeveelheid (schoolgaande) fietsers en te hard rijdende (racende)
auto’s neemt het aantal (bijna-)ongelukken drastisch toe.
Daarnaast blijft de wijkraad zich (pro)actief bezighouden met
de vergroening en de fysieke toegankelijkheid van de Leidsebuurt.

Wie, wat, Waar en hoe van de Wijkraad
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.
De Wijkraad komt minimaal één keer per maand bij elkaar
om de onderwerpen die voor het voetlicht zijn gekomen te
bespreken.
Momenteel bestaat de wijkraad uit Evelien Lammers, voorzitter; Luuk Zandstra, secretaris; Ineke Visscher, penningmeester;
Rob Borst; Jan Willem Hollink; Jens Boersma; Bob Oerlemans;
Maarten Prins; Inge de Ruijter; en Ruud Runggatscher.
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;
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.
Wijkraadvergaderingen vinden om en om de eerste woensdag
of de eerste donderdag van de maand plaats. De eerstvolgende wijkraadvergadering is op woensdag 7 oktober. Aan het
begin van de wijkraadvergaderingen is een inloopspreekuur
(20.00 – 20.30 uur) waar buurtbewoners bespreekpunten kunnen inbrengen.
Aanmelden voor de wijkraad of het spreekuur kan op
wijkraad@leidsebuurt.nl. Informatie over de wijkraad vind
je op www.leidsebuurt.nl
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De Leidsebuurt en het Coronavirus
door Inge Roetman

Angst, maar ook: kennismaking en aandacht voor elkaar!
Het Coronavirus houdt Nederland en eigenlijk de hele wereld al lange tijd heel erg bezig. Alle maatregelen die worden getroffen roepen angst op: angst om besmet te worden, of om iemand te besmetten. En soms ook irritatie en
onzekerheid: mag je nou wel of niet samen op straat met
elkaar praten, mag je nu wel of niet bij elkaar op de koffie.
Hoe gaan de bewoners van de Leidsebuurt met die angst
en onduidelijkheid om. Hier wat uitspraken en indrukken
uit onze eigen Leidsebuurt
'Ik denk dat we er in de Leidsebuurt best goed mee omgaan.
Omdat je mekaar kent, let je op elkaar en vooral op je eigen
en elkaars kinderen. Je probeert ervoor te zorgen dat ze niet te
dicht bij elkaar gaan staan. Kinderen weten dat hier heel goed.
Weten ook dat het belangrijk is voor opa en oma. In andere
buurten of de binnenstad zie ik dat wel eens anders.'
'Ik woon heel prettig in deze buurt. Maar ik heb weinig contact
met de buren. Wat ik nu mis zijn alle clubjes waar ik naar toe
ging. Gelukkig komt mijn dochter veel langs.'
'Je krijgt soms meer contact met mensen. Met iemand naar
wie ik altijd alleen zwaaide kwam ik in gesprek over Corona. Ik
vertelde dat ik mijn wandelclubje zo miste. Uiteindelijk zijn we
een keer samen gaan wandelen en dat doen we nu nog.'

'Je raakt eerder aan de praat met mekaar, want het houdt je
allemaal bezig; wat mag nou wel en wat niet.'
Op heel moeilijke momenten zoals een begrafenis van iemand
uit de Voorzorgstraat (niet door Corona overleden) gebeuren
er ook heel mooie dingen. De buurtbewoners, die niet naar de
begrafenis mochten door de coronaregels, vormden een erehaag op de straat. Want ja, wie kende de overledene nou niet:
de man met het hondje: Henk Rutte, 81 jaar. Hij kreeg zijn eerbetoon, ondanks Corona!

Grofvuil en karton niet naast de containers!
Samen houden we de
Leidsebuurt schoon!

€ 90,-

Steeds vaker zien we dat er grote
stukken karton bij de papiercontainers
worden neergezet en dat is niet de bedoeling. Snijd of knip de grote dozen
in kleine en handzame stukken die wel
in de container passen. Ook grofvuil
mag niet bij de afvalcontainers worden
neergezet!!

brengen of een telefonische afspraak
maken om het op te laten halen. Grofvuil
dat niet meer bruikbaar is, kan op afspraak kosteloos door Spaarnelanden
voor je deur worden opgehaald. Je hoeft
er dan niet mee te slepen en de buurt
blijft netjes.

Zie je karton, grofvuil en/of zakken huisvuil naast de restafvalcontainers staan,
maak daar dan melding van. Dat kan via
de gratis “BuitenBeter”-app, of via het
meldpunt van de gemeente Haarlem:
tel. 14023 of haarlem.nl/melding-doen/,
of via het meldpunt van Spaarnelanden:
spaarnelanden.nl/melding.

Een afspraak maken kan via afvalwijzer.
spaarnelanden.nl/grofafvalafspraak.
Ook kun je grof huishoudelijk afval brengen naar het Milieuplein (Ir. Lelyweg 51),
van maandag t/m zaterdag van 08:00–
15:30 uur en dinsdag van 08:00–20:00
uur. Het is ook mogelijk om daar een
aanhanger te lenen; ga voor het reserveren naar spaarnelanden.nl/aanhanger.

Heb je bruikbare spullen waar je vanaf
wilt, geef die dan aan een van de kringloopwinkels in Haarlem. Je kan het daar

Het is echt niet de bedoeling om het
grofvuil naast de container te zetten, er
staat een boete van € 90,00 op.

Nieuwsflitsen

| 7

Buurtbieb bij Boterpleintje Plaza West
door Bert van Schagen

De wereld komt binnen

Als kind had Randi Tholen die in Amsterdam woonde, moeite met leren lezen.
Haar juf zei haar veel te lezen, want dan
zou ze het goed leren. Thuis hadden ze
het niet zo breed en er waren dus ook
maar weinig boeken. Randi snuffelde
vaak bij een boekwinkel in haar buurt.
Daar mocht ze wel een boek pakken,
maar ze moest eerst haar handjes wassen en mocht de boeken niet te ver
openslaan. Ze mocht zo vaak terugkomen als ze wilde.
Langzamerhand ging het vlotter, ze ging
lezen zelfs leuk vinden. Het prikkelde
haar verbeelding, ze werd er verzot op.
“Als je leest haal je de hele wereld binnen”, zegt Randi. In haar zithoek dient
een hutkoffer als koffietafel. De wand is
bekleed met wereldkaarten, alsof de
plaatsen die ze met haar boeken bezoekt
op de muur terechtkomen. Ze reist
graag. Op vakantie gaat een koffer vol
boeken mee.

gezellig en rommelig ook stond er grof
vuil.
“Het is heel fijn”, zegt Randi, “als je mensen met een kleine beurs een plezier
kunt doen met wat je zelf niet meer nodig hebt”. De boekenkasten zouden ook
bijdragen aan het buurtgevoel . Intussen
is deze buurtbibliotheek uitgebreid en is
de plek schoner, leuker en gezelliger.

Méér dan een boekenkast

Randi loopt helemaal warm: “het werd
langzamerhand veel meer dan een boekenkast. Als ik er ’s ochtends wat sta te
ordenen komt er vaak een mevrouw met
een hondje langs en dan maken we een
praatje. Of er komt een moeder met een
meisje dat ziet dat haar boek weg is.
Soms worden er ook gratis spulletjes
neergezet. Mensen die even een wandelingetje door de buurt maken, vinden dit
een leuke stop.
Er moest een kast bij want het werd te
vol, Randi heeft verschillende rubrieken
gemaakt: romans, literatuur, thrillers, kinderboeken, etc.

De Buurtbieb

Zes jaar geleden kwam Randi in de Leidsebuurt wonen. Toen ze weer verhuisde
binnen de buurt, bleven er nogal wat
boeken in dozen staan. In april vorig jaar
zette Randi in overleg met haar buren
een boekenkast in de overdekte toegang van de Oranjestraat naar het Boterpleintje. Het was hier altijd somber, on-

Stadspark
Koepelkathedraal
De initiatiefgroep heeft het laatste voorstel aan het gemeentebestuur aangeboden; het voorstel is goed ontvangen.
Voorlopig wordt eerst het Bisschop Bottemanplein aan de westzijde van de
Koepelkathedraal aangepakt. Zodra de
gemeenteraad een besluit heeft genomen, zal de inspraakprocedure ingaan.

Fietsen
Opnieuw zijn deurhangers aangebracht
aan fietsen en andere obstakels die het
voor de voetgangers met wielen (met
rollator, scootmobiel, rolstoel en wandelwagen) onmogelijk maken om het
trottoir te gebruiken. Als je zelf een obstakel wil markeren, kan je de deurhangers ophalen in het Badhuis.
Op pagina 9 tref je een uitgebreid artikel aan over het hoe en waarom van
deze actie.

Randi Tholen

Boeken naar buiten

Op Plaza West vordert de nieuwbouw
gestaag en is bij de gebouwen 1 en 6
(aan de kant van de autoboulevard) met
de afwerking begonnen. Inmiddels is de
website hureninplazawest.nl in de lucht
gegaan waarop je je kunt inschrijven
voor de nieuwsbrief. Daar is nog niet te
vinden hoe je je kunt inschrijven voor
een huurwoning.

Om te zorgen dat het niet te rommelig
wordt gaat Randi elke dag even langs
om alles weer netjes te zetten en op zijn
plaats. Er is geen gebrek aan nieuwe
boeken want er zijn altijd wel mensen die
iets bijzetten.
Zo groeide dit initiatief uit tot een buurtproject waar zowel buurtgenoten als
Randi veel plezier aan beleven.
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(On)zichtbaar in de Leidsebuurt
door Martijn KösterHenke
De Leidsebuurtkrant schrijft met enige regelmaat over verdwenen neringen in onze wijk. In de hoogtijdagen waren er
wel 150. Van sommige zijn tot op de dag van vandaag kenmerken terug te vinden in het straatbeeld, zoals een etalage
of een winkelnaam. Van andere zaken weten we bijna niets.
Deze keer: Kruidenierswinkel B.C. Van Dijk, Westergracht
45, hoek Oranjeboomstraat.

In het begin had de kruidenier nog als adres: Project- of Projectiekade 45, want in mei 1905 kreeg het nieuw gegraven kanaal
pas de naam Westergracht. Naast de naam is er van Kruidenierswinkel B.C. van Dijk niets bekend. Er zijn geen foto’s van te
vinden en ook aan het gebouw is niet te zien dat het als winkelpand gebouwd is.
Als je de bestaande gevel vergelijkt met de ingediende bouwtekeningen uit 1904 valt iets op: de kruidenierszaak had wel een
echte winkelpui moet hebben. Met een groot raam aan de voorzijde en een extra etalageraam aan de Oranjeboomstraat. In
plaats daarvan is het blok symmetrisch gebouwd, waardoor het
winkelpand op 45 er hetzelfde uitziet als de onderwoning op 29.
De kruidenierswinkel was met en-suitedeuren gescheiden van
de achterkamer. Om de ‘verloren’ voorkamer te compenseren
kreeg het huis twee extra kamers: één beneden en één boven.
Westergracht 45 is daarmee de enige onderwoning in het rijtje
die ook een bovenruimte heeft. Na maart 1912 kwam de naam
B.C. van Dijk niet meer voor in de krant en werd de kruidenier
langzaam onzichtbaar in de wijk.
Bronnen: Noord-Hollands Archief, ‘De Leidsebuurt, een nette
woning aan een flinke straat’, door Theo van Gorsel en Ronald
Lagerweij.

Op 23 juni 1904 krijgt aannemer C. Nederkoorn toestemming
voor de bouw van acht onder- en bovenwoningen en één winkelhuis aan de pas gegraven Westergracht, aan de rand van de
Leidsebuurt. Na ruim honderd jaar is het blok Westergracht 2945 nog grotendeels intact. Bij veel woningen is nog altijd de
spijlverdeling in de bovenramen te zien, hier en daar vind je
de oorspronkelijke schuiframen en twee woningen hebben zelfs
nog de originele voordeur. Er is ook iets onzichtbaar in dit blok:
Kruidenierswinkel B.C. van Dijk, Westergracht 45, hoek Oranjeboomstraat.
Van 1905 tot 1912 stond deze naam dikwijls in het Haarlems
Dagblad. Als de gemeenteraad had vergaderd werd een deel
van het raadsverslag in de krant afgedrukt. Onder het verslag
stond dat het vervolg onder meer verkrijgbaar was bij kruidenierswinkel van Dijk. Ook kon je er terecht voor een abonnement op de krant of voor het aanleveren van een advertentie.
En natuurlijk voor je grutterswaren.

Uitgelicht
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Fietsvlonders, een oplossing
voor het fietsparkeren?
door Meino van Dijk (Wijkraad)
Het is fijn wonen in de Leidsebuurt, we komen er graag
weer terug met vervoersmiddelen, zoals auto’s, fietsen, rollators en dergelijke. Als we thuis zijn stappen we uit of af,
vouwen onze rollator op, gaan met onze rolstoel naar binnen of hangen onze rood-witte stok op.

Er zullen altijd buurtbewoners zijn die hun geliefde zitje, bloembak of parkeerplaats kwijt zijn aan een fiets parkeerplek. Om
direct de weg op te breken en een permanente wijziging door
te voeren, voert voor velen te ver. Hoe komen we dan te weten
of en waar je wel nog fietsen kan parkeren?

Voor mensen die de stoep moeten gebruiken zijn wildparkeerders een uitdaging. Denk aan mensen die slecht(er) ter been
zijn of minder goed tot niets zien. Om dit onder de aandacht
te brengen is de afgelopen tijd een deurhanger gehangen aan
fietsen die op de stoep in de weg staan.

Fietsvlonders
Er bestaan verplaatsbare vlonders die precies passen op een
autoparkeerplaats, met plek voor maximaal 8 fietsen. Zo’n vlonder kan tijdelijk worden geplaatst om te uit te zoeken of dit een
oplossing van het parkeerprobleem biedt. Aan het einde van
de onderzoeksperiode kunnen de omwonenden hun voorkeur
uitspreken voor behoud van de autoparkeerplaats of een vast
fietsenrek. Iedereen krijgt zo de kans, zonder direct de straat te
verbouwen, te ervaren welke inrichting zij écht willen.

De verdeling van de openbare ruimte krijgen we nooit naar ieders wens. De een wil graag de auto dichtbij en de ander zet de
fiets tegen zijn gevel. Onze vervoermiddelen nemen ruimte in.
De Wijkraad pleit al jaren bij de gemeente voor een structurele fiets-parkeeroplossing, maar tot nog toe parkeer je in de
Leidsebuurt een auto goedkoper op een parkeerplaats dan een
fiets in een fietsenstalling. Waar vind je de ruimte voor je fiets?

Vind je dit een goed idee en wil je van de Wijkraad hulp
krijgen bij het mobiliseren van omwonenden, stuur dan een
mail naar wijkraad@leidsebuurt.nl.
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Uitgelicht

Woonerf
Een berichtje van een van de bewoners van het woonerfgedeelte van de Leidsestraat (namens Ko)
Bij ons op het woonerf spelen vaak
ontzettend veel kinderen op straat.
Het passerende verkeer, met name de
maaltijd- en pakketbezorgers houdt totaal geen rekening met de maximum
toegestane snelheid. Deze situatie is
gevaarlijk voor de kinderen: de bewoners besloten tot actie overgegaan.
Op hun verzoek hebben kunstenaar
Arnold Jansen en zijn vrouw Xandra
leuke borden ontworpen die de aandacht van chauffeurs trekken om hun
snelheid te verminderen. Na de eerste
dagen zagen de bewoners meteen resultaat. Dit in tegenstelling tot het resultaat bij het plaatsen van de geijkte
Viktor Veilig poppetjes (die meestal
omwaaien, plat op de grond liggen of
zwaar verkleurd zijn).

Groene Vingers
door Martijn KösterHenke

In de lentekrant gaf Leidsebuurtbewoner
Mieke tips voor het vergroenen van tuin,
balkon, gevel of boomspiegel.
Afgelopen zomer is de Leidsebuurtkrant
een kijkje gaan nemen in haar eigen tuin.
Zoals je ziet stonden tuin en balkon er
weelderig bij. Nu we de herfst ingaan
kijken we met veel plezier terug op deze
foto’s die getuigen van een prachtige
zomer.

UITNODIGING
Op zoek naar een heerlijk
voorjaars- of Paaswijn?
De herfst wordt een prachtige herfst
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Kom zondag
april
2020
15.00 uur tot
met 5een
glas
wijnvanaf
van mkWines
Een
mooie
rosé om
wat te nazomeren
18.00
uur
naar onze
wijnproeverij
in het
of
een
glas
rode
wijn
in
de
vroege
herfst.
Badhuis op het Leidseplein! Heerlijke wijnen
uit eigen import!
Maak snel kennis met onze wijnen op:
www.mkwines.com
En maak
kennis op:
Bestellen
kan www.mkwines.com
via deze website!
Bestellen
kan
via deze
website!
Wij bezorgen gratis
in de
Leidsebuurt
Wij bezorgen
gratis buurten,
in de Leidsebuurt
en
en omliggende
CO2 neutraal
omliggende
buurten,
met de
met de
bakfietsCO2
bij uneutraal
aan de deur!

bakfiets bij u aan de deur!

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.

MkWines Oranjeboomstraat 13, 2013 XA Haarlem

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

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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Eindelijk weer samen kletsen
Een gesprek met Moniek Stricker, coördinator Trefpunt ‘t Trionk, door Inge Roetman

Trefpunt ’t Trionk: ontmoetingsplek voor iedereen

Trefpunt ‘t Trionk is voor veel bewoners van de Leidsebuurt een bekende plek. En dat terwijl het niet in de Leidsebuurt staat, maar
aan de overkant van de Westergracht, de scheidslijn! Toch komen Leidsebuurters er graag. Om even binnen te lopen, om
“zomaar”een boek te pakken (er is een groot aanbod boeken met grote letters), of om een kop koffie te drinken op een van de
koffieochtenden. En om samen met buurtgenoten te handwerken en ondertussen gezellig ervaringen te delen. Moniek vertelt
lachend: “toen ‘t Trionk na de lockdown van de coronacrisis weer openging zeiden ze: ‘dan kunnen we eindelijk weer samen kletsen.’

’t Trionk wil voor iedereen bereikbaar zijn.

Moniek “Wij van ‘t Trefpunt vinden dat bewoners zelf moeten kunnen bepalen waar ze behoefte aan hebben. Samen handwerken,
ok. Samen schilderen, kan ook. Weten ze zelf iemand die les kan geven, dan voeren we een gesprek met zo iemand. Of we zoeken
iemand als daar behoefte aan is.” En of er ruimte beschikbaar is.
Er bestaat bij 't Trionk dus de mogelijkheid om zelf iets te starten of iets aan te bieden, als het maar niet commercieel is. Moniek:
”Als er ideeën zijn, neem dan contact met ons op. We kunnen altijd kijken of we kunnen helpen bij de uitvoering van het idee. We
willen dat ’t Trionk een ontmoetingsplek is voor iedereen. Er zitten ook nog andere organisaties in 't Trionk en ook daar wordt veel
mee samen gewerkt.” Maar: “we streven ernaar zo min mogelijk met petten te werken. Dus het moet niet uitmaken met wie bewoners te maken krijgen. “

Toekomst

Moniek hoopt dat bewoners komen met ideeën voor leuke activiteiten. Maar: er is ook aandacht voor de hele nieuwe wijk die eraan
zit te komen. Een werkgroepje buigt zich over het aanbod wat voor die nieuwe bewoners moet worden gedaan. Met coronanacrisis
nog volop gaande is het moeilijk om verdere toekomstplannen te maken, Daarom ook geen agenda van 't Trionk in dit blad. Het is
nog niet duidelijk wat wel en niet kan worden aangeboden. De 1 ½ meter afstand moet in ieder geval worden nageleefd. Moniek
hoopt in ieder geval dat de vraag van een van de vrouwen uit de Leidsebuurt na de gezellige handwerksessie: “mogen we volgende week weer komen?” met een volmondig ja beantwoord kan worden !
't Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
023-5324261
trionk@haarlemeffect.nl
www.haarlemeffect.nl

Moniek Stricker
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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!
Ook kan ik een individuele
workshop van 4 uur met u doen;
besteding naar eigen wens.

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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Digitaal Sterk! centrum in ’t Trionk
door Inge Roetman
Vanaf donderdag 10 september
openen op 5 plekken in de stad
Digitaal sterk! centra.
In deze wijk, in het Trionk kunt u
terecht op maandag van 9.30 tot
11.30 uur en op woensdag van
14.00 tot 16.00uur.
Tijdens de spreekuren zijn er leuke
en slimme vrijwilligers die u met
allerlei digitale problemen en vragen
kunnen helpen.

U kunt hier ook leren: bijvoorbeeld,
beeldbellen, WhatsApp of online
boodschappen doen.
Neem uw eigen digitale apparaat
mee, waarmee u wilt leren bellen of
boodschappen doen.
Het is wel nodig dat u telefonisch
een afspraak maakt: 023 5324261
(In verband met de corona maatregelen, kunnen we maar 1 of 2 personen
tegelijk helpen, het is geen inloop).

Dit project is een samenwerking
tussen Haarlem Effect, Dock en
de Bibliotheek.

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.
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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.

Uitgelicht

groencolumn
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door Carla

Stel je voor:
Een mooie zomerdag, dus deuren open en: “daar komen
ze!!”. Mussen, mussen en mussen (ondertussen). Het
kwettert in de boom in de buurt, voordat ze afdalen naar
de tuin, op de grond, bij de waterbak, in de struiken en
in- en op de silo’s. Op het hoogtepunt van deze zomer
hebben we minstens 40 mussen geteld.
Deze zomer hebben we 3 legsels gezien (arme ouders).
Dat merk je op het moment dat vader/moeder met de
kinderen komen en de ‘kleintjes’ (op dat moment dikker
dan hun ouders) vanuit de silo eten geven, de jonkies
bibberen en schudden met hun veren. Na een paar dagen
kunnen ze het eten zelf vinden, een enkeling daargelaten
die het eigenlijk wel makkelijk vond dat pa op ma hem
voerde. Dat leert deze hem/haar op een gegeven
moment wel af: dan kan de kleine een snauw en een
pik van de snavel krijgen. Een schitterend gezicht en
‘genieten’ geblazen.

Om die vracht aan mussen te krijgen hebben we wel
een aantal jaar voer in silo’s gedaan (het hele jaar door).
Na een jaar waren het een stuk of 4 mussen en daarna
elk jaar meer.
Ondertussen zien we ook 4 tortelduiven terugkomen
(die eten het voer van de grond, zodat we geen ‘grasveld’
krijgen) en soms een merel of een enkele keer een mees
of vink.
Wie weet er trouwens een manier om meer mezen of
vinken naar je tuin te lokken? Ideeën zijn welkom via
wijkraad@leidsebuurt.nl

Enthousiaste begroetingen
en lekker wafels eten in het Badhuis
door Inge Roetman
Op 20 augustus organiseerde de Zonnebloem bij
“ons” Badhuis een bijeenkomst voor haar leden.
De Zonnebloem zet zich al 70 jaar in voor mensen
met een lichamelijke handicap. Vrijwilligers bezoeken
de leden regelmatig en organiseren kleine en grote
uitstapjes.
Deze bijeenkomst was de eerste voor de afdeling Bavo
van de Zonnebloem Haarlem sinds het uitbreken van de
Coronacrisis. Er was koffie en er waren overheerlijke
wafels van “De koffiekar” van Gijs Buijsse. Iedereen
was blij om elkaar weer te treffen, want ook de leden
van de Zonnebloem horen vaak tot de risicogroepen voor
Corona. Zij hebben de afgelopen tijd vaak erg geïsoleerd
moeten leven, dus het was een blij weerzien, met elkaar
en met de vrijwilligers. Voor sommigen was het de eerste
keer dat ze bij het Badhuis waren, anderen kenden het
nog van vroeger.
Al met al was het een geslaagde bijeenkomst. En volgens
de organiserende Zonnebloem smaakte de samenwerking
met het Badhuis naar meer!

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
Wil je hier ook adverteren?
(en daarmee de Leidsebuurtkrant steunen)
N
SPUITE ENS
UK
VAN KEUBELS
EN ME
TIE
REPARAFFE
VAN DO PEN
M
A
L
KOP

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

Stuur een mail aan
wijkkrant@leidsebuurt.nl

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)!

september

november

8 INLOOPSPREEKUUR FUNDERING

3 DE EETTAFEL

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

19 LAVA IN LOCKDOWN
Theatergroep gaat 24 uur in quarantaine in Het Badhuis
tijdens de Open Monumentendagen. Info: www.tglava.nl

20 LAVA IN LOCKDOWN

6 BUURTBORREL
10 DE EETTAFEL
10 INLOOPSPREEKUUR FUNDERING
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Woon het theatrale onderzoek live bij en/of bezoek de
voorstelling op zondag om 16 uur.

17 DE EETTAFEL

23 REPAIR CAFÉ

24 DE EETTAFEL

27 BADKAMERGALM

25 REPAIR CAFÉ

Twee sets, met 20 bezoekers per ronde: eerste set om
16.00, tweede om 17.30 uur. Reserveren verplicht. Kijk voor
meer informatie op de Badhuis website of Facebook.

28 MAAKMARKT

30 FLUISTERENDE HUIZEN
Theatrale wandeling door de Leidsebuurt langs waargebeurde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Info & tickets: www.tglava.nl

oktober

29 BADKAMERGALM

december
1 DE EETTAFEL
4 BUURTBORREL

1 FLUISTERENDE HUIZEN

6 WIJNPROEVERIJ MK WINES

2 FLUISTERENDE HUIZEN

8 INLOOPSPREEKUUR FUNDERING
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

2 BUURTBORREL
4 FLUISTERENDE HUIZEN
6 DE EETTAFEL
13 DE EETTAFEL
20 DE EETTAFEL
20 INLOOPSPREEKUUR FUNDERING
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

25 BADKAMERGALM
27 DE EETTAFEL
28 REPAIR CAFÉ
30 HALLOWEEN KINDERFEEST

HET BADHUIS iS CoronaPrOOF

We hebben iedereen gemist! Om weer open te kunnen
en er voor de hele buurt te kunnen zijn hebben we
de nodige aanpassingen gedaan voor bezoekers en
vrijwilligers. Zo is er voldoende afstand, veiligheid en
hygiene om elkaar weer te kunnen ontmoeten en
activiteiten te organiseren.

Ook vrijwilliger worden?

Stuur een mail naar: vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl
Je kunt je inzetten zoals jij dat wilt, laat ons weten wat
je zou willen doen. Lijkt het je leuk om achter de bar te
staan tijdens de koffieochtenden maar geen ervaring?
Geen zorgen, dan leren we je natuurlijk eerst alles wat
je moet weten. Het is verslavend gezellig!

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

HANDIGE NUMMERS
EN ADRESSEN
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Gezond?

COLUMN Gerard Hidde

Tegen de tijd dat deze Leidsebuurtkrant bij je is bezorgd, bieden we al
een half jaar het hoofd aan de diverse coronamaatregelen die over
ons zijn afgeroepen en weer worden versoepeld. We hebben er allemaal stevig mee te maken gehad en we zijn er met zijn allen nog lang
niet aan gewend. De negatieve gevolgen van deze maatregelen kennen we en voelen we allemaal. Maar er moeten natuurlijk ook positieve gevolgen zijn, want negativiteit bestaat bij gratie van positiviteit...
Als we geen licht kennen dan weten we ook niet wat donker is. Als er geen
wit is dan bestaat er ook geen zwart. Wat zou er positief kúnnen zijn in
deze aparte situatie?
Welnu, door al het thuiswerken wordt er minder auto gereden en gevlogen: dat is goed voor het milieu. We zijn allemaal meer gaan fietsen
en wandelen: dat is goed voor de lichamelijke gezondheid ... en voor de
fietsenbranche.
We waren bijna allemaal verplicht thuis en moésten wel met onze huisgenoten praten. Dat heeft geleid tot verdieping van relaties en tot meer
begrip van en voor elkaar. Heel tegenstrijdig: doordat mensen hun huis
niet uit konden, mochten of durfden, werd her en der de onderlinge betrokkenheid versterkt. Buurtgenoten kregen oog voor elkaar, voor buren
die hulp nodig hadden met boodschappen, behoefte hadden aan sociaal
contact, een praatje voor de deur. We hoeven voorlopig nooit meer om
een gespreksonderwerp verlegen te zitten.
Negativiteit bestaat bij gratie van positiviteit maar dat geldt natuurlijk
ook andersom, er zijn naast al die genoemde voordelen ook nadelen. Het
is maar waar je je op focust. Kijk je naar wat goed is en goed gaat, of
kijk je naar wat slecht is en niet goed gaat. Ben je een optimist of een
pessimist. Onthoud: een pessimist lijkt vaker gelijk te hebben, maar een
optimist heeft meer lol. Een negatief gevoel wekt stresshormonen (cortisol, adrenaline en noradrenaline) op en die verzwakken onder andere
je immuunsysteem. Een positief gevoel wekt prethormonen (serotonine,
endorfinen en oxytocine) op die, naast andere positieve effecten, je immuunsysteem versterken.
De boodschap is: wil je gezond blijven en COVID-19 voorkomen? Houd
dan 1,5m afstand en omarm positiviteit. Van groot belang voor een goede
gezondheid is veel te bewegen, gezond te eten en stress te verminderen!
Op uw gezondheid!
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Inge Roetman, Maaike Buijs, Eleonoor Van Weeren,
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Illustraties Martijn KösterHenke
Vormgeving Kees van Veenendaal
Fotografie Dana Hoyer
Drukwerk Divendal Repro | www.divendalrepro.nl
Website www.leidsebuurt.nl

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

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.

inleverdatum 14 november 2020
KOPIJ Uiterste
ADVERTENTIES
per e-mail naar wijkkrant@leidsebuurt.nl

Uiterste inleverdatum 14 november2020
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

personeel gezocht!
Wij zijn per direct op
zoek naar versterking in
de bediening. Bekijk onze
website voor het meest
actuele vacatureaanbod!

Ook in het najaar kunt u op ons
terras verwarmd en overdekt
buiten zitten!
Openingstijden:
ma.-vrij.: 10:00 - 22:00
za.-zo.: 09:00 - 22:00
023-5241266

|

contact@kraantjelek.nl

|

www.kraantjelek.nl

|

Duinlustweg 22, Overveen

