Kleuren maar!

de Leidsebuurtkrant

Van de redactie
Als je deze krant van de deurmat raapt, is Sinterklaas
alweer het land uit en kunnen we ons verheugen op de
Kerstdagen. Nu Corona nog steeds niet verdwenen is,
is dat een extra aanleiding om het thuis warm en gezellig
te maken. Voor de kinderen staan er in deze krant overal
kleurplaatjes.
In dit winternummer vind je veel interessante stukken
van de wijkraad, waaronder het verkeersplan en een
leuk interview met onze wijkagent.
Ook wijzen we je op het artikel over het Brouwersplein,
daar zijn allerlei plannen en die worden tijdens de
Nieuwjaarsborrel op 30 januari gepresenteerd.
Zoals altijd zijn we voor de Leidsebuurtkrant op zoek
naar bewoners die ideeën hebben over de krant of de
buurt en daar bijvoorbeeld een stukje over willen schrijven.
Rest ons nog iedereen een fijne Kerst en gezellige
jaarwisseling te wensen. Namens de hele redactie
een gelukkig en gezond 2022!!
Maaike en Eleonoor

Kopij en advertenties

Uiterste inleverdatum 22 februari 2022
Kopij: wijkkrant@leidsebuurt.nl
Advertenties: advertenties@leidsebuurt.nl

Gezocht voor de buurtkrant

Tekening: Daan Berkhof

Met expertise in beweging!
fysiotherapieleidsevaart.nl

WINTER 2021

Inhoud

4

Van de Wijkraad

		 Keerbewegingen Raaksbruggen
		Verkeerscirculatieplan
Update fietsstroken Leidsevaart

9

10
12

14

Oud en Jong in onze buurt
Jenifer de Jong, 'onze' wijkagent
 amen op weg naar weer een
S
fijn Brouwersplein

3

Containertuintje in de
		Oranjestraat
		
15 Groene daken

17

Kerstboom inzameling

19

Activiteiten Trefpunt 't Trionk
Oude Rockers in het Badhuis

21
23

Agenda het Badhuis

Handige nummers en adressen

Dank aan onze sponsoren!

Vormgever

Dank aan onze adverteerders, die het voortbestaan van de
Leidsebuurtkrant mogelijk maken.
Wil je ook adverteren, daar zijn wij heel blij mee. Neem dan
contact op via wijkraad@leidsebuurt.nl

Redacteur(en)

Bij de voorkant

Door het vertrek van onze vormgever zijn we op zoek
naar een vrijwilliger die de Leidesebuurtkrant vanaf
volgend jaar drukklaar kan maken. De artikelen worden
aangeleverd en jij krijgt de gelegenheid om een mooie
opmaak te realiseren.

De Leidsebuurtkrant is op zoek naar nieuwe redacteur(en).
De redactie komt 4 keer per jaar samen om de inhoud 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 op: wijkkrant@leidsebuurt.nl

Martijn: 'Dit winternummer heeft als thema leven en
laten leven, maar wel samen. Toen dacht ik aan twee
Leidsebuurthuizen naast elkaar, waarbij het één uitbundig
en het ander juist heel summier versierd was.
Dat kan gewoon, want iedereen laat elkaar in zijn waarde.

de Leidsebuurtkrant

u Van de Wijkraad
Wat is de Wijkraad?
Wat doet de Wijkraad?
Wat kan de Wijkraad
voor u doen?
Hoe komt u in contact
met de Wijkraad?
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Kijk op www.leidsebuurt.nl
of stuur een e-mail naar
wijkraad@leidsebuurt.nl.
De wijkraad is de tussenpersoon tussen publieke besluitvormers en de
bewoners. Wij zijn een intermediair
en aanspreekpunt voor bewoners,
we adviseren en informeren.
De wijkraad is betrokken bij een aantal onderwerpen zoals Plaza West,
verkeersveiligheid, het paardenlandje
in de Westerstraat en de fysieke toegankelijkheid van onze wijk.
Toch zijn er onderwerpen die de wijkraad nu niet op kan pakken om onze
buurt nog beter, mooier, veiliger,
groener, duurzamer en socialer te
maken. Onderwerpen zoals vergroening, energietransitie, funderingsherstel en voorkomen van overlast:
de wijkraad zou graag een actievere
rol spelen, maar we komen hier mensen te kort.
 Wil je een bijdrage leveren om
onze wijk nog beter maken? Kom nu
in actie, help mee en stuur een mailtje naar wijkraad@leidsebuurt.nl.
Of kom langs op de eerste woensdagavond van de maand in het Badhuis
(20.00 uur) bij de vergadering van
de wijkraad.
Met elkaar maken we de buurt!

Keerbewegingen
Raaksbruggen
Van de werkgroep Verkeer: Jens Boersma en Inge de Ruijter

Vanuit de gemeente zijn aanpassingen gedaan op de Raaksbruggen. Het kruispunt op de Raaksbruggen is erg druk. Veel en verschillende soorten verkeer
zoals fiets, voet en auto komen hier samen. Ook zijn de Raaksbruggen cruciaal
voor de doorstroming van het openbaar vervoer alsook ambulance, brandweer
en politie.
Wanneer een auto vanuit de Brouwersvaart de Zijlsingel wil bereiken, kan dat
niet direct. Om vanaf de Brouwersvaart naar de Zijlsingel te gaan, moet via de
Raaksbruggen een lus gemaakt worden om de route in de richting Zijlweg of
Kinderhuissingel verder te vervolgen. Dit levert echter gevaarlijke situaties op
want het verkeer van de Zijlvest krijgt tegelijk groen licht met het verkeer dat
op de Raaksbrug linksaf naar de Zijlvest gaat.

Kleuren maar!

Verkeers(circulatie)plan Leidsebuurt
Van de werkgroep Verkeer: Jens Boersma en Inge de Ruijter

Op 13 oktober kwamen bewoners, wijkraad en ambtenaren
van de gemeente bij elkaar op de tweede bewonersavond
over het verkeers(circulatie)plan voor de Leidsebuurt. De
bedoeling van dit plan is de verkeersveiligheid en de circulatie in de Leidsebuurt te verbeteren. Het plan is opgesteld
door BVA Verkeersadviezen, op verzoek van bewoners en
wijkraad en in opdracht van de Gemeente.
Tijdens de bewonersavond heeft BVA Verkeersadviezen
een toelichting gegeven. Dit leverde op de avond zelf en
later ook per mail de nodige reacties op. De Wijkraad heeft
al deze feedback verzameld en gedeeld met BVA om mee te
nemen in het definitieve adviesplan aan de gemeente.
We hebben getracht om iedereen in de Leidsebuurt zoveel
mogelijk te betrekken bij het definitieve adviesplan voor de
verkeerscirculatie en rekening te houden met een ieders
belang. Immers het verkeersplan raakt ons allemaal!

Waarom ook alweer dit verkeers(circulatie)plan?
De Leidsebuurt is aan het einde van de 19de eeuw gerealiseerd en de wijk kenmerkt zich door veel kleine huizen en
smalle straten. Alleen in het noordwestelijke deel van de wijk
is er sprake van een wat ruimere opzet en zijn enkele wegen
iets breder. De wijk maakt onderdeel uit van een 30 km/uur
zone en een aantal wegen binnen de wijk is aangeduid als
(woon)erf.

De huidige mogelijke rijroute vanaf de Brouwersvaart naar de Zijvest.

De verkeerslichten op de Raaksbruggen faciliteren de keerbeweging bewust
niet omwille van de doorstroming van het gehele kruispunt van alle soorten
verkeer. Om de verkeersveiligheid te vergroten en te benadrukken dat het niet
de bedoeling is om een U-bocht op de Raaksbruggen te maken, zal de gemeente extra markering gaan aanbrengen.

Overzicht van de (woon)erven.

De aan te brengen markering om de gewenste rijroute duidelijk te maken.
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Voor een deel van de straten is een éénrichtingsregime van
kracht, maar dat is niet overal het geval. Omdat de straten
smal zijn en in veel gevallen aan één of beide zijden van de
weg geparkeerd wordt, is het op veel wegen in de wijk onmogelijk elkaar op wegvakken te passeren. Tegemoetkomende
voertuigen moeten wachten op de kruispunten tot de weg vrij
is om hun weg te kunnen vervolgen. Daarnaast zijn er veel
verkeersbewegingen door fietsers, brommers/scooters en tegenwoordig ook “flits” bezorgers.
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Presentatie van het verkeersplan tijdens de bewonersavond van 13 oktober.

In het verkeersplan is onderzocht of het instellen van eenrichtingverkeer op meer wegen dan nu het geval is, wenselijk is en
op welke wijze dit dan het beste zou kunnen gebeuren.

Welke stappen zijn er in het verleden al doorlopen?

BVA Verkeersadviezen heeft op basis van de bestaande situatie een verkeers(advies)plan opgesteld. Deze eerste versie van
het plan is op 15 maart 2021 tijdens een informatieavond toegelicht. Naar aanleiding hiervan zijn destijds een aantal opmerkingen gemaakt, welke zijn samengevat in onderstaande
thema’s:
• Kan de Leidsebuurt niet één woonerf worden, danwel het
aantal woonerven worden uitgebreid.
• Welke andere snelheidsverlagende maatregelen zijn mogelijk?
• Welke mogelijkheden zijn er om de verkeerssituatie tijdens
de bevoorrading van de Dekamarkt t.h.v. de De Clercqstraat
te verbeteren?
• Op welke wijze kan de situatie rondom het Leidseplein/hoek
Jan van Nieuwenhuizenstraat verbeterd worden?
• Welke opties zijn mogelijk om linksaf te kunnen slaan van de
Brouwersvaart naar de Zijlsingel?
Deze vragen zijn verder uitgewerkt door BVA en voorgelegd
aan de Gemeente. Hieruit kwam naar voren dat er vanuit de
Gemeente alleen budget is om de verkeerscirculatie aan te
passen. Fysieke aanpassingen zoals bijvoorbeeld extra woonerven zijn i.v.m. gemeentelijke budgetvoorzieningen op korte
termijn niet mogelijk. Daarnaast is de consequentie van de
keuze voor het inrichten van de Leidsebuurt als woonerf, dat
het aantal parkeerplaatsen aanzienlijk gaat verminderen. Dit
zou naar verwachting 35% minder parkeerplaatsen betekenen.
Op basis van de terugkoppeling vanuit de Gemeente en de
veiligheidsdiensten is toen het plan aangepast en heeft BVA
versie 2.0 op 13 oktober j.l. toegelicht.
Vervolg op blz. 6 en 7 u

de Leidsebuurtkrant
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Vervolg Verkeers(circulatie)plan Leidsebuurt
Wat kwam er uit de bewonersavond naar voren?
Uit de reacties op de avond en het aantal mails dat later werd
nagezonden, kwamen na het verzamelen en bundelen de volgende zeven (knel)punten naar voren:
1. Hoe kan de veiligheid bij de oversteek vanaf Jan van Nieuwenhuizenstraat naar Leidseplein zonder fysieke ingrepen
toch veiliger gemaakt worden?
2. Het verzoek om de eerste twee blokken op de De Clerqstraat (vanaf Leidseplein) ongewijzigd te laten (dus niet
omdraaien van rijrichting) omdat dit veel hinder van bevoorrading van Dekamarkt zou gaan opleveren.
3. Bereikbaarheid van de westzijde van de Leidsebuurt en
het inrichten van een volledige west-oost verbinding van
Westerstraat tot Leidsevaart (bijvoorbeeld Brouwersstraat)
4. Nadere analyse rondom situatie Veenpolderstraat i.r.t. inrichting Waldeck Pyrmontstraat/Eendrachtstraat/Assendelverstraat gelet ook op de Inrichting Boterstraat (eveneens i.r.t. Veenpolderstraat)
5. Het verzoek om rechtsaf te slaan vanaf Westerstraat naar
Westergracht te behouden
6. Het tijdelijk mogelijk maken om linksaf te kunnen slaan
vanaf de Brouwersvaart op de Zijlsingel (totdat Raaksbruggen zijn uitgevoerd)
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7. 
Rijrichting parallelstraat Westergracht omdraaien i.v.m.
bereikbaarheid Bavoschool en overwegend rijrichting
fietsverkeer

Wat is er met deze feedback gedaan?
Al deze punten zijn nader bekeken, besproken met de
Gemeente en door BVA Verkeersadviezen verwerkt in een
definitief advies.
In het ‘definitieve’ plan zoals dat hieronder is weergegeven,
zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het
plan dat is gepresenteerd op de informatieavond op 13 oktober 2021 in het Badhuis.De belangrijkste wijzigingen zijn:
✔ Het handhaven van de bestaande rijrichtingen op de
De Clercqstraat tussen het Leidseplein en de Voorzorgstraat
in plaats van het omdraaien hiervan (Punt 2);
✔ Het gedeeltelijke aanpassen van de voorgestelde rijrichtingen in de Brouwersstraat en de Leidsestraat om volledige
oost-west verbindingen mogelijk te maken en het westelijk
deel van de wijk beter bereikbaar te maken (Punt 3);
✔ Het handhaven van verkeer in twee richtingen in de
Eendrachtstraat in plaats van het instellen van eenrichtingverkeer in zuidelijke richting (Punt 4);
✔ Aangezien er geen draagvlak was om de aansluiting Wester-

straat-Westergracht voor gemotoriseerd verkeer op te heffen is deze maatregel komen te vervallen en wordt huidige
situatie dus gehandhaafd (Punt 5).
✔ Het omdraaien van de voorgestelde rijrichting op de Westergracht, in verband met de overwegende rijrichting van
fietsverkeer en bereikbaarheid van de Bavo school (Punt 7).
Om deze punten mogelijk te maken zijn er wel aanpassingen
van de rijrichting op enkele wegen in het zuidoostelijke deel
van de wijk ten opzichte van het oorspronkelijke plan gemaakt.
Voor punt 1 is het verzoek bij de Gemeente neergelegd om de
verkeersveiligheidssituatie ter plaatse van de aansluiting van
de Jan van Nieuwenhuijzenstraat op het Leidseplein te verbeteren in verband met de veiligheid van overstekende schoolkinderen. Op basis hiervan stellen wij voor de aansluiting nadrukkelijker als uitritconstructie en compacter vorm te geven.
Deze maatregel staat echter los van de voorgestelde circulatiemaatregelen.
Punt 6 (Linksaffer) is onderzocht en hierover is contact gezocht met de Gemeente. De Gemeente geeft aan dat een (tijdelijke) linksaffer vanaf de Brouwersvaart naar de Zijlsingel
niet gewenst is, omdat dit een grote impact zal hebben op de
capaciteit en de doorstroming van het kruispunt de Raaks.

Hoe nu verder?
Dit verkeers(advies)plan wordt in deze vorm aangeboden bij
de Gemeente, die het verder zal oppakken en na vaststelling
van het budget het verkeersplan zal uitwerken tot een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt vervolgens gepubliceerd en dan treedt de formele inspraakprocedure in werking.
Tijdens deze formele inspraakprocedure kan bezwaar worden
aangetekend en zal de Gemeente bekijken of de ingebrachte
bezwaren gegrond zijn dan wel problemen verholpen kunnen
worden. Bij een positieve afronding van de bezwaarprocedure
kan het verkeersbesluit worden vastgesteld en zal de Gemeente over gaan tot uitvoering.

Update fietsstroken
Leidsevaart
Van de werkgroep Verkeer: Jens Boersma en Inge de Ruijter

Zoals in het vorige nummer van de Leidsebuurtkrant al kort
was toegelicht krijgt de Leidsevaart eindelijk fietsstroken. De
uitvoering hiervan stond bij de Gemeente gepland voor eind
dit jaar, maar vanwege weeromstandigheden zal dit door
worden geschoven naar het voorjaar wordt. Dit heeft er tevens
mee te maken dat het verkeersbesluit ten tijde van dit
schrijven nog niet gepubliceerd was. Voor het doorlopen van
een verkeersbesluit geldt een bezwaartermijn van 6 weken,
waardoor uitvoering ook dit jaar niet meer mogelijk was.

Zodra er meer bekend is over de exacte uitvoeringsdatum, zullen we de bewoners op de hoogte stellen via de gebruikelijke
kanalen zoals www.leidsebuurt.nl en Leidsebuurtkrant

Er zullen dus nog aardig wat stappen doorlopen moeten worden alvorens dit plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
Deze acties liggen volledig bij de Gemeente. Door de bewonersavonden en het overleg tussen wijkraad, BVA en de gemeente, hebben we in ieder geval wel inspraak kunnen hebben op de totstandkoming van het plan en hebben we onze
stem vanuit de Leidsebuurt gegeven.
Vanuit de wijkraad houden we de bewoners op de hoogte van
de voortgang via de gebruikelijke kanalen: www.leidsebuurt.
nl en de Leidsebuurtkrant.

Het definitieve verkeersadvies.
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In het verkeersbesluit komt ook te staan dat het stuk bij de
autobedrijven, vlakbij het kruispunt met de Raaksbruggen,
een suggestiestrook wordt met parkeerverbod. De overige delen (ook overzijde van de straat bij de autobedrijven) worden
fietsstroken. Reden waarom dit een suggestiestrook wordt is
het feit dat een fietsstrook ook een stopverbod is. Met een
stopverbod wordt de bedrijfsvoering van de autobedrijven
onmogelijk aangezien ze dan niet meer kunnen laden en lossen. Wel zal er een parkeerverbod worden toegepast zodat er
uitsluitend kan worden geladen en gelost. Een vrachtwagen
zal daarna dus direct van de suggestiestrook worden verwijderd, zodat er weer meer ruimte is voor de fietsers.

Kleuren maar!
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Oud en jong in onze buurt
Door Inge Roetman

Vader: je bent nog jong, dat is je fout, wees relaxed, take it easy.
Ik was zoals jij en het is niet makkelijk rustig te doen terwijl
je weet dat er van alles gaande is.
Zoon: hoe kan ik het uitleggen? Wanneer ik dat probeer, keert hij
zich af. Als ze gelijk hadden zou ik ze dat geven. Maar zij kennen
mij nu niet.
(Heel vrij) vertaald naar Father and Son van Cat Stevens.

BasBike Tweewielerservice

Westergracht 99-zw, 2013 ZN HAARLEM

Voor reparaties en accessoires,
tevens dealer van:

De verhouding tussen oud en jong is altijd onderwerp van
gesprek geweest, ook al in vroeger tijden. Vaak was er sprake
van onbegrip voor elkaar en spanning. Want een andere
levensfase betekent ook vaak andere behoeften en mogelijkheden.
Hoe gaan deze groepen, de jongeren en de ouderen in de Leidsebuurt met elkaar om? Wat voor beeld heeft men van elkaar?
Wat vindt oud van jong en wat vinden jongeren van de ouderen?

BSP, Cortina, Pointer en Sparta
&

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

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

Kees van Veenendaal
grafisch ontwerper

Voor ambachtelijk schilderwerk

Bob Prins
Binnen- en buitenschilderwerk

BEDRIJFSCHAP

Behang- en witwerk
Glasreparatie

Uw (oudere) reporter ging het maar eens vragen. Zomaar op
straat. Aan ouderen en aan jongeren. En de uitslag is nogal
verassend. Want ouderen die ik sprak denken over het algemeen redelijk gunstig over de jongeren uit de Leidsebuurt.
Natuurlijk wordt er wel melding gemaakt van lawaaioverlast,
maar daar is ook veel begrip voor: “Wij zijn ook jong geweest,
en toen maakten wij ook wel lawaai”. Een andere oudere merkt
op: “Het moet natuurlijk niet te gek worden, maar het hoort
toch bij jong zijn. Om samen te komen en dat geeft natuurlijk
lawaai, maar dat geeft toch ook een beetje reuring aan de
buurt”. Iemand anders vindt wel dat: “Er is eigenlijk voor jongeren te weinig te doen in de buurt.
Er zou meer aanbod voor ze
in onze eigen buurt moeten
zijn”. En natuurlijk zijn er
wijkbewoners die meer
last dan plezier van jongeren hebben: bijvoorbeeld rotzooi
op de grond. "Wij deden dat
vroeger niet”.

Planmatig onderhoud
Vrijblijvende offerte
Voor bedrijven en particulieren
Scherpe prijzen

Wil je jezelf presenteren en heb je daarvoor
een grafisch ontwerper nodig? Bel of mail me.
0655814711
bureau@keesvanveenendaal.nl
keesvanveenendaal.nl

SCHILDERSBEDRIJF
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Weer een ander bekijkt het van 2 kanten: “ik kan me wel voorstellen dat als er sprake is van lawaaioverlast door jongeren,
dat jonge ouders klagen omdat hun kinderen niet in slaap
komen. Maar ze moeten zich ook bedenken dat over 10 jaar
hun eigen kinderen die lawaaioverlast gaan produceren”.
Over het algemeen vinden ouderen de jongeren in onze buurt
dus eigenlijk wel aardig. ”Als je grijze haren hebt zijn ze erg
behulpzaam”. Ook gebruiken ouderen de kennis van jongeren:
”ik heb veel van jongeren geleerd. Toen ik mijn nieuwe telefoon kreeg, heeft een buurjongen mij geleerd ermee om te
gaan en hoe dat appen moest. Hartstikke fijn was dat”. Maar:
“Altijd dat aan die telefoon hangen, ook op straat, van jongeren, dat vind ik wel minder”
De oudere leidsebuurter lijkt dus redelijk gunstig over zijn
jonge buurtgenoten te denken. Hoe is dat andersom?
Bij de jongeren is de mening wat verdeeld: ”Ik groet oudere
mensen altijd vriendelijk, maar vaak groeten ze niet terug. Wij
worden wel heel vaak alleen maar aangesproken: zo van jullie
maken lawaai, kan dat niet wat zachter. Dat proberen we dan
ook wel. Maar soms vergeten we dat dan weer”.

Maar er zijn ook andere geluiden: een medewerker van de
buurtsuper: “Ik vind ouderen in de winkel altijd heel vriendelijk en beleefd. En een jongere die stage loopt in de buurt
zegt: “ik vind de ouderen in deze buurt ontzettend vriendelijk.
Ik loop ook nog stage in een andere Haarlemse wijk en daar is
iedereen veel meer naar binnen gekeerd. Hier maken ouderen
een praatje, groeten vriendelijk. Erg leuk”.
Uw reporter kan alleen maar concluderen dat het met de
spanning tussen oud en jong in de buurt nogal meevalt. Er is
soms irritatie en onbegrip. Maar toch ook veel begrip en waardering voor elkaar.

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

Ook bereikbaar na 18.00 uur
Illustratie Marco Diemel

de Leidsebuurtkrant
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Jenifer de Jong, 'onze' wijkagent
Van de wijkraad

Waar woon je en wat heb je hiervoor gedaan?

Jenifer komt uit Sassenheim en heeft hiervoor bij de Politie in
Den Haag gediend. Toen ze aankondigde bij haar oud-collega’s
dat ze wijkagent zou worden in de Leidsebuurt-Haarlem, werd
haar verteld dat het vroeger een spannende wijk was, waar
veel gebeurde. Kortom een uitdaging. Inmiddels is dat wel anders: Jenifer geeft aan dat haar eerste indruk is dat de bewoners gemoedelijk, open, benaderbaar en vriendelijk zijn. Iedereen past een beetje op elkaar en dat is goed om te zien.
Daarmee zijn wij als bewoners eigenlijk ook de ogen en oren
voor de wijkagent.

Waar kom ik je tegen?

Als je de hele dag uit het raam kijkt, dan heb je kans dat je
Jenifer ziet. Soms rijdt ze in een onopvallende auto door de
wijk, maar liever nog gaat ze lopend of fietsend door de buurt.
Dan maakt ze een praatje of legt ze haar oor te luisteren. Jenifer vindt het leuk om iedereen beter te leren kennen. Tijdens
ons gesprek kwamen ook veel jonge bewonertjes naar haar
toe voor een praatje.

Jenifer benadrukt opnieuw dat melden de enige remedie
is. Dat kan altijd anoniem en je mag Jenifer er ook op aanspreken als je haar tegenkomt. Bij spoed kun je altijd melden via 112 of je kunt anoniem bellen naar 0900-8844.
Ook gaf Jenifer aan dat er in de Leidsebuurt straatnaambordjes ontbreken. Het is een punt waar ze met de gemeente mee aan de slag wil gaan.

Wat is het verschil tussen wijkagent en
handhaving?

De wijkagent handhaaft op de openbare orde en veiligheid in de wijk. De BOA van bureau handhaving richt zich
vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s. Je kunt handhaving bereiken op telefoon nummer
023-5114950
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Is de Leidsebuurt veilig?

Sinds een jaar is Jenifer de Jong
de wijkagent voor de Leidsebuurt.
Buurtwoners hebben vragen voor haar.
Tijd voor een nadere kennismaking.

De Leidsebuurt is over het algemeen een redelijk veilige buurt,
zegt Jenifer. Dat komt bijvoorbeeld omdat er weinig -, open - of
toegankelijke achterpoorten zijn en omdat de sociale controle
sterk is. Oftewel er is aandacht en zorg voor elkaar. Natuurlijk
heeft de Leidsebuurt een aantal vraagstukken, maar het is
geen “hoge concentratie” aan problemen.
Wist je dat er een actie is waar politieagenten onaangekondigd langs woningen gaan en kijken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken? Bijvoorbeeld omdat deuren of ramen
van woningen of bergingen openstaan of niet afgesloten zijn.
In dat geval laten ze ‘wit voetje’ achter: een papieren flyer in
de vorm van een schoenafdruk. Op de flyer staat de tekst:
«Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn».

Hoe kan ik je bereiken?

Jenifer geeft aan dat het super belangrijk is dat we als bewoners altijd melding maken bij overlast of verdachte situaties.
Je kunt Jenifer persoonlijk bereiken via het contactformulier
op www.mijnpolitie.nl/mijnbuurt door het invullen van je
postcode.
Het is belangrijk om te melden, omdat Jenifer daarmee de juiste aandacht en prioriteit kan geven, en met de melding aan de
slag te gaan. Jenifer wil graag periodiek spreekuur gaan houden in de Leidsebuurt, eventueel samen met de woningbouwvereniging en de gemeente.
In de laatste bewonersvergadering van de wijkraad is aangegeven dat daar behoefte aan is, dit plan wordt nu uitgewerkt.

Wat speelt er in de Leidsebuurt waar de wijkagent
aan werkt?

We bespreken een aantal onderwerpen die spelen binnen de
Leidsebuurt, zoals:dat er vlaggen zijn verbrand/kapot gemaakt;
dat jongeren samen “klitten” op het Brouwersplein of Leidseplein en daarbij overlast bezorgen, vaak uit verveling of baldadigheid.

Natuurlijk toetsen we wat Jenifer allemaal weet van de
Leidsebuurt en leggen we haar wat stellingen voor.

Wat is het oudste huis van de Leidsebuurt?

Jenifer gaat ernaar op zoek (tip: Leidsevaart 120-122 dateert uit 1880).

Zijn er meer straten van Oost-West of van Noord-Zuid?

Aj… ze gaan geteld worden hoor!
(Wist je trouwens dat er op de website Leidsebuurt.nl
heel wat informatie over de geschiedenis van de Leidsebuurt is te vinden.)

Gast of FrietMarie:?
"FrietMarie, want ik lust geen koffie. Alhoewel ik Gast net
als FrietMarie een fantastische aanwinst vind voor de
Leidsebuurt."
Cafe Bert of Cafe Spoorloos?
"Cafe Spoorloos, want daar zie je meer voor de deur vanwege de trein, auto’s en fietsers. "
Speeltuin Klarenhof of het Badhuis?
"Tja, het Badhuis want inmiddels ben ik te groot voor de
speeltuin."
Inmiddels gaat de portofoon meerdere malen af en wordt
Jenifer opgeroepen bij een melding. Daar gaat ze op haar
Politiefiets.
Daaaaggggg Jenifer, tot snel weer in de buurt.

de Leidsebuurtkrant
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Samen op weg naar weer een fijn Brouwersplein

Kleuren maar!
Door Brenda Smeenge

Whatsapp groep

De buurt waarin we wonen verandert. Onze
buurt is geliefd en nieuwe buurtgenoten komen overal vandaan. De speeltuin wil met de
tijd mee én de goede, oude tijd laten herleven. Jongeren maken ook graag gebruik van
het plein, maar helaas niet altijd op een fijne
manier voor omwonenden. Ook het klimaat
lijkt te vragen om aanpassing van het plein
voor de wijk. Bieden al deze ontwikkelingen
de kans het plein gezamenlijk op te laten
bloeien?

Linda maakte de huidige activiteitenagenda
beschikbaar via een Whatsapp groep. Vele
buurtkinderen kennen Linda al. De basisschool
lerares die in haar vrije tijd creatieve knutselmiddagen organiseert, net als Marion en Willem van Haarlem Effect.
Met de QR code op de pagina kunnen ouders
zich aanmelden voor de app groep. Zij ontvangen dan wekelijks de activiteitenagenda. Tot
dusver toverden kinderen van 4 t/m 12 bijvoorbeeld badkamertegels om tot kleine kunstwerkjes, maakten boekenleggers of kleiden
erop los met elkaar.

12 13
Een terugblik van oude wijkgenoten

“Ik kom inmiddels met mijn achterkleinkind
naar de zandbak in de speeltuin,” zegt Els Westhuis. "Mijn eigen kinderen waren vaak op het
plein te vinden. Ome Jan’s kaartclub, de filmmiddagen op zondag, of het paaseieren rapen
lieten ze bijvoorbeeld niet aan zich voorbijgaan! Voor de kinderen die nu in de wijk wonen
vind ik het jammer dat er nog weinig activiteiten voor ze zijn. Dat is toch een leuke manier
om leeftijdsgenootjes in de wijk te leren kennen? Nu zijn er ook weer jongeren die kattenkwaad uithalen op het plein. Ik schrik soms erg
van de vuurwerkbommen.”

“De boefjes uit de wijk deden vroeger graag
mee aan Rob’s timmerclub,” vult Willeke Spier
aan. Als ze weer weggingen zei hij altijd grappend tegen ze: ‘moet ik je uitschudden of haal
je zelf je zakken leeg?’ Ik spreek over de jaren
tachtig. De speeltuin was echt een speeltuin
van de buurt voor de buurt. Vele vrijwilligers
organiseerden activiteiten, uitjes, buurtfeesten.
Mijn kleindochter Elounda en schoondochter
Linda organiseerden recent voor het eerst Halloween speurtochten, waar ook veel internationale buurtkinderen bij aansloten. Dat smaakt
toch zeker naar meer?!”

Halloween in de wijk!
De drie griezelactiviteiten trokken maar liefst 160 kinderen, die allemaal prachtig
verkleed en geschminkt op het event afkwamen. Met dank aan de vrijwilligers,
Oma’s Snoep, Rebup, Dekamarkt en Frietmarie voor hun bijdragen, was het
-ondanks de stortbui op de eerste groep kinderen- een groot succes!
Hierboven organisatoren (met Linda, rechts achter de heks vooraan,
zwarte cape met paarse kraag) en vrijwilligers.

Wilt u zelf graag een activiteit organiseren?
Dansles geven voor de spiegels in het gebouw?
De timmerclub nieuw leven inblazen of buurtkinderen creatief deelgenoot maken van uw
cultuur? U kunt ook dat in de app kenbaar
maken!

Herinrichting Brouwersplein;
kom naar de buurtborrel op 30 januari

Het gerucht dat er plannen in de maak waren,
ging al rond en vroeg om opheldering. Het bestuur van de speeltuin vertelt: “Het bestuur
heeft vorig jaar, in een kinderparticipatiemiddag, aan buurtkinderen gevraagd wat zij graag
zouden willen in een vernieuwde speeltuin. Dezelfde vraag is ook aan een aantal omwonenden voorgelegd. Vanuit hier is een voorstel gemaakt en afstemming met de gemeente gezocht. Het speeltuinbestuur snapt dat de buurt
benieuwd is naar het voorstel.
Er is een conceptplan voor het hele plein, waarin de vernieuwing van de speeltuin én verduurzaming van het plein zijn verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan waterberging bij hoosbuien. De
gemeente informeert de bewoners apart over
het laatste. Het speeltuinbestuur laat het conceptplan graag zien tijdens een nieuwjaarsborrel op zondag 30 januari 2022.

Met deze QR code
kunnen ouders zich aanmelden voor
de activiteitenagenda voor buurtkinderen.
Er wordt per activiteit slechts een kleine
bijdrage voor materiaalkosten gevraagd.

Van 15.00 tot 18.00 uur is iedereen van harte
welkom om langs te komen voor een ontmoeting met de buren, om de tekeningen voor de
speeltuin te zien en je in te schrijven voor hulp
om er samen een geweldig plein van en voor
de buurt van te maken. Ook is er de gelegenheid om feedback op de plannen te geven en
om zelf met ideeën te komen.
Wij horen graag via www.speeltuinbrouwersplein.nl/nieuwjaarsborrel of u erbij aanwezig
kunt zijn.”

de Leidsebuurtkrant
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Containertuintje in de Oranjestraat		

Groene daken

Het zal veel bewoners zijn opgevallen
dat er in oktober een containertuintje
in de Oranjestraat is gekomen (tegenover nummers 79 en 80). Het tuintje
bestaat uit drie bakken die gemonteerd zijn rond een container voor restafval.

Al sinds onze verhuizing naar de Leidsebuurt 2,5 jaar geleden wilden we een groen dak op onze nieuwe uitbouw. De
verbetering van het uitzicht, het bijdragen aan de biodiversiteit en de verkoeling in de zomer zien wij als positieve
eigenschappen van een groen dak. Het aanleggen ervan
had echter nog geen prioriteit. Totdat ik in mijn zwangerschapsverlof in juni een pilotproject voorbij zag komen,
waarbij je je kon aanmelden als “Buurtboswachter” en je
coördinator kon worden voor het gezamenlijk aanleggen
van groene daken, zodat iedereen extra korting krijgt.

Door Maarten Prins

Het is een proef van Spaarnelanden en
de gemeente Haarlem. Er staat vaak afval
naast de container, hopelijk zorgt het
tuintje er voor dat mensen nu minder
snel hun vuilnis naast de container
plaatsen.

Ingezonden door een buurtbewoner

Een gezamenlijk plan

Op 29 en 30 september was het bij ons zo ver en zijn de groene daken gelegd op twee regenachtige dagen. Een buur heeft
het zelf aangelegd en de rest heeft het de hovenier laten
doen. Het eindresultaat is daar! Inmiddels genieten we erg
van het uitzicht.

Tips voor mensen die groene daken overwegen
•
Volgens de bouwnormen moet een dak een persoon +
sneeuw kunnen dragen: in totaal zo’n 160 kg per m2. Een
lichtgewicht sedum dak is daarom meestal geen probleem.
Je kan altijd een dakcheck laten doen om zeker te zijn.
• Is je dakbedekking al minimaal 10 jaar oud? Dan adviseren
ze om deze eerst te vervangen voordat je het groene dak
aanlegt. Daarna heb je er dan zo’n 40-50 jaar geen omkijken
meer naar.
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Dat er meer buren waren met interesse in een groen dak, dat
bleek. In juli hebben we een flyer op de facebookpagina van
de Leidsebuurt gepost en in een aantal brievenbussen gestopt
en in augustus waren we ineens met 18 geïnteresseerde buren. Samen goed voor 250m2 aan groen dak potentie! Men
kon ervoor kiezen om het aanleggen zelf te doen of te laten
doen. En er was keuze uit een sedum dak of een biodivers dak
met bloemen en kruiden.
Nadat iedereen geïnformeerd was over de opties en de prijzen
en na enkele dakchecks waren er uiteindelijk 9 buren over,
met gezamenlijk 100 vierkante meter groen dak. Een aantal
buren hebben ervoor gekozen om het in het voorjaar te laten
doen, omdat ze eerst gaan verbouwen. Wil je ook aanhaken of
ben je geïnteresseerd om daarvan “buurtboswachter” te zijn,
meld je aan via info@groenopjedak.nl.

De bakken zijn gevuld met winterharde
planten (o.a. Sedum, Salie en Rozemarijn) en bewoners van de Leidsebuurt
verzorgen het tuintje. De eerste reacties
zijn enthousiast; zo wilden een aantal
bewoners zelf ook een containertuintje
aanvragen. Voorlopig is het een experiment, wanneer het een succes blijkt en
de bijplaatsingen afnemen, zullen er ook
op andere plekken containertuintjes komen.

Wil je de straat verfraaien en niet
wachten op de gemeente, dan zijn er
overigens nog meer mogelijkheden,
zoals het adopteren van een boomspiegel. Laten we deze plek mooi en
opgeruimd houden!
Contact: Spaarneland Klantenservice
142047.

Kleuren maar!

• Wil je ook gezamenlijk een groen dak aan laten leggen met
een groep buren, met ondersteuning van een tussenpartij,
kijk eens bij Groen op je dak. Je kan je daar ook aanmelden
als “buurtboswachter”: https://www.groenopjedak.nl/

• Wil je rechtstreeks bij een hovenier terecht, kijk eens naar
Topgroen (https://www.topgroen.nl/), een hovenier bij wie je
20% korting krijgt bij meer dan 100m2 gezamenlijke inkoop.
Maar er zijn ook nog vele andere partijen.

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

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

Kleuren maar!
De illustraties om in te kleuren vonden wij op:
nukleuren.nl
topkleurplaat.nl
creametkids.nl
yoo.rs
kerst.crea-kids.nl
mamakletst.nl

Kinderopvang

Ontdek samen jouw avontuur

We heb
be
nog ple n
k!

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

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.
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:

Kerstboom
inzameling

Op 29 december
5 en 12 januari

Na de
feestdagen van
je kerstboom af?
Wat is december toch
een gezellige maand. In
sommige straten hangen
bewoners zelf lichtjes op en
overal staan kerstbomen achter
het raam. Maar wat te doen met de
kerstboom na de feestdagen?
Op 29 december, 5 en 12 januari 2022 k
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unnen kinderen tot en met 15 jaar op diverse
locaties in Haarlem oude kerstbomen brengen.
De kinderen krijgen €0,50 cent en een lootje per
ingeleverde boom. Met het lootje maken zij kans op
een prijs van € 500,- voor een activiteit met de hele klas
of voor een goed doel!
De bomen worden versnipperd tot compost. Kijk hiervoor
op www.spaarnelanden.nl/kerstbomenactie. Je kunt je boom ook
naar het Milieuplein op de Ir. Lelyweg brengen.
En vanuit Spaarnelanden worden in januari kerstbomeninzamelingen
georganiseerd, check www.spaarnelanden.nl voor informatie over de
inzameling. Zet de kerstboom in ieder geval niet op straat, niet bij de containers
en niet in de voortuin. Dat trekt ander zwerfvuil aan en de kans bestaat dan dat
de boom wordt meegenomen om in brand te steken. Fijne feestdagen!

Kleuren maar!

de Leidsebuurtkrant
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Activiteiten in Trefpunt 't Trionk
de komende tijd
Van Oosten de Bruijnstraat 60, 2014 VS Haarlem

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

N
SPUITE ENS
UK
VAN KEUBELS
E
EN M
TIE
REPARAFFE
VAN DO PEN
KOPLAM

Legpuzzels gezocht!

We willen regelmatig een legpuzzel
ruilbeurs houden, daarom zoeken we
jouw legpuzzels!
Je hebt je puzzels allang een keer en
misschien wel vaker gelegd en ze liggen nu te verstoffen in een kast.
Wil je die puzzels aan ons geven?
We willen om te starten eerst 100
puzzels hebben. Er is een hele leuke
vrijwilligster, Madeleine, die dit wil
organiseren!
De puzzels kan je afgeven bij ‘t Trionk
van maandag- tot en met vrijdagochtend op kantoortijden.
Dank je wel voor je medewerking!

Voor wie makkelijk wil eten!
Op maandag en donderdag kunnen er
maaltijden afgehaald bij ’t Trionk.
De hobbykoks koken de sterren van de
hemel.
We doen dit samen met Albert Heijn
Vos die ons laat zoeken in de artikelen
die zij niet meer in het assortiment willen hebben. We zoeken daarin zoveel
mogelijk verse groente uit, en wat we

• 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

regelmatig in de regio maar ook landelijk, exposeert. Bert: “Het goede nieuws
is dat ik nog plek heb. Ik nodig gezien
de locatie, met name Leidsebuurtbewoners uit om deel te nemen.
Zet je fantasieën op doek en laat die
creatieve geest los.” De onderwerpen
variëren van stillevens en landschappen tot portretten.
Van beginnend tot gevorderd
Zowel beginnende als gevorderde schilders zijn op hun plek in de cursus van
Bert: “Deze workshops zijn niet alleen
een mooi vertrekpunt om te gaan schilderen, ze helpen je ook op weg om je
eigen stijl te ontwikkelen. Verder wordt
er veel aandacht besteed aan de geschiedenis van de kunst, de verschillende stromingen en leer je nieuwe technieken. Dus aarzel niet, laat die kwasten
maar rammelen en schrijf je in. Twijfel
je nog? Doe dan mee met een (gratis)
proefles!” Meer informatie:
bertmaurits@hotmail.com of
www.bertmaurits.nl
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Workshops schilderen

De Haarlemse kunstschilder en docent
schilderkunst Bert Maurits geeft sinds
kort zijn workshops schilderen ook
weer in Haarlem. Elke woensdagmiddag
geeft hij een schildercursus in buurthuis ‘t Trionk. Er wordt geschilderd met
acrylverf en er zijn nog enkele plekken
vrij. Inschrijven en informatie via
bertmaurits@hotmail.com
Bert Maurits studeerde af aan de
Haagse kunstacademie (KABK) met
als specialisatie tekenen en schilderen.
Als kunstschilder werkt hij gestaag aan
een groeiend oeuvre, waarmee hij

Oude rockers in het Badhuis		
Ingezonden door Lidia Schoonderbeek

Wij zijn gespecialiseerd in:

niet kunnen vinden kopen we gewoon
bij in de winkel.
Op deze manier helpen we ook verspilling tegen te gaan.
Een maaltijd kost € 3,00
Aanmelden kan iedere dag op kantoortijden: 023 5324261
Ben je ziek, dan hebben we voor een
paar mensen de mogelijkheid dat je
maaltijd wordt thuis bezorgd, zonder
extra kosten.

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

Sinds een paar weken oefent het Senioren Rockkoor in het Badhuis. Elke woensdagmiddag komen
zestigplussers daar samen om onder leiding van Boris Kothuis oude hits uit hun jeugd te zingen.
Eerst worden de mondspieren losgemaakt met een oefening: “Babbel maar een beetje,
babbel maar een beetje méé!” klinkt het uit volle borst, steeds een stukje hoger
en dan weer terug. Daarna komen de oude hits aan bod: van Suspicious minds,
via Return to sender naar Obladi Oblada. Hier en daar geeft Boris aanwijzingen
maar het accent ligt vooral op lekker zingen.
Bent u geïnteresseerd? Kom een keer vrijblijvend meedoen! Elke woensdagmiddag (m.u.v. schoolvakanties) van 15.30 tot 17.00 uur, kosten € 4 per keer en natuurlijk moet de QR-code mee.
Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk iets te drinken.

Kleuren maar!

AGENDA

hetBadhuis

voor en door buurtbewoners

Café geopend op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties)!

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

EEN HEEL NIEUW CULTUREEL BADHUISPROGRAMMA MET NU WEKELIJKS:

Wil  je je (stads)tuin, balkon of terras
omtoveren tot een groen paradijs?

Op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur het My Generation Rockkoor. Meezingen? Mail: mygenerationhaarlem@gmail.com

Dan kan ik je helpen met een passend
ontwerp, beplantings-plan of advies!

december

Ook een individuele workshop van
4 uur is mogelijk. Kijk op mijn website
voor meer info.

14 INLOOPSPREEKUUR FUNDERING
18 HAARLEM JIVE IN CONCERT
23 VRIJWILLIGERSFEEST

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

10 BUURTONTBIJT

28 COMEDY CAFÉ

januari
7 NIEUWJAARSRECEPTIE
8 IRRATIONAL LIBRARY

De financieel
adviseurs van de
Leidsebuurt

14 SENIOREN DANSFESTIJN
16 SEEING THINGS QUEERLY
21 ITALIAANSE AVOND
22 DE BARRETOCHT
23 ROCKKOOR MY GENERATION
26 REPAIR CAFÉ

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Financieringen
• Pensioenen
• Fiscaal advies
• Vermogens advies
• Mediation

28 SECRET CINEMA
29 SPIRIT DANCE
30 BADKAMERGALM

februari
4 BUURTBORREL
5 IRRATIONAL SATURDAY

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

6 WORDS & MORE

12 SILENT DISCO
13 GLUREN BIJ DE BUREN
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9 OPENING EXPO SABINA VAN GILS
13 BUURTONTBIJT

11 OPENING EXPO JASMIJN HELWEG

18 ITALIAANSE AVOND
19 COMEDY CAFÉ

20 SEEING THINGS QUEERLY
23 REPAIR CAFÉ

25 SECRET CINEMA

27 BADKAMERGALM

maart

4 BUURTBORREL

6 WERELDWIJVENFEEST
10 BUURTONTBIJT
11 ROLLERDISCO

12 IRRATIONAL LIBRARY
13 WORDS & MORE
19 COMEDY CAFÉ

20 SEEING THINGS QUEERLY
26 THEATERVOORSTELLING

Zin om mee te helpen?

Stuur een mail naar: vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl
Je kunt je inzetten zoals jij dat wilt. Lijkt het je
bijvoorbeeld leuk om achter de bar te staan tijdens

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
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Ontdek Wonderland Bavo
uitdagende kinderopvang
in Haarlem-West

WINTER 2021

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
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Meldpunt Leefomgeving
023-511 51 15
Speel-o-theek Leentje Beer
Leidseplein 36 rd | 06-10618189
www.leentjebeer.org

De peuteropvang en BSO Wonderland Bavo is een
fijne plek voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en
is gevestigd in de Bavoschool in Haarlem-West.
Wij hebben een focus op de natuur en stimuleren
de kinderen om hun talenten te leren ontwikkelen.

Binnen geniet je kind van onze afwisselende activiteiten zowel in de sfeervolle groepsruimtes als in de
speelzaal. Regelmatig zijn er extra activiteiten zoals
yoga, gym en dans in de gymzaal. De BSO ruimte heeft
een groot theaterpodium.

Ook buiten is er van alles te beleven op de deels overdekte buitenspeelplaats. Iedere dag gaan wij buiten op
stap om kinderen nieuwe ervaringen te laten beleven.
Regelmatig gaan wij naar landgoed Elswout, naar het
strand of duingebied de Zandwaaier, naar verschillende
speeltuinen in de omgeving en naar het verhaaltheater.
Kortom, avontuur gegarandeerd! Gaat je kind mee op
ontdekkingstocht?

Bij de peuteropvang leren peuters om zich te ontwikkelen
en plezier te maken met leeftijdsgenootjes. De opvang is
volledig verzorgd, net zoals op een kinderdagverblijf.
Inschrijven of een rondleiding aanvragen kan via de
website: www.wonderlandkinderopvang.nl
Wonderland peuteropvang & BSO Bavo
Westergracht 3, 2013 ZJ Haarlem
T. 088 202 81 61
E. peuteropvangbavo@wonderlandkinderopvang.nl
bsobavo@wonderlandkinderopvang.nl
www.wonderlandkinderopvang.nl

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
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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

www.budgetkliniek.nl
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