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Knip mij uit voor een gratis proefles

www.lilayoga.nl
Oranjeboomstraat 168

zin om je in 2021 aan te sluiten 
bij de leuke groep vrijwilligers 
van het badhuis?  
Stuur een mailtje naar:
vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

hetBadhuisvoor en door buurtbewoners

Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

www.uitvaartuitendaal.nl

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

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!
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Je hebt net de laatste Leidsebuurtkrant van  
2020 van de mat geraapt. We schrijven dit 

redactioneel met de andere edities van dit jaar 
naast ons. Vreemd te zien dat in het lente- 
nummer nog helemaal niets geschreven is  
over Corona, het zomernummer bestond uit  
een enkel A-4tje en in het herfstnummer niet  
veel artikelen over het virus gingen. 
Dat is in dit winternummer wel anders, je vindt  
er interviews met ondernemers in de wijk en  
met buurtbewoners; allemaal overgoten met  
een Corona sausje. 
Gelukkig staan er ook leuke tips in om je kerst 
 en oudejaar op een andere manier te vieren,  
lees je over de opening van koffie café Gast  
en er is weer een snackbar op het Brouwers- 
plein.
In het algemeen zijn we op zoek naar Leidse- 
buurtbewoners die ideeën hebben over de krant  
of de buurt; we roepen je op van je te laten horen.
Gebruik voor alle berichten aan de Leidsebuurt-
krant het e-mail adres wijkkrant@leidsebuurt.nl

Helaas heeft een van onze oudste redacteuren 
aangegeven in 2021 met pensioen te gaan. 
Bert van Schagen heeft zich heel lang voor de 
krant ingezet, we zullen hem missen! 
Verder willen we regelmatig in de krant een  
artikel over onze Leidsebuurt wat meer  
verdieping geven. Heb je journalistieke kwali-
teiten dan zijn we op zoek naar jou. Wil je 
incidenteel meewerken aan een artikel, neem 
dan contact op via de wijkkrant.

We sluiten dit redactioneel af met iedereen  
fijne feestdagen te wensen vooral in goede 
gezondheid! 
Tot in 2021, namens alle medewerkers van
 de Leidsebuurtkrant,

Eleonoor en Maaike 
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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

Bij de voorkant:

Voor deze tekening heeft Martijn een tijdloze 
vormgeving gekozen, zonder invloeden van 

tijd. De huisjes op de tekening zijn zoals ze waren 
gebouwd: zonder extra verdiepingen, zonder 
plastic kozijnen, zonder auto’s ervoor, en ook 
zonder eenentwintigste-eeuws comfort. De sfeer 
van oude arbeidershuisjes. Kerst. Vrede. Oude 
tijden laten herleven die er wellicht nooit geweest 
zijn, maar waar we in deze tijd juist naar terug 
kunnen verlangen. 
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BasBike Tweewielerservice 

Westergracht 99-zw, 2013 ZN  HAARLEM 

Voor reparaties en accessoires, 
tevens dealer van: 

 
BSP, Cortina, Pointer en Sparta 

& 
E-bikes van Sparta en Qwic  

 
T : 023 - 5312222 

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

Bob Prins
Voor ambachtelijk schilderwerk

SCHILDERSBEDRIJF

BEDRIJFSCHAPBinnen- en buitenschilderwerk

Behang- en witwerk

Glasreparatie

Planmatig onderhoud

Vrijblijvende offerte

Voor bedrijven en particulieren

Scherpe prijzen

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

Ook bereikbaar na 18.00 uur
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Van de wijkraad
Het blijven roerige tijden nu de coronacrisis naar het zich  

laat aanzien voorlopig nog niet bezworen is. Ook de wijk-
raad dient zich te houden aan de steeds strengere maatregelen.

Verkeersplan
Dat hield in dat de Openbare Bewonersvergadering over het verkeers-
plan niet door kon gaan. De bespreking van dat verkeersplan, dat erin 
voorziet dat nagenoeg alle straten in de Leidsebuurt eenrichtingverkeer 
worden, wordt nu op een latere datum online gehouden. 
Iedere bewoner van de Leidsebuurt krijgt hierover te zijner tijd bericht 
en kan zich dan opgeven. Daarna wordt dan een link toegestuurd 
waarmee de presentatie en discussie gevolgd kunnen worden. 
Degenen die zich al hadden opgegeven voor de bijeenkomst op 
19 oktober krijgen automatisch de link toegestuurd. Overigens 
wordt het verkeersplan pas uitgevoerd als er voldoende draagvlak 
onder de bewoners van de Leidsebuurt blijkt te zijn. 
Het verkeersplan is in te zien op onze website leidsebuurt.nl 

De wijkraad wenst iedereen ondanks het feit dat we de aankomende 
feestdagen anders dan anders moeten gaan vieren prettige Kerstdagen, 
een genoeglijke jaarwisseling en een succesvol en vooral gezond 2021.
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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. 

Voorzitter 
De huidige voorzittter, Evelien 
Lamers, stopt met haar werk-
zaamheden als voorzitster van de 
wijkraad. 
De taakomschrijving is leiding 
geven aan de wijkraadvergaderin-
gen die 1x per maand plaats-
vinden en het onderhouden van 
contacten met derden zoals de 
politiek en het ambtelijk apparaat.
 Neem contact op als je deze 
functie zou willen vervullen.

Penningmeester
De huidige penningmeester, Ineke 
Visscher, heeft aangegeven de 
functie van penningmeester over 
niet al te lange tijd te willen 
opgeven.
De taakomschrijving is het doen 
van betalingen en het bijhouden 
van de bij- en afboekingen op de 
betaalrekening en het maken van 
een financieel overzicht. Het gaat 
hier om een simpele boekhouding 
met als inkomsten de subsidie- en 
advertentiegelden en als uitgaven 
de betalingen van de Leidsebuurt-
krant en de benodigdheden voor 
de vergaderingen
 Neem contact op als je deze 
functie zou willen vervullen.

Secretaris
de huidige secretaris, Luuk 
Zandstra, heeft aangegeven de 
Leidsebuurt over een half jaar te 
gaan verlaten.
De taakomschrijving is het samen 
met de voorzitter voorbereiden 
van de wijkraadsergaderingen en 
openbare bewonersvergaderingen 
en het bijhouden van de mail-
wisseling met bewoners, ambtelijk 
apparaat en de politiek.
 Neem contact op als je deze 
functie zou willen vervullen.

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 corona tijd komt 
de wijkraad 1x per maand bijeen in het badhuis. 

Gezocht: 
Er zijn met ingang van volgend jaar drie
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.
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Ergens in december krijgt de Leidsebuurt er een gezinnetje bij: 
Lizzy Hennequin, Gijs de Bruin en dochtertje Saar van ander-

half. Hun huis wordt verbouwd, ze wonen nog bij hun schoonou-
ders in Heemstede. Ik zit met Lizzy in het Badhuis, waar het 
lekker warm is. Vanwege de coronamaatregelen wordt geen 
koffie geschonken. 

Lizzy en Gijs groeiden beiden op in Heemstede, ze zijn een ‘soort buur-
jongen en -meisje’. Tijdens de middelbare school gingen hun Heem-
steedse vrienden vaak uit in Haarlem. 
Toen Lizzy in Amsterdam ging studeren gingen er veel vrienden óók die 
kant op. Ze studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten en geeft nu 
als zzp-er ondermeer les aan de jeugdtheaterschool in Amsterdam en 
op een basisschool. Voor haar werk moet ze regelmatig naar Rotterdam. 
Mijn werk is mijn passie, zegt ze. 
Wonen in de hoofdstad werd echter zo duur, dat ze met Gijs in Haarlem 
een huis ging zoeken. Lizzy heeft aardig wat vrienden die deze route 
óók hebben gevolgd. 

Willen we hier wonen?
Met de auto verkenden zij de diverse buurten in Haarlem, waarbij ze 
zich telkens afvroegen: willen wij in deze buurt wonen? De Leidsebuurt 
voldeed aan hun wens: een aantrekkelijke buurt. Hij is dan wel erg 
versteend met weinig groen, maar komt niet zo over. De buurt heeft 
sfeer, zegt ze. De huizen zijn karakteristiek en qua bouwstijl heel ver-
schillend. Lizzy houdt daarvan: oud en nieuw, opgeknapt maar soms 
ook niet. De bewoners ogen al net zo divers als de huizen: ouderen 
en jongeren, mensen die er al lang wonen of juist niet, gezinnen en 
alleenstaanden. Je komt allerlei types tegen. Tot nu toe heeft Lizzy 
alleen aardige en hulpvaardige mensen ontmoet. Ze heeft er zin in.

Het wordt nóg mooier 
Lizzy gaat proberen meer in Haarlem te werken. Ze verheugt zich er nu 
al op om dochtertje Saar in de buurt op school te doen: De Peppelaer. 
Of toch Bosch en Vaart?  
Ze koos ook voor de Leidsebuurt vanwege het perspectief: ze vindt het 
prettig dat het door de uitbreidingen aan de rand van de buurt mis-
schien drukker wordt; ze ziet zichzelf en haar gezin wel in een levendige 
stadse omgeving wonen. En ze verwacht dat Leidsebuurters hun huizen 
blijven verbeteren. Zij denkt ook in die richting. Als er behoefte mocht 
ontstaan aan meer ruimte is dat mogelijk: een dakkapel, een verdieping 
op het huis. Kortom: álles wordt mooier.

komen

Lizzy Hennequin
en Gijs de Bruin
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Na eenendertig jaar verlaat Germainne Lammers de Leidse-
buurt, waar ze haar halve volwassen leven heeft gewoond. 

Ze heeft het al die jaren naar haar zin gehad, maar kreeg steeds 
met moeite met traplopen en moest daarom in de huiskamer 
slapen. Ze heeft nu in Heemstede een nieuwe, aangepaste 
woning gekregen. Daar is ze blij mee. Haar nieuwe huis heeft 
een traplift, dus ze kan weer in haar slaapkamer slapen. En ze 
heeft hier een inloopdouche met overal beugels.

Tot 1989 woonde ze in Heemstede, maar ze wilde graag een beetje 
centraal in Haarlem wonen. Ze wilde een huis kopen en de Leidsebuurt 
trok haar wel (en was nog betaalbaar …). Ze werd aangenaam verrast 
door de charme van de buurt en het onderlinge contact; in Heemstede 
was ze dat niet zo gewend. Zij en haar toenmalige partner hadden een 
winkel in Zandvoort, waar haar partner meestal was. Germainne was 
meestal bezig in Haarlem met haar groothandel in speelgoed (vooral 
poppen en beren). Ze heeft ook nog gewerkt bij Hema en V&D.  

Sjieker
De buurt veranderde. Mensen trekken zich meer op zichzelf terug. 
Ze werken om de vaste lasten op te brengen, hebben het druk en 
raken minder met elkaar betrokken. Maar nog steeds blijven ouders 
voor of na schooltijd hangen bij de school op het Leidseplein. Dat kan 
’s ochtends ook in en om het Badhuis met een kopje koffie (… als de 
coronapandemie voorbij is). 
Intussen blijven er nieuwe bewoners komen, nog altijd veel uit Amster-
dam. Die maken op hun eigen manier een eigen sfeer. Dat ziet ze ook 
aan de huizen: meestal goed onderhouden, met een opbouw die je 
destijds nog maar weinig zag. Bovendien ziet Germainne veel mooie 
auto’s voor de deuren staan. Zo werd de Leidsebuurt, “minder volks-
buurt en een beetje sjieker. Maar het bleef dorp in de stad.” Ze beoor-
deelt die veranderingen dus niet negatief: “het wordt gewoon ánders.”

Anders maak ik de gezelligheid zelf
Ze heeft veel mensen leren kennen, ook doordat haar dochtertje 
Rosalie de Peppelaer bezocht. Een van de leukste herinneringen is 
haar geboorte in 1996. De buren kwamen toen langs met een pan 
kippensoep. En een familie uit de buurt bracht een set kinderkleertjes. 
Die hadden ze niet meer nodig want hun dochtertje van twee was 
eruit gegroeid. Ze werd getroffen door de vanzelfsprekendheid 
waarmee dit allemaal gepaard ging. 
Haar nieuwe huis in Heemstede ligt aan een woonerf. Germainne 
verwacht dat ze er weer de gezelligheid vindt die ze in de Leidsebuurt 
ook had. “En anders maak ik die zelf. Gelukkig maak ik makkelijk 
contact.”

en gaan komen

Germainne Lammers 

door Bert van Schagen
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Handige sleutelhangers, pasjes en stickers... 
Met de producten van Etiqet vergroot je de 

kans dat je je verloren spullen terugkrijgt. 
Denk bijvoorbeeld aan je huis- of autosleutels 
en portemonnee maar ook spullen van je 
kinderen (of jezelf).

Ik woon zelf aan de speeltuin met de 'zilveren bol' 
en sluit een aantal avonden per week de hekken 
daar. Daar tref ik dan soms de gekste dingen aan: 
stepjes, spiksplinternieuwe fietsjes, skateboards, 
sleutels, (school)tassen, telefoons, portemonnees, 
kleding en deze zomer zelfs een laptop… 

Dit zette mij aan het denken om een breed inzet-
bare, maar vooral betaalbare oplossing te vinden 

voor dit probleem. Er bestaan soortgelijke slimme 
oplossingen maar die zijn vaak gewoon te duur. 

Etiqet is een meertalig “scan-en-kom-in-contact-
systeem” dat werkt met producten die een unieke 
QR-code bevatten. De producten die Etiqet op dit 
moment verkoopt zijn sleutelhangers, pasjes 
en stickervellen. Ieder product heeft zijn eigen 
unieke code die kan worden gekoppeld aan een 
e-mailadres.
De eigenaar van de code kan zelf instellen welke 
gegevens de persoon ziet op het moment dat 
iemand anders jouw spullen vindt en de code
scant. Alle meldingen gaan per e-mail. De com-
municatie gaat via een beveiligde ingebouwde 
chatomgeving of anders - indien aangegeven. 

Er is geen aparte app nodig om dit systeem te 
gebruiken en omdat het gewoon in de browser 
werkt maakt het niet uit of je een telefoon, tablet 
of computer gebruikt.

De producten zijn te bestellen via etiqet.io. 

Opvoeden en opgroeien; het is zo gewoon en 
ook zo ingewikkeld. Iedereen heeft er wel 

eens vragen over, opvoeden gaat nou eenmaal 
niet vanzelf. Bij het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin (CJG) kun je terecht. Samen met jou zorgen 
wij dat jij en je gezin op eigen benen verder 
kunnen. Van advies, cursussen, coaching tot 
opvoedondersteuning, wij zijn er wanneer jij 
ons nodig hebt.

De CJG-coach
Samen met de CJG-coach zet je op een rij wat er 
goed gaat in jouw gezin, wat je wilt veranderen en 
waar je hulp bij nodig hebt.
‘De vragen van gezinnen zijn heel divers. Vaak over 
de opvoeding maar er kunnen ook meerdere zaken 
tegelijk spelen: bijvoorbeeld persoonlijke, financiële 
én huisvestingsproblemen. Samen met de ouders 
maken we een plan: wat zijn goede oplossingen 
en wie kunnen daarbij helpen? Dit kunnen zowel 
familie, vrienden als professionals zijn. Door het 
plan met een goed team uit te voeren, kunnen 
gezinnen weer verder.’

Advies en ondersteuning
Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt 
advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, 
kinderen en jongeren. We werken samen met 
scholen, de jeugdgezondheidszorg, het sociaal 
wijkteam, huisartsen en veel organisaties op het 
gebied van jeugd.

Het centrum voor jeugd en gezin is elke werkdag 
telefonisch bereikbaar. In Haarlem en Zandvoort 
op het nummer 088-9958484 en in de IJmond- 
gemeenten op het nummer 088-9958355.
Ons kantoor zit op het Leidseplein 36rd, bij buurt-
centrum de Til.

Iets verloren? Zo weer terug!
Ingezonden door Jurriaan van Drunen

Centrum voor Jeugd en Gezin
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Grote kans dat ook jouw kerst er dit jaar 
heel anders aan toe zal gaan dan je vorig 

jaar had bedacht. Misschien zie je er wel enorm 
tegenop en vraag je je af hoe je dit jaar die twee 
dagen door moet komen. 
Niet getreurd: op deze pagina vind je ideeën om 
kerst 2020 onver-getelijk te maken. En hoe je 
kerst en Oud en Nieuw ook doorbrengt, de 
redactie van de Leidsebuurtkrant wenst je alle 
gezondheid en een voorspoedig 2021. 

Samen eten
Dineren met opa en oma, een kerstbrunch met de 

kinderen of een borrel met je leukste 
collega’s: vier het samen via een 

videoverbinding. Om het helemaal 
compleet te maken, kun je zelfs 
samen koken op afstand: wissel 
tips uit, herinner degene aan de 
andere kant van het scherm 
eraan op tijd de kerstpudding uit 

de oven te halen en proost door je 
glas voorzichtig tegen de camera te 

tikken. Maak zelfs de gigantische 
afwas achteraf gezellig door ook daarbij de 

videoverbinding in stand te houden. 

Kaarten sturen
Misschien is dit jaar de uitgelezen kans 
om die tante die jou elk jaar weer een 
muzikale kerstkaart stuurt eindelijk 
eens een kaart terug te sturen. Een 
3D-kaart met rendieren. En voor je 
moeder kies je een kaart met veel 
glitter. Hoe zou het met je oude 
buren gaan? Stuur ze een kaart met de 
beste wensen voor 2021. En je broertje 
een extra vrolijke omdat hij in quarantaine 
zit op zijn kamer. En waar zou die leuke jongen 
wonen die je elke ochtend op de fiets 
tegenkomt? Of kun je hem beter een 
valentijnskaart sturen?

Lichtjes en slingers 
Kun je nergens naartoe? Maak 
het dan thuis extra gezellig. 
Hang alle kerstversiering op 
die je hebt. En waarom zou je 
alleen de boom in de voor-
kamer versieren? Ook aan de 
lamp kunnen prima kerst-
ballen hangen. Die meterslange 

slinger kun je over de bank draperen. 
En de kerststal staat ook gezellig op de 
vensterbak in de keuken. Het strooien 
van nepsneeuw door het hele huis is 
ook nog een optie. 

Opnieuw een cadeau
Kerstinkopen doen is nu niet zo een goed idee, 
maar misschien is dat ook helemaal niet nodig. Pak 
die bakvorm die al drie jaar in de verpakking achter 
in de kast ligt gewoon opnieuw in of bak er met 
kerst een heerlijke cake in. Of wikkel ruim voor de 
kerst het strijkijzer alvast in kerstpapier en leg het 
onder de boom. Kreukelig kerstoverhemd? Helaas: je 
kunt niet strijken, want de cadeaus liggen daar zo 
gezellig; zonde om uit te pakken. 

Kerstdiner
Oh, ligt daar ook nog een pak mie achter in die lade? 
Hé, dat bakje satésaus is nog maar twee weken 
houdbaar! Waar komen die fruitvliegjes vandaan? 
De bananen moeten op! En wat zit er in dat 
  bakje in de vriezer? O ja, stoofpeertjes! En  
 daar zie ik nog een zak groenten. Stel dit jaar een 
kerstdiner samen van alles wat nog onder in 

keukenkastjes ligt, in de lades van de vriezer of 
in de donkere hoekjes van de koelkast. Alleen 
die kaas, was dat nou ook al schimmelkaas 
toen je het kocht? 

 Lezen en kijken
 Misschien slaak je wel heel stiekem een   
 opgeluchte zucht omdat met kerst niet  
de  hele familie op de stoep zal staan. 

  Dan heb je eindelijk tijd om het boek dat   
  je jezelf vorig jaar cadeau deed te lezen. 

 En deel twee, dat je van Sinterklaas hebt 
gekregen. Met warme chocolade-melk en 

kerstkransjes op de bank. Of kijk met de kinderen 
Home Alone I en II gewoon drie keer achter elkaar. 
En daarna nog eens. En de Polar Express. 
En The Grinch.

Kerst… maar nu nèt even anders 
Door Martijn KösterHenke

Duurt kerst 
  maar twee dagen?    



Marjan Zaagman 
Tuinontwerp

www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

Wilt u uw (stads)tuin, balkon 
of terras omtoveren tot een 
groen paradijs?
Dan kan ik u helpen met een 
passend ontwerp, beplantings-
plan of advies!
Ook kan ik een individuele 
workshop van 4 uur met u doen; 
besteding naar eigen wens. 

 
"Er zijn ZOVEEL makelaars,  

hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’  

• Verzekeringen

• Hypotheken

• Financieringen

• Pensioenen

• Fiscaal advies

• Vermogens advies

• Mediation

De fi nancieel 
adviseurs van de 
Leidsebuurt

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



De funderingsbijeenkomst van 14 januari j.l., 
die door de gemeente Haarlem werd geor-

ganiseerd, werd heel druk bezocht. We schreven 
daarover in een eerder nummer van deze krant. 
Hoe staat het nu met die belangstelling voor de 
funderingsproblemen in onze buurt? 
Onderstaand een gesprek met Jiska Krikke,  
procesmanager namens de gemeente en Jan 
Cees Kok (werkzaam bij de KCAF, een onaf-
hankelijk kenniscentrum met veel ervaring 
rond fundering door heel Nederland). Hij is het 
eerste aanspreekpunt voor de Leidsebuurt.

Belangstelling is nog steeds groot
De belangstelling is nog steeds behoorlijk groot, 
zeggen Jiska en Jan Cees. Het inloopspreekuur in 
het Badhuis wordt goed bezocht. Hoewel corona-
maatregelen de inloop wat lastiger maken, komen  
er nog steeds veel mensen met vragen over de  
fundering in onze buurt: Moeten ze wat doen en  
hoe dan? Gemiddeld komen er per sessie zo’n 
5 à 6 mensen om informatie vragen. Nieuwe 
inloopspreekuren voor 2021 worden gepland. 
Jan Cees is voor de bewoners een onafhankelijk 
aanspreekpunt. Hij wordt ook op straat regelmatig 
door bewoners aangesproken. Als het niet anders 
kan (bijvoorbeeld omdat de bewoners slecht ter been 
zijn), komt hij op huisbezoek voor een informeel of 
informatief gesprek en voor advies.  
En die adviezen kunnen verschillen. Want iedere 
situatie is anders: iemand van 80 heeft andere vragen 
wat te doen met de problemen rond de fundering 
dan een jong gezin dat net in het huis is getrokken 
en aan het verbouwen is! 
Jan Cees: "Mijn voor-
deel is dat ik verschil-
lende situaties kan 
vergelijken, ik heb er ervaring mee. Ook in andere 
steden. En hier in Haarlem met het Rozenprieel. 
Ook daar zijn er problemen zoals in de Leidsebuurt. 
Daarom kan ik advies op maat geven."

Ondersteuning, ook financieel
Jiska: "Wij beseffen wel dat het voor veel mensen een 
lastige zaak is. Wij willen mensen ondersteunen bij 
het nemen van de juiste stappen." Zij geeft aan dat 
gezamenlijke actie van buren vaak aan te bevelen is. 
Ook daarbij wil de gemeente steun bieden. Dat is niet 
altijd makkelijk. Want zoals al gezegd: iemand van 80 
heeft andere belangen bij de verbetering van de fun-
dering dan een jong gezin. Maar een samenwerking 

tussen buren bij het gezamenlijk oplossen van de 
funderingsproblemen wordt door de gemeente 
Haarlem wel financieel ondersteund! Dit in de vorm 
van het Fonds Duurzaam Funderingherstel en de 
subsidieregeling voor funderingsonderzoek. Jiska: 
"Ook al beseffen wij heel goed dat de financiële 
gevolgen voor de ene bewoner makkelijker te dragen 
zijn dan voor een andere."

In coronatijd ontstaan soms bijzondere situaties. 
Jan Cees: "Drie buren konden niet in één ruimte met 
elkaar overleggen door corona. Toen kregen we het 
idee om ieder vanuit de eigen tuin toch overleg te 
plegen met mij erbij. Dat ging best goed. Was wel 
mooi weer toen!". 
Door gesprekken, door het geven van advies en door 
het leveren van maatwerk hopen Jiska en Jan Cees 
het belang van het (waar mogelijk met buren 
gezamenlijk) aanpakken van de problemen met 
fundering bij de bewoners over het voetlicht te 
krijgen. In kleine stappen! 

Volgens Jiska is een daling van de gemiddelde 
huizenprijs door de funderingsproblemen nog niet 
zichtbaar. Diverse mensen kopen een woning met 
kennis van de funderingsproblematiek en nemen dat 
mee in de verbouwing.

 De Leidsebuurtkrant is benieuwd naar ervaring van 
buurtbewoners met de begeleiding van funderings-
onderzoek en over de subsidieregeling.  
Stuur uw bevindingen naar wijkkrant@leidsebuurt.nl 
Contactpersoon voor de Leidsebuurt: Jan Cees Kok via: 
funderingen@haarlem.nl
Voor actuele informatie over inloopspreekuren zie: 
www.haarlem.nl/funderingen

Leidsebuurt (ver)bouwt en …. 
is bezig met fundering! 
door Inge Roetman

Taxateurs moeten sinds 2018 bekendheid van funderings-
problemen in hun taxatie meenemen en aan kopers melden

WINTER 2020  de Leidsebuurtkrant
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www.spaarneduin.nl  ●  023 534 09 49

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 informe-
ren over onze succesvolle en persoonlijke aanpak.

Graag tot ziens!

Jos Steetskamp, Caroline de Wilde en Eric Weijers

Wonderland geeft kinderen de ruimte

  Natuur     Talentontwikkeling     Spel en bewegen     Gezonde voeding

PEUTERSPEELSCHOOL (2-4 JAAR)
  Volledig ontzorgde hele dagopvang.

  Iedere dag maken wij buiten uitstapjes om nieuwe 
dingen te ontdekken. 

  Uitdagende voorbereiding op de basisschool.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (4-12 JAAR)
  Dé BSO waar kinderen hun talenten leren ontwikkelen.

  Aandacht voor natuurbeleving. Iedere dag maken wij 
uitstapjes.

  Sfeervolle ruimte met een groene buitenspeelplaats.

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

KINDEROPVANG

T 085-2733448        E bavo@wonderlandkinderopvang.nl

MkWines wenst u fijne feestdagen 
en een gezond 2021!

Een mooie Kerst vraagt om een goede 
maaltijd met een mooie glas wijn. 

Wij helpen u graag met smakelijke wijntips 
voor de feestdagen. 

Of bestel uw wijn via de website:  
www.mkwines.com

Wij bezorgen gratis in Haarlem. 

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

UITNODIGING 
Op zoek naar een heerlijk 
voorjaars- of Paaswijn?  
 

Kom zondag 5 april 2020 vanaf 15.00 uur tot 
18.00 uur naar onze wijnproeverij in het 

Badhuis op het Leidseplein! Heerlijke wijnen 
uit eigen import! 

 
En maak kennis op:  www.mkwines.com 

Bestellen kan via deze website! 
Wij bezorgen gratis in de Leidsebuurt en 

omliggende buurten,  CO2 neutraal met de 
bakfiets bij u aan de deur! 

 
MkWines 

Oranjeboomstraat 13, 2013 XA Haarlem
(+31 6 30249616

maarten@mkWines.com
www.mkwines.com
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We kunnen er niet om-
heen; corona beheerst 

ons leven. Corona is de grote 
gelijkmaker; iedereen heeft 
ermee te maken en iedereen 
heeft er last van. Meer dan ooit 
zijn we afhankelijk van elkaar. 

Kijk daarom eens om je heen of 
en waar je kunt helpen. Dat kan 
zijn om boodschappen te doen 
voor mensen die in quarantaine 
moeten of die de straat niet op 
durven. 

Dat kan ook een begrijpend woord 
of een begrijpende houding voor 
een ander zijn, die even diens 
frustratie wil uiten. Of dat kan 
ondersteuning van kleine onder-
nemers zijn die nu geen of minder 
klandizie hebben.

In de Leidsebuurt ervaren onder-
nemers de crisis verschillend, 
maar tenzij ze een grote online-
winkel of een supermarkt hebben, 
zullen ze de crisis als nadelig 
ervaren. Sommigen moeten 

helemaal dicht, een ander was net 
geopend toen de tweede lockdown 
een feit werd, bijna allemaal heb-
ben ze een onzekere toekomst.

Laten we ze nu ondersteunen bij 
hun alternatieve verdienmodellen 
en acties en laten we aan hen 
denken als de deuren weer open-
gaan!

Ondernemers in de Leidsebuurt  
door Luuk Zandstra

In onze vorige uitgave 
plaatsten we een aantal 

uitspraken en ervaringen 
van buurtbewoners met 
het coronavirus. We konden 
toen niet vermoeden dat er 
een hele lange en moeilijke 
periode voor iedereen zou 
volgen! Dus alle reden voor 
een nieuw vragenrondje.

Gast
Twee startende ondernemers uit 
de buurt: begonnen met koffie en 
meer. Kijk hiervoor en meer op 
bladzijden 14 en 15.

Funderingsproblemen
Voor de mensen die zich bezig-
houden met de funderings-
problemen in onze buurt was 
het ook moeilijk. Tijdens het 
spreekuur dat zij voor de 
bewoners houden in het Badhuis 
mogen maar 2 bezoekers tegelijk 
binnen met mondkapje. 
Bovendien werd het overleg 

over mogelijk gezamenlijke 
oplossingen van en door buurt-
bewoners door de lockdown 
bemoeilijkt. Hiervoor kwamen 
soms creatieve oplossingen. 
Lees het interview met Jiska 
Krikke en Jan Cees Kok op 
bladzijde 11.

Mondkapje?
Soms reageren mensen ook erg 
laconiek. Een buurtbewoonster 
vertelde me dat zij een oude dame 
(rond de 80) aansprak bij de winkel 
omdat zij geen mondkapje droeg. 
Het antwoord van de oudere 
dame: “Ach ik ben al zo oud. Ik 
moet toch ergens aan dood gaan”.
Zo heeft iedereen zijn eigen 
problemen maar ook oplossingen 
voor de problemen van een 
lockdown.

Werken, wonen en ondernemen 
in de Leidsebuurt 
tijdens een lockdown 
door Inge Roetman

MEER OP BLADZIJDEN 14 EN 15
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GAST. Een nieuwe 
ontmoetingsplek 
in de Gasthuislaan 
door Inge Roetman

Beginnen met een nieuw 
bedrijf kan heel moeilijk 

zijn zeker in coronatijd en 
toch….12 dagen voor de twee-
de ‘lichte’ lockdown opende 
GAST, (koffie & keuken) voor 
het eerst de deur. Spannend. 
Hoe zou de Leidsebuurt reage-
ren op deze nieuwe voorzie-
ning in de buurt. 

Enthousiast, volgens de twee 
eigenaren Jody en Evan. Ze waren 
al langer van plan om samen iets 
te starten. Ze kennen elkaar goed 

en hebben beiden een horeca-
verleden. Evan woont al lang in 
de Leidsebuurt. Hij ontdekte 
dat het pand aan Gasthuislaan 
beschikbaar was en daar trokken 
ze in om hun droom, een gezellige 
koffie en eetgelegenheid te be-
ginnen, werkelijkheid te laten 
worden. 

GAST moet een ontmoetingsplek 
voor de buurt worden. Een plek 
waar lekkere koffie en broodjes te 
krijgen zijn en waar buurtgenoten 
gezellig met elkaar kunnen 
kletsen. Evan: “De Leidsebuurt 
kent zoveel verschillende mensen, 
Leidsebuurters die hier al heel 
lang wonen maar ook veel nieuwe 
bewoners, ook veel uit andere 
landen, dat maakt het leuk en 
verrassend. Wij hopen dat ieder-
een in ieder geval even komt 
‘snuffelen’ en de koffie komt 
proberen”. 

Veel mensen zijn al langs geweest. 
Tot de lock down liep het dus 
goed. En ook op het moment van 
het interview lopen de klanten 
(met inachtneming van de corona 
regels) nog steeds binnen om 
koffie en/of een broodje of iets 

anders lekkers op te halen. 
Een bezoeker: “Ik hoop dat het 
slaagt en dat GAST blijft”. 

Toekomstplannen 
Die zijn er genoeg. Evan en Jody 
hopen dat hun zaak een buurt-
functie krijgt. Gezelligheid bieden, 
buren de kans geven elkaar te 
ontmoeten. 

Evan: ”We willen een paar zon-
dagen per jaar de ruimte verhuren 
aan Haarlemse kunstenaars voor 
het houden van tentoonstellingen. 
Wij zorgen er dan voor dat alles 
aanwezig is zoals je dat verwacht 
bij een opening van een exposite. 
Ik schilder zelf en ik weet dat zo’n 
expositie de manier is om je werk 
onder de aandacht te brengen”. 

Verder denken ze aan wijnproeve-
rijen en aan besloten diners voor 
gezelschappen. 

Maar voorlopig springen ze in 
op de coronaperikelen met het 
aanbieden van Turkse pizza’s op 
de vrijdag! De pizza’s zijn tijdens 
de lunch te bestellen maar ook 
voor de avond, dan kan je de 
pizza’s vóór 16.30u ophalen. 
Want als ondernemer moet je 
inventief zijn! 

Openingstijden: 
Maandag van 10.00 tot 16.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 
16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Niet thuiswerken, 
maar bivakkeren
op je werk 
door Kees van Veenendaal

De jongste dochter (14) van 
onze huisdrukker Patrick 

Divendal raakte besmet, waar-

door het hele gezin 10 dagen 
in quarantaine moest. De 
dochter is weer opgeknapt en 
na 7 dagen quarantaine + 24 
uur klachtenvrij weer naar 
school. Verder is niemand 
ziek geworden.

Patrick heeft ervoor gekozen om te 
bivakkeren in de drukkerij: lucht-
bed op zolder, tuinstoel bij de tv 
en een keukentje met 1 pan en 
een magnetron. Hij moest wel, 
want hij verzorgt ook rouw-
drukwerk en sindskort ook 
gepersonaliseerde doosjes voor 
relatie-, Sint- en Kerst-cadeaus. 
Het werk moest dus – zeker in 
deze tijd – gewoon doorgaan. 

Hij benijdt de thuiswerkers niet. 
Bij hem zouden de muren op hem 
afkomen. Na 10 dagen quarantaine 
kon hij weer thuis naar z’n gezin.

Werken, wonen en ondernemen in de Leidsebuurt tijdens een lockdown 
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FRIETMARIE
open aan het 
Brouwersplein 

Eigenares van 
‘FRIETMARIE’ 

Marieke Diepeveen is 
geboren in Haarlem, 
getrouwd en heeft 

twee kinderen. 
Zij heeft  snackbar  
'Het Pleintje' overge-
nomen, nu heropend 
als FRIETMARIE. 
We laten haar aan 
het woord.

Mijn kinderen zijn 
geboren in hun oude 
huis aan de Oranjestraat, 
daar hebben zij een fijne 
tijd gehad op de Peppe-
laar. Ze speelden met 
vriendjes in de buurt en 
smulden natuurlijk van 
de frietjes van Tante Bep 
op het Brouwersplein en 
later bij Mario van Happy 
snacks.

Ik heb altijd een zwak 
gehad voor 'Het Pleintje', 
een echte buurtsnackbar 
op zo’n mooie plek in de 
Leidsebuurt! 'Het Pleintje' 
stond al een tijdje leeg 
en ik zocht via Facebook 
contact met Mario. Dit 
leidde tot mijn grote 
vreugde tot een overeen-
komst: ik kon de snack-

bar vanaf oktober 2019 
overnemen. 

Voortvarend ging ik aan 
het werk en nam contact 
op met de gemeente om 
het papierwerk ‘even’ in 
orde te maken. Helaas 
viel dat vies tegen. 

Inmiddels zijn we ruim 
een jaar verder en is de 
snackbar op 21 november 
geopend. Ik hoop van 
harte dat het een fijne 
plek voor de buurt wordt, 
waar iedereen graag 
frietjes, een snack, soep 
of een maaltijd komt 
afhalen. 

Post Corona kan er mis-
schien wel een piepklein 
terrasje toegevoegd aan 
het Plein! Hoewel de 
gemeente daar vast nog 
heel veel nachtjes over 
moet slapen.

De website frietmarie.nl 
is nog in aanbouw.
Wil je meer weten: 
info@frietmarie.nl 
of 06 48463933

Openingstijden: 
woensdag t/m vrijdag  
16:00-20:00 
zaterdag & zondag 
12:00-20:00

Wonen aan het 
Brouwersplein
door Kees van 
Veenendaal

Sanne en Silvester 
met hun 4 kinde-

ren: Jenayla (14), Jillz 
(8), Kick (6) en Olivia 
(4) wonen aan het 
Brouwersplein.

Sanne werkt 3 dagen per 
week bij de BAM op 
Schiphol, soms heeft ze 
storingsdienst en werkt 
ze een week vanuit huis. 
Silvester is eigenaar van 
Satébestellen (met meer 
omzet doordat de horeca 

veelal dicht was). Omdat 
ze allebei parttime 
werken, hebben ze veel 
tijd voor de kinderen 
maar ook voor elkaar. 
Ook houdt de afwisseling 
huis/werk hen mentaal 
in belans

Dochter Jillz vond in het 
begin de coronasituatie 
vooral ‘stom’ omdat ze 
thuis voor school moest 
werken en haar 
vriendinnen van school 
niet kon zien. Ook was 
het moeilijk met de 
drukte en gezelligheid 
in huis om met school-
werk bezig te zijn. 

Voor Jenayla was dat heel 
anders. Zij is echt een 
huismus, werkt via MS 
Teams makkelijk voor 
school en leest heel 
graag. Zijn zocht vrien-
dinnen wel op, hoewel 
dat niet in alle gevallen 
lukte, omdat sommige 
vriendinnen niet naar 
buiten mochten.

Zoon Kick had zijn 
vriendengroepje dat door 
de coronamaatregelen 
alleen maar groter werd.

Volgens Sanne en 
Silvester komt dat echt 
door het speelplaatsje 
op het Brouwersplein.
Kinderen gingen gewoon 
lekker naar buiten en 
zochten elkaar op 
waardoor ze ook nieuwe 
vriendjes/vriendinnetjes 
konden maken. Dat 
leidde er ook toe dat 
zijzelf contact kregen 
met buren waar ze 
eerder geen of weinig 
contact mee hadden.

Sanne en Silvester 
hebben ervoor gezorgd 
dat deze periode voor het 
gezin niet ingewikkelder 
was dan nodig. Ze heb-
ben veel gewandeld en 
de kinderen hadden hun 
activiteiten (zwemles, 
hockey, voetbal). In de 
zomervakantie kampeer-
den ze op Geversduin in 
Castricum en op een 
rustige kleine camping in 
Frankrijk. 
Al met al zijn ze voorjaar 
en zomer als gezin goed 
doorgekomen. 
Afwachten wat najaar en 
winter gaan brengen.

Werken, wonen en ondernemen in de Leidsebuurt tijdens een lockdown 



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.

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

Brouwersvaart 100 A/B, 2013 RC Haarlem | T. 023 - 531 62 12
www.autoschadeschouten.nl | info@autoschadeschouten.nl

Maak snel een afspraak of kom bij ons langs!

SPUITEN  

VAN KEUKENS  

EN MEUBELS

REPARATIE  
VAN DOFFE  

KOPLAMPEN

�-(:. �-.,�-) � ,· -

Waaronder J. x per maand 
in Haarlem: 
Steunpunt voor Ouderen 
Zuict,,West 
Van Oosten de Bnlfjnstraat 60 

Regelzorg 
riibewiiskeuringen 

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 

Verhuisplannen? 

 
 

 
 
 

WWW.G-OMAKELAARS.NL 

Zijlweg 104, Haarlem 
 (023) 5400560 

info@G-Omakelaars.nl 

Zoekt u een nieuwe woning? Dan bieden wij u gratis aankoopbegeleiding bij het zoeken 
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 
hypotheekrente blijven de verkoopprijzen tot nu nog stijgen. Mocht u al eens aan verhuizen 
denken, dan is het nu misschien wel hét moment. Goed om dan te weten dat wij al jaren 
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. 
 

Verhuisplannen? 

 
 

 
 
 

WWW.G-OMAKELAARS.NL 

Zijlweg 104, Haarlem 
 (023) 5400560 

info@G-Omakelaars.nl 

Zoekt u een nieuwe woning? Dan bieden wij u gratis aankoopbegeleiding bij het zoeken 
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 
hypotheekrente blijven de verkoopprijzen tot nu nog stijgen. Mocht u al eens aan verhuizen 
denken, dan is het nu misschien wel hét moment. Goed om dan te weten dat wij al jaren 
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. 
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COLUMN Gerard Hidde 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

Als ik de laatste tijd het nieuws volg dan valt me op dat 
er steeds meer tegenstellingen tussen de mensen zijn. 
Ik hoef maar te denken aan de verkiezingen in de 
Verenigde Staten en de aanslagen en bedreigingen op 
mensen die voor hun mening uitkomen; of aan de toe-
nemende agressieve houding rond alle beperkende 
maatregelen van de coronacrisis.

Maar we kunnen daar wat aan doen. We kunnen 
als mens namelijk niet alleen met COVID-19 en andere 
virussen besmet raken, maar ook met vriendelijkheid.
Vriendelijkheid verandert de hersenen, heeft een grote, 
gunstige invloed op het hart en het afweersysteem 
en is een remedie tegen depressie. Vriendelijk zijn 
maakt je gelukkiger. Nog niet zo lang geleden knuffelden 
we elkaar, gaven we elkaar een hand en glimlachten 
we naar elkaar. Inmiddels is dat niet meer het geval 
en zien we elkaar door de verplichte mondkapjes niet 
eens meer glimlachen.

Maar we kunnen nog steeds vriendelijk zijn. Ga er 
eens een gewoonte van maken om iedereen die je 
tegenkomt vriendelijk gedag te zeggen. Vaak zijn 
mensen blij verrast en vergeten ze iets terug te zeggen, 
maar evenzo vaak of vaker zeggen ze je ook gedag. 
Alleen dit kleine gebaar al besmet anderen met een 
beter gevoel. Wellicht ben je de eerste die dag die iets 
tegen die persoon zegt. Wees vriendelijk tegen mensen 
die anders omgaan met de maatregelen dan jijzelf. 
Respecteer de mening van de ander.  

Hoe vriendelijker we tegen anderen zijn, des te beter 
we onszelf gaan voelen en des te minder we geneigd zijn 
om over alles tegen anderen te mopperen. 

Met vriendelijke groet!
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Spreekuur: ma. t/m vr. 19.00 - 19.30 
en volgens afspaak

Zijlweg 68  2013 DK   Haarlem 
023 - 531 60 33

Merels
Dierenkliniek

www.merelsdierenkliniek.nl www.rijdendedierenarts.nl www.budgetkliniek.nl

Afhalen kan ook op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur

Steeds meer Haarlemmers ontdekken de biologische zelfoogst-tui-
nen 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 lei-
ding 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 verschil-
lende groenten. De tuinder bepaalt wekelijks wat er te oogsten valt.

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

Wil je meer informatie? Kijk op de website 

www.wijtelengroente.nl

Wil je ook biologische groente oogsten?

Contact
Erik de Keulenaar
06-16898282
info.wijtelengroente.nl



7 dagen per week geopend van 9:00 - 20:00!

 soepen 
Erwtensoep met worst 5,5
Vegetarische pompoensoep 4,5
 
Litertje erwtensoep 12 
Litertje pompoensoep 10

 oliebollen 
Oliebol 1
Rozijnenbol 1,1
Appelbeignet 2,5

 gebak 
Appelgebak 4
Citroen merengue 4,25
Cheesecake 4,25
Hazelnoot mokka 4,25
Muffin  3
Slagroom    0,8

10+1 Gratis!

 friet 
Portie verse friet 3
Verse friet 4 personen 10
Frietje stoofvlees 5
+ Knoflook-sriracha saus 5,5

sauzen 
Mayo / Ketchup / Curry 0,5
Satésaus 0,75
Oorlog 1
Speciaal 1

 snacks 
Kroket 2,25
Groentekroket 2,25
Frikandel 2
Kipcorn 2,25
Kaassouflé  2
Broodje 0,5
Portie kaastengels 8 stuks 5,5
Portie bitterballen 8 stuks 6,5

 

 menu’s 
Black Angus burger

met frites
Sappige burger op een brioche 

met sla, tomaat, ui, bacon & 
cheddar.

12,5

Vegetarische burger
met frites

Vegetarische burger op een 
brioche met sla, tomaat, ui & 

cheddar.

12,5

Saté van kippendijen
met frites

Gemarineerde kippendijen met 
satésaus, atjar & kroepoek

.

12,5

Prijslijst
winterbar & Friethoes frietkar

Telefonisch  

bestellen kan op:

06-11061581

contact@wapenvankennemerland.nl                    www.wapenvankennemerland.nl                  Ramplaan 125


