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Beste mensen

We hadden graag een jaarvergadering gehouden 
waarbij we elkaar onder het genot van een hapje en 
een drankje konden spreken, maar helaas blijft het 
Covid-19 virus roet in het eten gooien. 

Daarom hebben we weer een krantje gemaakt,  
zodat we iedereen toch een beetje op de hoogte 
kunnen houden van de ontwikkelingen in de buurt.

De meest recente ontwikkeling is dat er door 
vertegen woordigers van de wijkraden samen met 
de ontwikkelaar gaan praten over de herinrichting 
van de Prins Berhardlaan. Op 13 april staat het eerste 
gesprek hierover gepland.

We hopen u binnenkort weer te kunnen zien bij een 
vergadering of bij een koffie-inloop in de Hamelink.

Met vriendelijke groeten,
Gusta

Van de 
voorzitter
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Sommige huurders zijn druk met het leggen van de vloeren 
en het behangen van de muren. Anderen wonen al lekker in 
hun nieuwe woning aan de Frans van der Wielstraat in Haar
lem. In de buurtwinkel van SIG en DOCK beginnen zich steeds 
meer activiteiten te ontpoppen. En er zijn verschillende 
groepen gestart in het ontmoetingscentrum Hofstroom van 
Zorgbalans. Door de coronamaatregelen is alles nog heel be
perkt, maar in Hof van Leijh begint het steeds meer te leven.   

Bijzonder gebouw
Het Hof van Leijh is een bijzonder woongebouw waar wonen, zorg 
en welzijn samenkomen. Met een sfeer van betrokkenheid, waar 
bewoners naar elkaar omkijken en actief meedoen. Er woont een 
mix van jonge en oudere bewoners. Met z’n allen bouwen we sa-
men aan iets moois. 

Buurtwinkel
Op de begane grond vindt u de Buurtwinkel: een fijne plek voor 
buren én wijkbewoners. Met een ruimte om te ontmoeten en mee 
te doen, een restaurant, uitstekende service voor kleine klussen in 
en rondom het thuis. Wie ondersteuning nodig heeft of een idee 
heeft voor de buurt? Kom eens langs bij ons in de Buurtwinkel. 

Onze cliënten kunnen u bijvoorbeeld helpen met uw boodschap-
pen of het onderhouden van uw tuin. De buurtwinkel is open van 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Hofstroom
In het ontmoetingscentrum kunnen mensen met een haperend 
brein samenkomen. Van mensen met beginnende dementie tot 
vergevorderde dementie. Maar ook met andere aandoeningen van 
het brein. Kent u iemand met een haperend brein die mogelijk wil 
aansluiten bij onze clubleden? U bent van harte welkom in onze 
Hofstroom.    

Contactgegevens
• Buurtwinkel, telefoon 088-855 5185 
• Hofstroom, telefoon 06-52775394

Hof van Leijh
‘Wonen, zorg en welzijn’

Hallo graag wil ik mij voorstellen. 
Mijn naam is Bianca Terol ben 51 

jaar en woon 15 jaar in de wijk. Ik ben moeder van 3 kin-
deren, twee jongens en een meid (20, 15 en 11 jaar oud). 
Verder ben ik getrouwd met Martin. 

Ik ben veel met jongeren in de wijk bezig geweest.  Ik heb 
geholpen met turnlessen en bij softbal.  Bij de zorginstel-
ling waar ik al 19 jaar werk heb ik het prima naar mijn zin. 
Ik ga nog steeds met plezier naar mijn werk. 

Dagelijks wandel ik met ons hondje Mexx, een mophond-
je. Ik zit in een wijkteam met Peggy, Gusta en Bianca wat 
ik ook leuk vind om te doen. Wie weet zien we elkaar er-
gens nog wel eens! Groetjes Bianca

Even voorstellen 
Bianca Terol

Sinds maart 2020 is Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk en  
Haarlem Oost druk bezig met de Eethut.

Normaal gesproken wordt de Eethut één keer per maand gehou-
den, een gezellige maaltijd met mensen uit de wijk. Ook de Buurt-
lunch die elke maandag in de Sprong wordt gehouden kon door de 
de uitbraak van Corona en de lockdown die werd afgekondigd niet 
meer plaatsvinden. Veel oudere mensen en mensen die in de risico-
groepen thuishoren kwamen in de problemen doordat men niet 
naar buiten kon.

Een oplossing die wij als Stichting konden bieden, was het aanbie-
den van de Eethut Thuis. Elke dag een maaltijd die opgehaald kan 
worden in de Sprong of kan worden thuisbezorgd. De kosten van 
deze maaltijd bedragen € 2,50.

De Eethut in corona-tijd

>>>
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De J.J. Hamelinkstraat krijgt de komende jaren een flinke op-
knapbeurt. Elan Wonen gaat aan de slag met de huurwoningen 
in deze straat. Tot en met 2024 bouwt Elan Wonen 297 nieuwe, 
energiezuinige woningen die klaar zijn voor de toekomst. Tege-
lijkertijd richt de gemeente Haarlem de openbare ruimte op-
nieuw in. Op 1 mei start Elan Wonen met de voorbereiding van 
de sloop. 

Nieuwe plek voor bewoners
Elan Wonen informeerde de bewoners ruim van te voren over de 
sloop- en nieuwbouwplannen. Inmiddels zijn de huurcontrac-
ten van de bewoners opgezegd en hebben de meeste bewoners 
een nieuwe plek gevonden. Er wordt nu volop verhuisd. Tot de 
sloop van de woningen loopt Jesse Blok, wijkbeheerder van 
Elan Wonen, dagelijks rondes in de wijk om de buurt leefbaar te 
houden. 

Voorbereiding sloop start in mei 
Eind april verlaten de laatste huurders die betrokken zijn bij 
deze ontwikkeling, hun woning. Voordat we kunnen slopen, 
moeten er nog wel wat werkzaamheden worden gedaan.  
Op 1 mei start het asbestonderzoek. Rondom de leegstaande 

woningen worden hekken geplaatst en de gas-, elektra- en wa-
termeters worden verwijderd. Is bij de inventarisatie asbest 
aangetroffen in een woning, dan wordt dit eerst vakkundig ver-
wijderd en afgevoerd. Na de asbestverwijdering starten de 
sloopwerkzaamheden. Elan Wonen verwacht eind 2021 te star-
ten met de bouw van de nieuwe woningen. 

Mix van woningen 
Een groot deel van de nieuwe woningen wordt ingevuld met so-
ciale woningbouw. Daarnaast bouwen wij woonwerkwoningen 
voor de vrije sector. Ook komen er huurappartementen voor de 
vrije sector en koopwoningen. Deze diversiteit aan woningen 
zorgt voor een gemengde wijk, voor jong en oud. 

Op de hoogte
Wilt u meer weten over dit project? 
Kijk op elanwonen.nl/hamelinkstraat

J.J. Hamelinkstraat
Slopen, bouwen en opnieuw inrichten

Dit werd enthousiast ontvangen in de wijk en later in bijna heel  
Haarlem. Gemiddeld worden er 30 maaltijden per dag bereidt door een 
klein ploegje vrijwilligers. Wilt u helpen? Stuur een email naar:  
ontmoetelkaar@hotmail.com of bel: 06-47291674.

Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk en Haarlem
Telefoonnummer: 06-47291674
E-mail: ontmoetelkaar@hotmail.com
Kosten per maaltijd: € 2,50

voorbeeld menu voor 2 weken
>>>

de Eethut - Menu

Maandag 1 maart:  gebakken aardappels met  
doperwten en wortelen en 
vissticks

Dinsdag 2 maart:   zuurkool
Woensdag 3 maart:   broodje hamburger
Donderdag 4 maart:   aardappels met spinazie en ei
Vrijdag 5 maart:   romige pasta met kip en courgette
Zaterdag 6 maart:   big mac schotel
Zondag 7 maart:   rijst Hawaï

Maandag 8 maart:  aardappelpoefjes met sperzibonen 
en vlees

Dinsdag 9 maart:   hutspot
Woensdag 10 maart:   shoarma dipper met aardappel

kroketjes
Donderdag 11 maart:    mozzarella gehaktballetjes met 

aardappelschijfjes en sla
Vrijdag 12 maart:   chili con carne
Zaterdag 13 maart:   gevulde macaroni schelpen
Zondag 14 maart:   aardappels met rode kool en vlees

Graag de bestelling doorgeven voor elf uur s ochtends de 
dag ervoor. De glazen bakken mogen niet ingevroren 
worden. Graag de bakken de eerst volgende keer dat er 
eten bezorgt wordt ook weer terug meegeven.
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Het conceptStedenbouwkundig Programma van Eisen (con
cept SPvE) voor Knooppunt Haarlem NieuwZuid is klaar. 
Ruim 400 ideeën ontving de gemeente Haarlem tussen 4 en 
13 januari op de plannen voor het gebied. Een flinke op
brengst die laat zien dat bewoners zich betrokken voelen bij 
hun buurt. Ook gesprekken met de wijkraden en het Plat
form Groen leverden nieuwe inzichten op. Deze reacties kon
den de stedenbouwkundigen gebruiken voor het afronden 
van het conceptSPvE. Tot en met 21 maart lag het con
ceptSPVE ter inzage voor inspraak en kon u met een ziens
wijze (reactie) reageren op het plan.

Belangstellenden konden begin januari 2021 reageren op de 
plannen voor het knooppunt en aangeven wat zij belangrijk 
vinden op het gebied van duurzame mobiliteit, groen en ont-
moeten en voorzieningen in de wijk. De stedenbouwkundige 
van de gemeente Haarlem heeft alle suggesties, ideeën en zor-
gen van omwonenden goed bekeken en waar het kan meegeno-
men in het concept-SPVE. 

Dit vindt de buurt belangrijk 
Duurzame mobiliteit: veilig oversteken van de Schipholweg, 
fietspaden die veilig gebruikt kunnen worden door zowel ‘ge-
wone’ fietsers, bakfietsen, voldoende parkeerplekken - liefst 
ondergronds, en goede overdekte fietsenstallingen bij de mo-
biliteitshub. Deze suggesties noemen bewoners het meest. Ver-
keer dat minder vervuilend is voor de omgeving wordt ook ge-
noemd, zoals een tram.

Groen en ontmoeten: meer bomen, planten en bloemen, daar is 
vrijwel iedereen het over eens. Niet alleen huizen bouwen voor 
mensen, maar ook voor insecten, vogels en kleine dieren. Ook wil-
len bewoners graag doorgaande wandelpaden, (buiten) sportfa-
ciliteiten, speelplekken voor kinderen en jeugd en een moes- of 
pluktuin. En niet te vergeten een plek om de hond uit te laten. 

Voorzieningen in de wijk: lokale buurtwinkels, centrum voor 
gezondheidszorg, sportschool, horeca met terrasjes, ontmoe-
tingscentrum, salsa dansschool en een skatebaan. De ideeën en 
wensen zijn talrijk. Ook kinderopvang en scholen zijn vaak ge-
noemd. Daarnaast vragen veel bewoners aandacht voor goede 
afvalvoorzieningen en veiligheid zoals betere verlichting.

Naast positieve ideeën en reacties op de plannen zijn er ook kri-
tische geluiden. Waarom komt er hoogbouw? En is er wel ge-
noeg ruimte voor een mobiliteitshub? Het antwoord op deze en 
andere vragen vindt u bij meest gestelde vragen in deze nieuws-
brief en op www.haarlem.nl/ knooppunt-haarlem-nieuw-zuid/. 
Ook vindt u op de website een uitgebreid verslag over de opge-
haalde ideeën en reacties. En wordt toegelicht welke ideeën 
kunnen worden meegenomen in het SPvE, en welke niet. 

Inspraak en besluitvorming 
Na afloop van de inspraakperiode beantwoordt de gemeente de 
zienswijzen en past waar nodig het plan aan. De ingediende 
zienswijzen worden samen met het definitieve SPVE in de zomer 
van dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvor-
ming Na het vaststellen van het SPVE door de raad, kunnen de 
projectontwikkelaars verder met het maken van een ontwerp 
voor de nieuwbouw. Start bouw wordt verwacht in 2022/2023.

Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid:  
een markante stadsentree
Het gebied waar de Schipholweg en Europaweg samen
komen, groeit de komende jaren uit tot een vitaal en 
stedelijk knooppunt. Op drie locaties komen apparte
mentengebouwen, groen en voorzieningen als winkels 
en horeca. Een nieuw mobiliteitshub zorgt straks voor 
snelle busverbindingen tussen de Slachthuisbuurt en 
Schalkwijk met de binnenstad, Schiphol en Amster
dam. Zo verandert dit gebied vlak bij het Spaarne tot 
een markante entree naar de stad, en een aantrekke
lijke stadswijk waar mensen prettig kunnen wonen, 
werken en verblijven.
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Waarom gaat dit gebied veranderen?
Er is meer behoefte aan woningen in Haarlem. Voor-
zieningen en werkgelegenheid groeien mee met het 
inwoneraantal. Om er voor te zorgen dat Haarlem 
goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer 
maakt de gemeente plannen voor een mobiliteitshub 
langs de Schipholweg. In overleg met de gemeente 
maken drie projectontwikkelaars plannen voor de 
bouw van circa 1.600 woningen, voorzieningen en ar-
beidsplaatsen in de omgeving van de mobiliteitshub. 

Waarom komt er hoogbouw? 
Haarlemmers met lage en middeninkomens vinden 
steeds moeilijker betaalbare woonruimte. Op de kop 
van de Schipholweg en Europaweg is daarvoor ruimte. 
Aan de zuidkant van de Schipholweg mag tot maxi-
maal 23 lagen hoog worden gebouwd en aan de noord-
kant tot maximaal 24 lagen. Deze gebouwen worden 
ongeveer net zo hoog als de Mariatoren (aan de over-
kant van het Spaarne). 

Is er tussen de nieuwbouw nog ruimte voor het 
groen? 
De gebouwen worden vooral hoger maar de ‘footprint’ 
(dat is de ruimte die de gebouwen innemen) wordt niet 
zo veel groter. Door een slimme inrichting van de bui-
tenruimte en de Schipholweg zorgt de gemeente er-
voor dat er genoeg ruimte voor groen overblijft. Ook 
krijgen sommige gebouwen groene daken en dakter-
rassen of groen aan de gevels. De gemeente maakt met 
de projectontwikkelaars afspraken over het stimuleren 
van biodiversiteit. Zo is er ook ruimte voor kleine die-
ren en insecten. 

Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
www.haarlem.nl/knooppunt-haarlemnieuw- zuid

Knooppunt Haarlem 
Nieuw-Zuid
Vraag en antwoord

Heeft u nog vragen?
Stuur dan een mail naar  
knooppuntHNZ@haarlem.nl of  
bel tijdens werkuren met de  
procesmanagers Sander van Schagen en 
Wendy Dieben van de gemeente Haarlem  
via het algemene nummer 14 023.

Gratis stoppen-met-rokencoach
Bij Huisartsenpraktijk Leonard Springer en bij praktijk  
Puite (Schalkwijk) is een gratis stoppen-met-rokencoach 
beschikbaar.

Eén van de coaches (Dianne, Yvonne of Roos) kijkt samen met 
jou naar jouw situatie.
• Waarom wil je stoppen met roken en hoe kun je dit aanpakken?
• Ze helpt je om een plan te maken en rookvrij te blijven.
• Een plan geeft houvast en vergroot je kans op succes!
• Stoppen met roken lukt beter als je daar hulp bij krijgt.
• Coaching is gratis en je zit nergens aan vast.

Vraag je huisarts om een gesprek met een coach.

Wil je stoppen met roken, maar je weet niet hoe?
Dan is dit iets voor jou!

Stichting Ontmoet elkaar in Haarlem Oost kookt op 
maandagmiddag en woensdagmiddag met kinderen.
Op dinsdagmiddag wordt er geknutseld. Dit is in 
samenwerking met de wijkraad Slachthuisbuurt en 
met de Talenten.

ALLE kinderen mogen meedoen, meldt je aan via  
06-47291674 of via ontmoetelkaar@hotmail.com

Koken met kinderen
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Politie 0900-8844
Politie spoed 112  
Handhaving 023-5114950 
Meld Misdaad anoniem 0800-7000
Gemeente Haarlem 14023 
Spaarnelanden (grof vuil) 023-7517200
Sociaal Wijkteam 1 023-5430993 
Kindertelefoon (gratis) 0800-0432
Centrum jeugd en gezin 088-9959595
Reinaldahuis 023-5434000
Anti discriminatiebureau  023-5315842

Meldpunt huiselijk geweld  023-5472999
Taalpraktijk juf Maria 06-42331383
Dierenambulance 023-5334323
Dierenbescherming 023-5491400
Speeltuin kindervreugd 023-5350355
IJmere 088-0008900
Pre Wonen 088-7700000
Elan 023-5159859
Rebup info@rebup.nl
Wijkraad Slachthuisbuurt 06-47291674

TELEFOONNUMMERS

Gezond & Actief is een initiatief van SportSupport

Breng beweging in je dag om elke week gezond en actief te blijven. Pak bijvoorbeeld 

vaker de fiets of doe een boodschap lopend. Neem de trap, ga vaker met de hond 

wandelen of joggen. Genoeg manieren te bedenken om jezelf gezond en fit te houden. 

Hieronder zie je hoeveel je kan bewegen om gezond te blijven. 

MATIG TOT INTENSIEF BEWEGEN
BOT- EN SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN

1 UUR PER DAG

Jeugd (4 t/m 18 jaar)

MAKKELIJKER DAN JE DENKT!

3X PER WEEK

MATIG TOT INTENSIEF BEWEGEN
BOT- EN SPIERVERSTERKENDE ACTIVITEITEN

2,5 UUR PER WEEK

Volwassenen (18 jaar en ouder)

2X PER WEEK

Graag stel ik me aan u voor.
Mijn naam is Patricia Pijloo- Derlagen. Ik werk vanaf de 
start, in augustus 2008, op De Talenten. Een start waarbij 
de samenwerking met de buurt en de verschillende par-
tijen in de Hamelink echt zo mooi en bijzonder waren en 
nog altijd zijn. Eigenlijk gaat deze school nog veel verder 
terug voor mij. In een ver verleden heb ik zelf op de Mr 
Thielschool gezeten. Een tijd vol mooie herinneringen en 
plezier. Dat is wat wij onze leerlingen dan ook van harte 
gunnen en waar wij als school graag onze bijdrage aan 
leveren. 

Vanaf augustus 2018 mag ik me vol trots directeur noe-
men van deze gezellige school met al zijn diversiteit en 
samenwerkingspartners waarmee we in de Hamelink zit-
ten of kennen vanuit de buurt. Ik hoop u in een volgende 
wijkkrant iets meer te kunnen vertellen over onze school 
en de samenwerking met de buurt(bewoners). 

Wie weet tot ziens op 17 maart, als u komt stemmen in de 
Hamelink, of op een ander moment!

Patricia Pijloo
Directeur
Leerkracht groep 5/6

Even voorstellen
Patricia Pijloo- Derlage

Ben je ook zo klaar met dat binnen zitten en wil 
je sportief het voorjaar in?

HKC Oosterkwartier (Bernard Zweersstraat2) is vanaf 10 maart 
gestart met, op hun veld, iedere woensdagochtend van 09.30-
10.30 een sport en spel uurtje onder begeleiding van een gecer-
tificeerde trainer. Samen met leeftijdsgenoten (55+, jonger mag 
ook) ga je op je eigen niveau aan de slag met spierversterkende 
oefeningen, balans, conditie en leuke balspellen. Kortom een 
heerlijk beweeglijk uurtje in de buitenlucht met in achtneming 
van de Coronaregels, plezier staat voorop! 

Voor informatie en aanmelding, 1e keer is gratis daarna 3 euro 
per keer, kunt u mailen naar: HOS@Oosterkwartier.com of 
bel 023-3037238. 

Bewegen in de buitenlucht!

Buitensport voor 55-plussers!

Informatie
Voor wie: 55+ uit Haarlem en omgeving

Wat: Bewegen in de openlucht,  

onder professionele begeleiding

Wanneer: Iedere woensdag vanaf 10 maart  

van 9:30 – 10:30 uur

Waar: Sportvelden van HKC Oosterkwartier, 

Bernard Zweersstraat 2, Haarlem

Kosten: €3,00 per les (eerste les gratis).  

Haarlem Pashouders gratis.

Aanmelden 
en informatie:

mail Lucia Grooff: 

hos@oosterkwartier.com 

of bel 023 303 72 38

Samen met leeftijdsgenoten op je eigen niveau aan de slag met spierverster-

kende oefeningen, balans, conditie en leuke balspellen. Een sport & spel instuif 

waar het plezier voorop staat.
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