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Foto voorpagina: wijk Oosteduin  

Colofon: 
De wijkraad: 
Voorzitter: 

 
Jan de Wit      
Ligusterlaan 21 
06-46277917 
Secretaris: 

   
Karina Cornet-Verberne 
Duinroosplantsoen 18 
06-26054355 

Penningmeester: 

 
Bob Witteveen 
Oosterduinweg 27 
06-19277809 

Lid: 

 
Carla Klippel-Min 
Parnassiakade 19 
06-23690765 

  
Website: www.oosterduinl 
De website is in ontwikkeling.  
In februari/maart volgt er een nieuwe 
versie van de site Oosterduin.  
Hier wordt u over geinformeerd. 

Facebook: Bekijk ook onze pagina: 

 
Wijkraad Oosterduinkwartier 
 
Emailadres: 
wijkraadoosterduin@gmail.com 

Algemene telefoonnummer 

Alarmnummer:  112 
Politie en Wijkagent:  
Frank Kathmann:  0900-8844 

Publieksinformatienummer gemeente 
Haarlem:   14023 
(voor vragen en klachten over 
onderhoud in de wijk) 
BUUV:        023 - 5517845 
Sociaal Wijkteam:       023–5430990 
Spaarnelanden/grofvuil: 023-7517200 
Gladheidsbestrijding:     023-14023 
Meldkamer handhaving: 023-5114960 
 

Voor Mededelingen: 
De wijkraad maakt gebruik van de 
opgegeven e-mailadressen en het 
“kastje” op de Helmlaan bij Martha 
Flora. 
Geef uw mailadres op bij de wijkraad: 
wijkraadoosterduin@gmail.com 

Volgende nummer: 
Wilt u ook in het volgende krantje 
komen of met een ingezonden stukje of 
een advertentie plaatsen? 

Graag Kopij inleveren vóór 

1 september 2019 via 

wijkraadoosterduin@gmail.com 
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Van de voorzitter 
door: Jan de Wit 

Het afgelopen jaar was een rustig jaar voor de wijkraad. We hebben een 
penningmeester gezocht en gevonden in de persoon van Bob Witteveen.  

Tijdens de jaarvergadering is zijn voordracht ter stemming gebracht. 
Dit jaar wilden we een steviger fundament maken voor deze wijkraad en zijn op 
zoek gegaan naar een nieuw lid. Helaas zijn we daarin nog niet geslaagd. 
(zie oproep elders in dit blad).  

Als we kijken naar onze samenleving, dan zien we dat veel mensen ontevreden 
zijn (zie gele hesjesbeweging). We gaan van een representatieve democratie naar 
een participatieve democratie. Dat betekent meer mét elkaar doen en niet zaken 
afschuiven naar andere organen, zoals gemeenteraad en wijkraad. 

We hebben een heerlijk rustige wijk, waarin vaak stilzwijgend allerlei taken en 
taakjes opgepakt worden. Dank daarvoor. We moeten wel oppassen dat we met 
elkaar de wijk ook, in sociaal opzicht, levend houden. Daarmee bedoel ik het oog 
hebben voor de (schone) omgeving en de mensen die meer hulp nodig hebben, al 
of niet tijdelijk. Graag willen wij op een prettige manier, met zorg voor elkaar, in 
deze wijk wonen. 
Wij zien u graag op de jaarvergadering op 13 maart om met elkaar van 
gedachten te wisselen over initiatieven in onze wijk! 
      Namens de wijkraad, Jan de Wit, voorzitter 
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Agenda 
10 februari  Gluren bij de buren 
13 maart  Jaarvergadering wijkraad Oosterduin, Alliance 
9 juni   Kunst- en cultuurdag inde buurt 
15 juni   Zeepkistenrace 
1 september  Kopij inleveren volgende wijkkrant  

Uit de wijk 

Buurtkamer 2018		 	
Dit is alweer het 4de jaar dat de Buurtkamer Oosterduin 
actief is. Iedere eerste donderdag van de maand komen we 
bij elkaar in de voetbalkantine Alliance vanaf 10 tot 
ongeveer 12.00 uur. Ontmoeting staat voorop; wie woont er 
bij mij in de wijk en wat kan je voor elkaar betekenen?! Is 
er iemand langdurig ziek, dan kan hij erop rekenen dat een 
wijkbewoner even op visite komt om te vragen of je hulp 
nodig hebt. Vorig jaar hebben sommige mensen een 

proefritje kunnen maken in de Zoefzoef (zie op pagina 6) De activiteiten zijn niet 
voor het hele jaar bekend, maar dat het afwisselend is, dat is zeker. Zo is er 1 x 
per jaar een filmochtend, worden er sprekers uitgenodigd en af en toe kan je 
creatief aan de slag. Heb je zelf een onderwerp wat je graag besproken wil 
hebben, laat het weten, dan proberen we hier een spreker voor uit te nodigen.  

We zijn ook dit jaar traditioneel begonnen met bubbels en erwtensoep, wat gretig 
aftrek vindt. In februari was er en filmochtend en in maart stond Spaarnelanden 
op de agenda om te vertellen hoe we het beste aan afvalscheiding kunnen doen. 
En in de planning staat nog een bezoekje van de wijkagent Frank Kathman. 

De buurtkamer is de eerste donderdag van de maand in de kantine van Alliance. 
Elke bijeenkomst is van 10 tot 12 uur, tenzij anders vermeld.  
De volgende koffiemomenten zijn op: 
7 februari komt Spaarnelanden uitleg geven over gescheiden afval, maar ook 
over groen in de wijk. Is er iemand die ambassadeur wil worden voor 
Spaarnelanden, zij vertelt wat dit inhoudt.  
7 maart zal er een film gedraaid worden, frozen river. 
4 april gaan we creatief aan de slag, thema Pasen.  

De andere data zijn – 2 mei – 6 juni – juli niet, ivm vakantie – 1 augustus (koffie 
op het tarras van het wapen van Kennermerland)– 5 september – 3 oktober – 7 
november en 5 december. 

Kom je ook langs?! Je hoeft dit niet vooraf te laten weten, de deur staat open. En 
ben je slecht ter been, er is een lift aanwezig.  
Tot ziens bij Alliance.  
 
Met vriendelijke groet,  
Carla Klippel en Elly Joosten.  
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Gluren bij de buren op zondagmiddag 10 februari 2019                                                 
door: de gemeente Haarlem 
Haarlem maakt zich op voor een gloednieuwe editie van Gluren bij de buren. 
Op zondag 10 februari kan er in de hele stad gezellig gegluurd worden. Gluren bij 
de bren is het huiskamerfestival waarbij het vloerkleed het podium en de bank de 
tribune is. De huiskamers van Haarlem veranderen voor een dag in echte podia, 
voor zeer intieme optredens van verschillende lokale talenten. Door de hele stad 
kun je genieten van singer-songwriters, theatermakers, koren, noem maar op. 
De acts speken tussen 12.00 en 17.oo uur meerdere optredens van 30 minuten 
die je gratis kunt bezoeken: www.glurenbijdeburen.nl/haarlem 

 

 

Het boekenkastje 
Het boekenkastje gaat verhuizen, het kastje wordt 
binnenkort verplaatst in de voortuin van Martha Flora.  
Met dank aan de familie Weustink waar het boekenkastje 
een periode heeft mogen staan. 

 

 

 

HEULE
M A K E L A A R D I J

Als verkoper of koper wilt u alleen het allerbeste. Dat betekent

een makelaarskantoor dat beschikt over vakkennis, voldoende

marketingmiddelen, een uitgebreid netwerk, integriteit, 

ruime ervaring en gedreven en professionele medewerkers. 

U bent op zoek naar een makelaar van Heule Makelaardij.

Kantoor Haarlem | Frederikspark 1 | 2012 DA Haarlem
T 023 - 737 04 68 | haarlem@heulemakelaars.nl

Kantoor Amsterdam | De Lairessestraat 16 | 1071 PA Amsterdam
T 020 - 676 66 33 | info@heulemakelaars.nl

WWW.HEULEMAKELAARS.NL



	

	

5	

BUUV en Oosterduiner René Rood 
 
Op een donkere, koude maandagmiddag in december 
schoof ik, Carla Klippel, aan bij René Rood, bevlogen 
voorzitter van de Fietsersbond.	Mocht je het Haarlems 
Dagblad lezen, komt deze naam je vast bekend voor, 
want René is een zeer betrokken Haarlemmer die zich via 
de Fietsersbond inzet voor veilig, snel en comfortabel 
fietsen in Haarlem en omgeving. René is ook een BUUV 
vrijwilliger. Via BUUV biedt hij fietslessen aan voor 

mensen die nog nooit gefietst hebben; denk aan migranten en aan mensen die 
onzeker zijn of wel eens gevallen zijn (bijv. senioren, mensen met een 
aandoening zoals Parkinson). Daarnaast melden zich ook mensen via BUUV om 
fietslessen te verzorgen. René zorgt er voor dat de docenten tijdens de lessen 
scholing krijgen. 

Vlakbij het Reinaldahuis heeft René dankzij de Stichting SportSupport opslag om 
een lesfietsen te stallen. Deze zijn nodig om mensen die geen eigen fiets hebben, 
te leren fietsen. De cursisten betalen voor die lessen een kleine eigen bijdrage 
van 2,50 per keer. Daarmee kunnen de fietsen onderhouden worden en het haalt 
de vrijblijvendheid er uit om wel of niet te komen. Tijdens de wintermaanden is 
er een les stop, pas in maart worden de lessen weer opgepakt. 

In het naastgelegen Reinaldapark wordt geoefend. De paden zijn breed en 
autovrij en het is er rustig. Pas als de mensen bepaalde fietsvaardigheden goed 
beheersen, denk hierbij aan balans, veilig op- en afstappen, je hand kunnen 
uitsteken en de verkeersregels begrijpen, gaat men de weg op.   

In 2005 werd er vanuit het Rijk een subsidie aan de Fietsersbond toegekend om 
fietsdocenten op te leiden die fietslessen kunnen geven aan basisscholieren en 
brugklassers, allochtone vrouwen en senioren, mensen die (te) vaak betrokken 
zijn bij fietsongevallen. Omdat René uit het onderwijs komt, werd hij benaderd 
door de Fietsersbond om met een klein team fietslesprogramma’s te ontwikkelen.  

In het voorjaar 2018 kwam René in contact met SportSupport die met de vraag 
kwam statushouders als onderdeel van hun inburgering fietsles te gaan geven.  
En zo is het balletje gaan rollen om in  het Reinaldapark in de zomer van 2018 
iedere woensdag- en vrijdagochtend lessen te verzorgen. 

Het is belangrijk dat de Haarlemse fietsschool bemand wordt door vrijwilligers die 
les geven en meedoen in de organisatie. Op dit moment zijn dat er zes. Hij 
beschikt graag over meer vrijwilligers die hem helpen in het lesgeven of een 
stukje administratie op zich willen nemen. Dus  mocht je aangestoken zijn door 
dit verhaal, zoek René op, of meld je via BUUV, zodat wij je met hem in contact 
kunnen brengen. www.haarlem.buuv.nu 

Daarnaast is er altijd behoefte aan lesmateriaal. Heb je nog een redelijk goede 
fiets in de schuur staan die je niet meer gebruikt, ook daar is René in 
geïnteresseerd. Het liefst kleine fietsen(veel cursisten zijn heel klein), en omdat 
de lesmethode gebaseerd is op loopfietsen, een methode om fietsbalans te leren. 
René, bedankt voor je inzet en ga zo door met je project, het is geweldig!  
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Kunst- en cultuurdag in de buurt 
Met medewerking van onze wijkraad wordt er op 
zondag 9 juni 2019 van 11:00 tot 18:00 uur in onze 
wijk een Kunst- en Cultuurdag georganiseerd. 
Op deze dag kunnen de bewoners van onze wijk 
kennis maken met wat er allemaal in onze wijk te 
beleven is aan kunst en cultuur, zowel van 
professionals als van amateurs. 
Doet u iets aan schilderen, aquarelleren, beeldhouwen, 
keramiek, fotografie, sieraden maken, schrijven, 
dichten, voordragen?  
 
Uil (brans) door Ruud Zweyphenning 
 

Wanneer u het leuk vindt uw wijkgenoten hiermee kennis te laten maken, meldt 
u zich dan als deelnemer voor deze dag aan. Van 11:00 tot 18:00 uur, of een 
periode hiervan, stelt u uw huis, atelier of werkplaats open voor de inwoners van 
onze wijk. 
Door een bijdrage van de wijkraad zijn er, wat deelname en pr. betreft, geen 
kosten aan deze dag verbonden. 
 
Wanneer u zich wilt opgeven of vragen heeft over deze dag, zijn wij telefonisch te 
bereiken op 023-5246701.  
U kunt ook mailen naar john_missaar@hotmail.com.  
Twee weken voor aanvang van deze dag wordt het programma huis aan huis in 
onze wijk verspreid. 
 

Zoefzoef 
Heeft u de ZOEFZOEF al gezien? Het 
elektrische autootje verzorgt sinds kort 
ritten op aanvraag voor mensen die 
minder mobiel zijn. Sinds enkele weken 
rijdt de ZOEFZOEF in Schalkwijk en per 
september zal het ook gaan rijden in Zuid-West. En ook landelijk is er aandacht 
want het duurzame vervoersinitiatief is genomineerd voor een prijs. 

De ZOEFZOEF is een compact elektrisch vervoermiddel voor 4 personen en rijdt 
korte afstanden in en rondom de wijk. De shuttle rijdt op aanvraag en instappen 
kan direct voor de deur.  

Ook rolstoel en/of rollator kunnen mee. Het initiatief is een samenwerking tussen 
sociaal ondernemer Femke Nannes met welzijnsorganisaties Haarlem Effect en 
DOCK en met ondersteuning van de Rabobank Stimulerings Fonds In deze wijk 
zijn er zowel gebruikers als vrijwilligers die hieraan mee doen die hier zeer 
enthousiast over zijn. www.burenhulphaarlem.nl 
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Straatspeeldag/zeepkistenrace	
Het lijkt de wijkraad Oosterduin leuk om zaterdag 15 juni 2019 een 
straatspeeldag te organiseren. Maar dat kan natuurlijk niet zonder jullie hulp.	 
Het wordt een dag voor de kinderen door de ouders uit de wijk! 
Het thema is een Zeepkistenrace	
Wie helpt er mee met organiseren: 
Denk aan: 
* de route bepalen  
* aanvragen bij de gemeente om de straten te mogen afzetten 
* afzetmateriaal aanschaffen/ophalen en plaatsen 
* podium regelen en opbouwen ( evt. met partytent) 
* prijsuitreiking 
* hapje/drankje na afloop voor iedereen, ook de toeschouwers uiteraard. 
* afvalmateriaal vragen bij bijvoorbeeld de Karwei waar de kinderen hun zeepkist 
van kunnen bouwen.	

Kortom, vele handen en hoofden die meedenken zijn welkom om er een 
superleuke dag van te maken. 
Achterliggende gedachte is: met 
elkaar werken aan één doel 
bevordert het saamhorigheidsgevoel 
in onze prachtige wijk. 

Heb je er ook zin in, stuur dan een 
mail naar 
wijkraadoosterduin@gmail.com of 
schiet ons aan op straat. 

Preventie 

 

De buurtwhatsApp preventie is in bedrijf er zijn ondertussen borden geplaatst in 
de wijk. Wilt u zich alsnog opgeven meld u aan via het emailadres 
wijkraadoosterduin@gmail.com 
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Ondernemer in de wijk  

Fysiotherapeut Merel 

Beste buurtbewoners,		
	

Ik ben Merel Boekelaar. In mei 2018 ben 
ik begonnen met mijn praktijk ”Natuurlijk Merel”, gevestigd op Helmlaan 50 te 
Haarlem. Ik geef fysiotherapie, (orthomoleculaire) voedingsconsulten, 
verschillende soorten massages, en Personal Trainingen op een persoonlijke 
manier. Deze verschillende disciplines zet ik in en combineer ik om mensen 
(weer) fit, gezond en vitaal te krijgen. In mijn praktijk neem ik ruim de tijd voor 
een behandeling/training en heb ik oog voor de mens achter de cliënt. 
Persoonlijke aandacht staat centraal tijdens alle consulten, ik neem dan ook 
langer de tijd voor mijn consulten dan gemiddeld. Dit is mogelijk omdat ik zonder 
contracten werk. Daardoor ben ik minder tijd kwijt met administratieve 
handelingen voor de zorgverzekeraar, waardoor ik meer tijd aan de klant kan 
besteden. Bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u 75% tot 100 % van de 
fysiotherapie behandeling vergoedt, dit verschilt echter per verzekeraar.  

 

Daarnaast is masseur Sjef Nelis sinds dit jaar gestart in de praktijk. Hij is 
gespecialiseerd in verschillende massagevormen. De specialisaties van Sjef zijn 
ontspanningsmassage, sportmassage en voetreflexmassage. 

Waarvoor kunt u bij Natuurlijk Merel terecht? 

In mijn praktijk kunt u terecht met een breed scala aan klachten. Als 
fysiotherapeut, orthomoleculair therapeut en masseur kan ik u op verschillende 
manieren helpen om van uw klachten af te komen. Daarnaast kan ik u op een 
verantwoorde manier helpen fit te worden met Personal Training. Dit kan zowel in 
het bos, als binnen bij slecht weer.  

Natuurlijk Merel is een praktijk met een 
duidelijke visie en een persoonlijke aanpak. 
Mensen helpen om gezond en vitaal te 
worden vind ik fantastisch werk om te doen. 
Ik hoop dan ook, dat ik nog vele mensen 
mag helpen en begeleiden de komende jaren 
op de Helmlaan.  

 

Wilt u meer informatie over wat Natuurlijk 
Merel u te bieden heeft of maakt u graag een 
afspraak? Of wilt u werken aan uw 
gezondheid? Kijk dan op www.natuurlijkmerel.nl  of bel met 06-30144092! 

Hopelijk tot ziens bij Natuurlijk Merel! 
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Zin in reizen? 
 
Wat leuk dat we van de Wijkkrant een uitnodiging kregen om iets te vertellen 
over ons reisbedrijf FS Travel. Ruim twintig jaar geleden besloot Frans (Staal)  

zijn directeurschap bij NZH Travel aan de wilgen te hangen 
en voor zichzelf te beginnen. 
Geen personeel en lekker vanuit huis werken, was de wens.  
En de werkzaamheden? Die moesten te maken hebben met 
zijn passies reizen en sporten (wielrennen). Frans is al ruim 
45 jaar actief in het toerisme.  
Na het VWO en de dienstplicht kocht hij een enkeltje 
Bangkok en reisde een jaar rond de wereld. Zijn eerste klus 
was die van reisleider van sportgroepen in Amerika. Tijdens 
onze studie (waar wij elkaar hebben leren kennen) en onze 
banen in de commerciële dienstverlening hebben we de hele 

wereld rondgereisd, en dat doen we nog. Als ik onze hond uitlaat in onze buurt 
krijg ik vaak de vraag ‘En, waar zit hij nu weer?’. 
Door dat vele reizen kennen we veel (bijzondere) plekken waar het goed toeven 
is. Het allerleukste is dan ook om de vakantiewensen te vertalen naar een mooie 
reis. Van een relaxvakantie, een bijzondere stedenreis, een onvergetelijke 
huwelijksreis, een ontspannen cruise, tot een rondreis om de natuur en cultuur 
op te snuiven, zoals in landen als Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland, Australië, Namibië, 
Argentinië/Patagonië, Sri Lanka, Canada of Amerika. Dat hebben we inmiddels 
ook voor heel wat Oosterduinse gezinnen, stellen en studenten mogen doen. We 
durven wel te beweren dat we een reisorganisatie zijn die écht thuis is in de 
wereld.  
Qua taakverdeling binnen FS Travel is het zo dat Frans de reisspecialist is, i 
k (Alberdien) de nieuwsbrieven verzorg, en onze dochter Jasmijn onze 
webbeheerder is. Op onze website www.fstravel.nl staat overigens vooral 
informatie over onze andere specialiteit, fietsreizen naar alle uithoeken van de 
wereld, waarbij we alle routes zelf verkend hebben.  
Als u geen zin of tijd heeft om eindeloos te zoeken naar het gunstigste 
vliegticket, de fijnste accommodatie, de mooiste (fiets- of auto-) routes en de 
interessantste plekken, dan bent u van harte welkom bij  
FS Travel aan het Duinroosplantsoen nr. 8!  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
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Wijkraad 

Vacature wijkraad Oosterduin 

Wijkraad Oosterduin is op zoek naar bestuursleden. Buurtbewoners uit onze 
mooie wijk met affiniteit voor deze wijk. We behartigen de belangen en willen het 
welzijn en de leefbaarheid voor de bewoners in onze wijk bevorderen.  

Woon je in onze wijk en heb je bijvoorbeeld kennis hoe we internet/ social media 
actiever kunnen inzetten in onze wijk? Of heb je ideeën hoe we de cohesie in 
onze wijk nog verder kunnen vergroten? En ben je bereid om gemiddeld één 
avond per zes weken te investeren? Meld je dan nu aan via 
wijkraadoosterduin@gmail.com.  

Ook bij vragen, stuur ons een mail of neem contact op met iemand van het 
bestuur.                                            
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Jaarverslag wijkraad Oosterduin 2018 

 

De wijkraad: 
Bij de jaarvergadering is de secretaris van de wijkraad Marijke Zweypfenning-
Snijders afgetreden. Er is een nieuwe secretaris benoemd, Karina Cornet-
Verberne en als penningmeester benoemd Bob Witteveen.  
De samenstelling:  
Jan de Wit, voorzitter 
Karina Cornet-Verberne, secretaris 
Bob Witteveen, penningmeester 
Carla Klippel-Min, lid 

Vergaderingen: 

De wijkraad is 6 keer bijeen geweest. 

Er is eenmalig overleg geweest met de Gemeente Haarlem, de volgende 
onderwerpen zijn besproken; 

• Kruispunt, Zenegroenkade tegenstrijdige informatie, wordt aan gewerkt. 
• Kruispunt Helmlaan/Egelantierlaan wordt te hard gereden, er worden 

tijdelijk “ smiley borden” geplaatst. 
• BuurtwhatsApp preventie is live. De borden zijn geplaatst (3 stuks, 

Oosterduinweg/Duinroosplantsoen, Oosterduinweg/bloemstal Teeuwen, 
Zenegroenkade vanaf de Randweg) 

• Er zijn 30 km borden geplaatst op de Zenegroenkade 
• Bestemmingsplan, geen bijzonderhedendirect in onze wijk. 
• Laadpalen voor de elektrische auto’s, wordt in de planning meegenomen. 

De ontwikkelingen gaan nu zo snel, dat er nog geen stadsplanning is. 
• Er is eenmalig overleg geweest met Alliance 

 

Activiteiten: 
• Nieuwe website is nog in ontwikkeling. Planning februari/maart 2019 live 

te gaan. 
• De Buurtkamer, elke eerste donderdag van de maand is een succes. 
• Opzet voor de wijkkrant 2019, content verzamelen. 
• Opzet straatspeeldag 2019 
• Opzet kunstroute, door wijkgenoten, ondersteuning wijkraad 
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Notulen jaarvergadering (CONCEPT) 

Datum:  14 maart 2018   
Plaats:  In het clubgebouw van Alliance 
 

1. Opening door de voorzitter; 

          De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn 38 wijkbewoners aanwezig. 

2. Vaststellen van de agenda; 

     Toegevoegd wordt het punt mededelingen. 

Jeroen Wittgen geeft aan een vraag te hebben over de verkeersveiligheid, 
zie rondvraag 

3. Mededelingen: 
Vanuit het overleg met Alliance: 

- Alliance gaat een tijdschakelaar plaatsen op de veldverlichting op de 3 
velden, die om 22.15 uur automatisch uitgaan. Het is relatief rustig met 
klachten over overlast en vandalisme. 

- Belang van blijven melden blijft belangrijk als er overlast is. 
- Door minder verhuur van de kantine is er minder overlast. 
- Huub Joosten houdt zicht op het terrein en geeft door als hij wat 

signaleert. 

 
- Eind maart komt er een nieuwe wijkagent in onze wijk: Frank Kathmann 

als opvolger van Linda Hunsche. 

 
4. Lezing door Dik Vonk, oud stadsecoloog van Haarlem, over Landgoed 

Eindenhout; Dik Vonk houdt een boeiende lezing over het stuk bos van het 
Landgoed Eindenhout, wat opgeknapt en aangepast is in samenspraak 
met de gemeente en met hulp van een groep vrijwilligers. 

 

5. Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2017;Deze worden 
vastgesteld met dank aan de secretaris. 

 
6. Jaarverslag van de wijkraad 2017;Er zijn geen opmerkingen over het 

algemeen jaarverslag. 

 

- In het financiële jaarverslag staat een fout, de begroting 2017 moet zijn 
2018. 
De penningmeester licht de begroting toe. Door de gemeente worden de 
bewonerskosten en de wijkraadkosten vastgesteld. Wat niet is besteed, 
moet worden terugbetaald. Van belang is, alles wat ten goede komt aan 
de cohesie in de wijk. 
Karina licht dit toe: het idee is om op meerdere plaatsen in de wijk 
bijvoorbeeld een barbecue te organiseren uitmondend in een barbecue of 
feest voor de hele wijk. Andere ideeën en aanmeldingen zijn van harte 
welkom. 

- Kascommissie, deze bestaat uit Huub Joosten en Anne Marijke Alblas. Zij 
hebben de stukken goed gekeurd en worden bedankt voor de controle.  

Anne Marijke Alblas treedt af en Huub Joosten blijft aan. 
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Als nieuw lid meldt zich Paul van Dijk. 

Er wordt décharge verleend aan de penningmeester, de wijkraad en aan 
de kascommissie. 

7. Wisseling van de wijkraad; 

De secretaris, Marijke Zweijpfenning-Snijders treed af. Zij wordt bedankt door 
de voorzitter voor al haar werkzaamheden. Karina Cornet-Verberne wordt 
secretaris. 

Bob Witteveen treedt aan als penningmeester. Karina meldt dat de wijkraad 
behoefte heeft aan ondersteuning. De sociale media, de buurt WhatsApp, het 
vernieuwen van de website en de wijkkrant vragen om extra hulp. 

 

8. Installatie nieuwe wijkraad; 

De nieuwe wijkraad wordt geïnstalleerd.  

Samenstelling:  Jan de Wit, voorzitter 

                        Karina Cornet-Verberne, secretaris 

                        Bob Witteveen, penningmeester 

                        Carla Klippel-Min, lid 

      Vacant, lid 

9. Rondvraag en sluiting; 
• Jeroen Wittgen, wonend op de Helmlaan meldt het kruispunt van de 

Helmlaan met de Egelantierlaan, komend vanuit de Helmlaan erg 
gevaarlijk te vinden. 

Het doorgaande verkeer op de Egelantierlaan geeft vaak geen voorrang en 
zeker voor fietsers is dit zeer gevaarlijk. Dit wordt door meerdere 
aanwezigen beaamd. De vraag aan de gemeente is of er nog andere 
maatregelen mogelijk zijn behalve de al aanwezige drempels. De wijkraad 
neemt dit mee in het overleg met de gemeente. 

• Een van de bewoners meldt dat het kruispunt komend vanaf Alliance met 
de Zenegroenkade ’s avonds slecht verlicht is. Slechts aan een kant is er 
maar een  

Lantaarnpaal. 
• De heer Brouwer meldt dat het grasveldje op de Stalkruidlaan als 

speeltuintje wordt gebruikt en dit zijn inziens hiervoor niet bedoeld is. De 
voorzitter stelt dat hij het zelf met de buren moet oplossen. 

De heer Brouwer geeft aan dat dit geen succes was en ook niet met de 
gemeente. 

• Ted Bijvoets wijst op de website: www.gahetna.nl, waar o.a. alle foto’s uit 
het Spaarne-Archief te vinden zijn. 

• De voorzitter wijst nog eens op het in de gaten houden van overhangend 
groen. 

Door mosgroei er onder wordt het glad en door een combinatie van auto’s 
half op de  stoep, wordt het voor rollators en kinderwagens moeilijk lopen 
op de stoep. Iedereen heeft de verplichting zelf zijn stoep schoon te 
houden. 

 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje en 
hapje. 

 

 



	

	

14	

Agenda jaarvergadering 

Woensdag 13 maart 2019 

 
Locatie:  clubgebouw van Alliance (er is een lift aanwezig) 

Tijd:  ontvangst vanaf 20.00 uur met koffie,  

De vergadering start om 20.15 uur. 

 

 
1. Opening door de voorzitter 

 
2. Vaststellen van de agenda 

 
3. Lezing door: het sociaalwijkteam Oosterduin 

door: Claire van Wees) 

 
4. Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2018 

 
5. Jaarverslag van de wijkraad 2018: 

§ algemeen jaarverslag 2018 
§ financieel jaarverslag 2018 
§ advies kascommissie 
§ decharge penningmeester en kascommissie 

 
6. Samenstelling van de wijkraad: 

§ nieuw lid: vacant 

7. Rondvraag en sluiting 

 

 

Na afloop is er hapje en drankje aanwezig om de avond gezamenlijk  

af te sluiten. 
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Restaurant
Vis, vlees en vegetarische gerechten uit het seizoen 
met elke maand een wisselend menu. Mooie wijnen en 
verschillende bieren verkrijgbaar van de tap met diverse 
borrelhapjes. Na een winterwandeling lekkere koffie, 
warme chocolademelk en huisgemaakt gebak.

Ramplaan 125  |  Tel: 023 524 0532  |  www.wapenvankennemerland.nl

Zaalverhuur
De locatie beschikt ook over 2 unieke zalen. Een privé pub geschikt voor borrels, kleine 
vergadergroepen en diners tot maximaal 30 personen. De grote zaal  heeft de beschikking 
over een privé terras en is geschikt voor maximaal 150 personen. Uitstekend geschikt voor 
dansfeesten, bruiloften, vergadergroepen, borrels en diners. 

Op de eerste verdieping met uitzicht over de weilanden komt er een nieuwe zaal vanaf april 
2018, deze kan gebruikt worden voor vergaderingen, borrels, verjaardagen en diners.

DAGELIJKS GEOPEND
van 10.00 - 24.00 uur

KOFFIE, LUNCH, BORREL,
 DINER EN ZAALVERHUUR
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Kleurwedstrijd! 
Doe meer en kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in er zijn leuke prijzen te 
winnen. De winnende kleurplaat (prijs 1, 2 en 3) komen ook in het kastje te 
hangen. 
Doe je mee? Lever de kleurplaat voor 1 maart 2019 in in de brievenbus van het 
Duinroosplantsoen 18. 
 
je naam: …………………………………………………………………………………………………………... 
je leeftijd: …………………………………………………………………………………………………………….. 
adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
   


