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COlUmNGrischa lowinsky

Nieuw
U heeft een geheel vernieuwd bewonersblad in 
handen. Elan Nieuws kreeg een flinke opfrisbeurt 
en heet tegenwoordig Elan Thuis. Uit onderzoek 
blijkt dat u ons bewonersblad  waardeert. Met deze 
restyling, zoals dat in goed  Nederlands heet, 
 vergroten we uw aandacht en waardering de 
 komende jaren. Mooi mee genomen is dat ver
nieuwing van het bewonersblad een kosten
besparing oplevert. 
ook nieuw is het reorga nisatieproces waar Elan 
Wonen middenin zit. Doel van de reorganisatie is 
een meer efficiënte en effectieve organisatie te 
 vormen.  Natuurlijk handhaven we daarbij goede 
dienstverlening; dat bent u van ons gewend. 
aanpassing van dienstver lening die we doorvoeren, 
krijgt onder meer  gestalte in het huurdersportaal 
en oprichting van een klantcontactcentrum. Dat 
gaat ook gepaard met realisatie van een kleinere, 
slagvaar diger  organisatie.
Door de reorganisatie kunnen we een belangrijk 
deel van onze prestaties blijven leveren op het 
 gebied van kwalitatief goed en betaalbaar  wonen. 
De door de regering ingevoerde Verhuurders
heffing, die een aanslag op onze financiën doet, 
pareren we niet door alle huren  maximaal te 
verhogen en de investeringen te  stoppen. Dus 
helpt een efficiëntere organisatie en focus op onze 
kernactiviteiten daarbij.
op deze plaats spreek ik graag mijn buitengewone 
waardering uit voor de medewerkers van Elan 
 Wonen die, ondanks de onzekerheid waar  iedere 
reorganisatie mee gepaard gaat,  professioneel en 
toegewijd hun werk blijven doen.
 

Grischa Lowinsky
directeur

‘ We blijven  prestaties 
 leveren voor kwalitatief 
goed en betaalbaar 
 wonen’
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KORT nIEUWS

Startsein zorggebouw 
op 23 januari gaven Elan Wonen en zorginstelling Sint jacob met de 
 ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst het startsein voor de 
bouw van een zorgcomplex voor psychogeriatrische cliënten in de Thomas 

Morestraat in Haarlem (Meerwijk). Het complex bestaat 
straks uit twee gebouwen van twee en drie  lagen 

hoog. In totaal gaat het om 67 kamers voor 
 psychogeriatrische ouderen, vier woon kamers 

en een binnentuin. Naar verwachting start de 
bouw begin 2015. als het bouw proces 
 voorspoedig verloopt, kan oplevering aan 
Elan Wonen in het eerste kwartaal van 
2016 plaatsvinden. Daarna kan Sint  jacob 
het pand  betrekken met haar bewoners. 
Het begin is er!  w  

Op de foto Anitra louwers (voorzitter raad van 

bestuur Sint Jacob) en Arend mol (adjunct- directeur 

Elan Wonen).

Mazzeltje voor drie huurders 
Een financiële meevaller in tijden van crisis. Dat wil iedereen wel! 
Drie huurders van Elan Wonen hadden deze mazzel. In november ont
vingen zij de ‘éénmaandgratishurencheque’ uit handen van  directeur 
 Grischa Lowinsky. Waarom? omdat zij de huur via auto matisch incasso 
 betalen. Ieder jaar verloot Elan Wonen drie keer één maand gratis huur 
 onder huurders die automatisch betalen. Het gaat dan om de ‘kale huur’. 
Voorwaarde is wel dat Elan Wonen iedere maand probleemloos de huur 
van de rekening heeft kunnen afschrijven.  w 
 

Op de foto (v.l.n.r.) Grischa lowinsky, mevrouw Verburg, mevrouw  Bongaardt en de 

heer en mevrouw Cops. 

Vijftig jaar huurder van  
Elan Wonen? Feestje!  
Het is een mooie traditie bij Elan 
 Wonen. Half november worden alle 
huurders in de watten gelegd die dat 
jaar een halve eeuw lang hun  huidige 
woning huren van Elan Wonen en haar 
rechtsvoorgangers. Ze krijgen ‘woon
duurbeloning’: naast een boeket 
 bloemen ontvangen zij een VVVbon en 
een gratis serviceabonnement zolang 
ze in hun woning wonen.  w 

Op de foto bekijkt Elan Wonen-directeur 

Grischa lowinsky samen met huurders oude 

buurtfoto’s.

Leuk
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InFORMATIE

Elan Wonen verkoopt  

klushuizen
De woningen
De woningen hebben nu een oppervlakte van circa 80 m2, verdeeld over 
twee woonlagen, en beschikken over een ruime tuin. Door het uitbou
wen van de woning aan de achterzijde, zowel op de begane grond als 
op de eerste verdieping kan er een woning gerealiseerd worden van 
zo’n 107 m2. Maar ook het aanbrengen van een extra verdieping op de 
woning behoort tot de mogelijkheden. 

Zelf aan de slag!
Elan Wonen vervangt de fundering van de woningen. Daarna gaan de 
kopers van de woningen zelf aan de gang met de rest van de woning. 
Een klushuis is een goed alternatief voor een gewone koopwoning. 
Door zelf te klussen, bespaar je al snel tienduizenden euro’s. Natuurlijk 
moet je wel een beetje een handige klusser zijn en niet opzien tegen 
werk. Er wordt gezorgd voor voldoende begeleiding en ondersteuning 
tijdens het ontwerp en klusproces. Het klushuisproject is onderdeel 
van een gebied in de amsterdamsebuurt waar Elan Wonen huizen op
knapt en verschillende blokken worden gesloopt en nieuw gebouwd.  w 

Op zoek naar een karakteristieke woning dicht 

bij het centrum van Haarlem? En ook nog 

een beetje handig? Dan is een kluswoning in 

de Amsterdamsebuurt misschien iets voor u! 

Binnenkort start Elan Wonen met de  verkoop 

van negentien klushuizen in de Busken Huet-

straat en de Adriaan Loosjesstraat. U kunt u 

nu alvast registreren als geïnteresseerde via 

 mijnstekhaarlem.nl. U wordt dan op de hoogte 

gehouden van de start van de verkoop. 

Ziet u zo’n klushuis wel zitten? Meld u dan aan! Aanmelding verplicht u tot niets.  
Elan Wonen houdt u met regelmaat op de hoogte over de ontwikkelingen. 

Meld 
u aan!
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‘ We moeten met z’n   
allen zorgen voor een  
schone, hele,  veilige en  

leefbare wijk’
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‘Buurtouders’dringen over-
last hangjongeren in Meerwijk terug

Sinds 2011 zijn in Meerwijk - een 

 onderdeel van het Haarlemse 

stadsdeel Schalkwijk - ruim een  

dozijn ‘buurtouders’ (m/v) actief. 

Ze  trekken drie keer per week 

een paar uur in tweetallen door 

de woonwijk, langs plekken waar 

hangjongeren zich  ophouden en 

nog wel eens overlast veroorzaken. 

Dankzij de  directe benadering van 

de buurtouders is die overlast de 

afgelopen jaren fors teruggedrongen. 

Elan  Wonen financiert het project 

in 2014 samen met Pré Wonen en 

Ymere.

Vier buurtouders verzamelen zich rond 
kwart voor zeven in een voormalig 
schoolgebouw aan de Bernadottelaan. 
Het zijn ahmed Ben ali, Ben Kada, allal 
Rabibi en Kacem achahboun, in 2011 
een van de initiatiefnemers van het 
 project. “aanleiding was de overlast 
van kinderen onder de twaalf jaar op 
het  Leonardo da Vinciplein”, legt hij uit. 
Wij wilden onze verantwoordelijkheid 
nemen. of je nu Nederlander of 
 Nieuwe  Nederlander bent, we wonen 
met z’n allen in Meerwijk en moeten 
met z’n  allen zorgen voor een schone, 
hele,  veilige en leefbare wijk. Dat geldt 
ook voor onze kinderen.”

Op patrouille
Benieuwd naar de aanpak van de 
buurtouders, had Elan Wonen aange
geven wel eens een paar uur met hen 
mee te willen ‘op patrouille’. op een 
 relatief zachte, windstille maandag
avond in januari is het zo ver. Normaal 
surveilleren de buurtouders in twee
tallen door Meerwijk, maar voor de 
 gelegenheid trekken ze er voor één 
keer met z’n vieren op uit. achahboun: 
“We krijgen regelmatig van een van de 
woningcorporaties door dat zich ergens 
een nieuwe groep hangjongeren heeft 
gevormd. als we erop afgaan, probe
ren we eerst met hen in gesprek te 
gaan. als ze overlast veroorzaken of 
voor een dreigende sfeer  zorgen in 
de buurt, vertellen we ze dat. De mees
ten van hen kennen we, dus dan gaan 
we langs bij hun ouders. En soms 

schakelen we een instantie als het 
 Centrum jeugd en Gezin (CjG) in.”

Gewaarschuwd?
op deze maandagavond valt er twee 
uur lang geen hangjongere te bespeu
ren in Meerwijk. Zijn ze  gewaarschuwd 
of heeft het Buurtouderproject al hon
derd procent effect gesorteerd? 
“Nee”, lacht achahboun. “Helemaal 
ver dwijnen zal de overlast nooit. Hang
jongeren verplaatsen zich voortdurend 
en er komen steeds weer nieuwe bij. 
Maar we  slagen er wel degelijk in jon
geren van de straat te krijgen. Ik schat 
dat de overlast sinds we begonnen zijn 
met zeventig procent is afgenomen.” 
 Rabibi: “Tijdens onze rondes signale
ren we ook andere zaken die ten koste 
gaan van de leefbaarheid, zoals troep 
op straat en kapotte lantaarn palen. Dat 
melden we meteen, aan de gemeente 
of aan de politie.” 

Chillen
Terug in het voormalige schoolgebouw 
vult de  coördinator het logboek in en 
praten de buurt ouders nog wat na, 
 onder het genot van een kop  koffie. 
Eindconclusie: “overlast door hang
jongeren valt nooit goed te praten. 
Maar ze vervelen zich dood, er is niets 
voor hen te doen. Een ruimte waar ze 
terechtkunnen om onder begeleiding te 
kletsen, spelletjes te doen en te chillen, 
zou goed zijn voor hun ontwikkeling en 
de leefbaarheid van Meerwijk ten goede 
komen.”  w

REpORtAGE
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als de wijkteams signalen krijgen van instanties of 
buren dat er bij buurtbewoners iets aan de hand 
is, gaan ze erop af en leggen contact. Het wijk
team organiseert ter plekke ondersteuning in het 
gezin of huishouden. 

Netwerk
De teamleden nemen de regie niet over, maar 
gaan zo veel mogelijk naast de betrokkenen staan. 
Dit betekent dan vooral kijken naar wat de betrok
kenen zelf aan hun situatie kunnen bijdragen en of 
hun netwerk daarbij iets kan betekenen. als dat 
netwerk er niet is, helpt het sociaal wijkteamlid 
een netwerk op te bouwen.

Twee sociaal wijkteams 
actief in Haarlem De gemeente Haarlem heeft samen met diverse welzijnsorgani-

saties, twee sociaal wijkteams in  Haarlem-Oost (Slachthuisbuurt 

en Parkwijk) en Schalkwijk  (Boerhaavewijk en Meerwijk) opgericht. 

Zij zijn sinds medio 2013 de ogen en oren van de buurt. 

Handen ineen
In het sociaal wijkteam hebben verschillende professionals de handen 
ineengeslagen op het gebied van jeugd en opvoeding, werk en inkomen 
en zorg. Zij werken volgens de methode ‘één gezin of huishouden, één 
plan, één contactpersoon’.

Snel in actie
Door in de buurt aanwezig te zijn, kan het sociaal wijkteam snel in actie 
komen en zo voorkomen dat problemen groter worden. Indien nodig 
haalt het wijkteamlid er hulp bij of verwijst door naar bijvoorbeeld de 
(geestelijke) gezondheidszorg. Het wijkteam houdt daarbij ook in de 
 gaten of de verwijzing tot stand komt en houdt de vinger aan de pols.

Zorgen? Mail!
Maakt u zich zorgen om een van uw buren? Dan kunt u natuurlijk zelf 
in gesprek gaan met de buurman of buurvrouw in kwestie. Maar u 
kunt ook een sociaal wijkteamlid benaderen. Dit kan via  
wijkteamschalkwijk@haarlem.nl of wijkteamoost@haarlem.nl.  w

 sociaal wijkteam 
Boerhaavewijk en Meerwijk

 sociaal wijkteam 
Slachthuisbuurt en Parkwijk

InFORMATIE
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ARTIKEL

Drie huurders ontvangen 

iPad mini
Digitaal, dus altijd beschikbaar!
Sinds de komst van het huurdersportaal 
hebben al 1500 huurders ingelogd op 
Mijn Elan Wonen. Huurders kunnen hier op ieder 
 moment een reparatieverzoek indienen, hun facturen 
 bekijken of gegevens wijzigen. onder de gebruikers van het huurdersportaal die 
aangaven dat zij de enieuwsbrief willen ontvangen, werden drie iPads mini ver
loot. Directeur Grischa Lowinsky is blij dat zo veel huurders meteen gebruikmaken 
van Mijn Elan Wonen. “Het is een mooie aanvulling op onze dienstverlening. 
Huurders hoeven nu niet meer per sé tijdens kantoortijd met ons te bellen, maar 
kunnen dingen doorgeven op het moment dat het hun uitkomt. Dus ook ’s avonds 
en in het weekend.” 

Ook kans maken op een iPad mini?
Wilt u ook kans maken op een iPad mini? In januari 2015 verloot Elan Wonen weer 
drie iPads mini onder de gebruikers van het huurdersportaal. Heeft u zich nog niet 
aangemeld op het huurdersportaal? Maak dan snel een account aan en geef op uw 
profielpagina aan dat u graag de enieuwsbrief van Elan Wonen wilt ontvangen.  w

De heer Hirs: 
‘Wat fijn dat ik bij Elan Wonen nu  

alles online kan regelen. En daar heb  

ik nu ook nog een iPad mini voor om  

dat te kunnen doen’

Mevrouw Dijkstra: 
‘Een iPad mini! En daarvoor hoefde ik  

me alleen maar aan te melden voor het 

 huurdersportaal en de  

enieuwsbrief’ 

op de foto v.l.n.r.: directeur Grischa Lowinsky, de heer en mevrouw 

Hirs, de heer Groenendijk en mevrouw Dijkstra.  

Niet op de foto: mevrouw Fennis.

Sinds september 2013 kunnen 

huurders van Elan Wonen hun 

huurderszaken digitaal regelen 

via het huurdersportaal. Onder de 

huurders die gebruikmaken van het 

huurder sportaal werden drie iPads 

mini verloot. De winnaars namen op 

23 januari onder het genot van een 

hapje en een drankje hun prijs in 

ontvangst. 
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PORTRET

Het is alles klokken 
                       wat de klok slaat  

Echte verzamelaars. Zo kun je Hans en Floor van den IJssel zeker noemen. 

Naast allerlei spulletjes van Amstel bier, aardewerk uit Workum en mini a-

tuur-oldtimerbussen van NZH en Connexxion, vallen in hun woning in de 

 Gouwstraat in Haarlem vooral de grote aantallen varkens én wandklokken op.

Knorrenstein. Vanwege enkele stenen 
varkensbeelden in de tuin, wordt de 
stacaravan van Hans en Floor zo 
 genoemd door de andere bewoners van 
het vakantiepark op de Veluwe. Met 
maar liefst 420 varkens in alle soorten 
en maten gaat die koosnaam ook op 
voor hun rijtjeshuis in de  Gouwstraat, 
waar het echtpaar al dertig jaar woont. 
“De eerste twee beeldjes van varkens in 
de collectie waren een cadeautje van 
mij aan Hans”, herinnert Floor zich.  
“Waarom varkens? Gewoon, omdat het 
leuke en vooral ook pientere dieren 
zijn.”

Imposante collectie
Dankzij cadeaus van familie en vrien
den en vondsten in winkeltjes en op 
rommelmarkten, dijde de verzameling 
in de decennia die volgden snel uit. 
onlangs besloot Floor om bijna alle 
‘knuffelvarkens’ op te ruimen. 
“Ze  namen te veel ruimte in en werden 
vies, want je kunt ze niet wassen.”
Wat is overgebleven, is een imposante 
collectie varkens van steen, porselein, 
plastic, hout en glas, die liggen en 
staan in een grote vitrinekast. Wat 
 attentiewaarde betreft, moeten ze in de 

woonkamer concurreren met zestien 
fraaie wandklokken en pendules. “ook 
dat waren er voorheen meer, maar we 
hebben de meest kitscherige laatst de 
deur uitgedaan”, vertelt Hans. “Nee, 
we repareren ze niet zelf. Daar hebben 
we iemand voor. Trouwens, echt goede 
klokkenmakers worden steeds zeld
zamer.”

Gezamenlijke passie
Wat voor varkensbeeldjes geldt, gaat 
volgens Hans ook op voor wandklok
ken: de gezamenlijke passie mag het 
dit jaar 42 jaar getrouwde echtpaar 
geen handenvol geld kosten. “als we in 
een winkel of op een rommelmarkt 
 tegen een mooi exemplaar oplopen, 
 informeren we altijd naar de prijs, maar 
we gaan er echt niet de hoofdprijs voor 
betalen.”
Wat Floor aantrekt in wandklokken, is 
de ‘huiselijkheid en gezellige sfeer’ die 
ze met zich meebrengen. Hans: “En we 
kunnen in huis overal en altijd zien hoe 
laat het is.” Lachend: “Nee, alle klokken 
hoeven niet exact dezelfde tijd aan te 
geven. Liever niet zelfs, want dan 
 worden we helemaal gek om twaalf uur 
’s middags en twaalf uur ’s nachts…”  w 

NaaM
Hans en Floor van den IJssel

VERZaMELING
Varkens en wandklokken
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‘We kunnen 
in huis overal en  

altijd zien 

hoe laat  
het is’ 
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mIJN HUISDIER EN IK

RaS
Siberische husky’s    

BaaSjES 
John en lindy van Dijk

“je kunt wel zeggen dat we gek op huisdieren 
zijn”, lacht Van Dijk, die vooral niet uitgepraat 
raakt over de husky’s.
Terecht: het zijn prachtige én bijzondere honden. 
Van Dijk: “Ze zijn oersterk en heel eigenwijs en er 
zit nog iets wilds in, iets wolfachtigs. Daarom laat 
ik ze ook nooit loslopen, want dan gaan ze op 
jacht. alleen op het strand mogen ze wel eens 
 uitrazen.”

Groot rondje
Volgens Van Dijk barsten jack en jones van de 
energie. “We laten ze vier keer per dag uit. Eén 
keer per dag doen we een groot rondje van ander
half uur, bijvoorbeeld om de Molenplas en de 
Meerwijkplas heen of via Heemstede en de 
 Haarlemmer Hout. En af en toe mogen ze voor de 
step, daar heb ik speciale tuigen voor. Dat vinden 
ze fantastisch. Het zijn immers echte slede
honden.”
Dankzij zijn honden krijgt Van Dijk zelf ook veel 
 lichaamsbeweging. Eén ding doet hij ze zeker niet 
na: “Ze kunnen ongelofelijk goed tegen kou. Bij 
vijftien graden onder nul liggen ze doodgemoede
reerd buiten, op de ijskoude tegels. Tegels ja, want 
anders gaan ze graven. op die manier hebben ze 
al een paar keer een mol gepakt.”  w   

Ze heten Jack en Jones, de twee Siberische husky’s van John en 

Lindy van Dijk. Met hun twee honden, vier vissen, vijf katten en 

niet te vergeten hun zoon Matthew (hun andere zoon Kilian is net 

het huis uit) wonen ze in een ruime huurwoning aan de Griend in 

de Haarlemse Molenwijk. 

Jack en Jones

‘Af en toe mogen  
ze voor de step. Het zijn  

immers slede honden’

oersterk en heel 
eigenzinnig
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KAN IK U HElpEN?

om met het goede nieuws te beginnen: eigenaar Daan 
 Barends is tevreden over Elan Wonen, de corporatie waarvan 
hij de 300 vierkante meter winkelruimte in de Generaal 
Spoorlaan in HaarlemNoord huurt. “Natuurlijk, de huur zou 
wel wat lager mogen van mij, maar ik kan ze altijd bellen als 
er wat is. Laatst heeft Elan Wonen nog een achteringang 
 gerealiseerd in het magazijn. Daardoor hoef ik nu niet meer 
de hele winkel door met oude of nieuwe spullen.”

Oude spullen
Met Paleis Noord ging in februari 2013 een lang gekoesterde 
wens in vervulling voor Barends: op Rataplan na, heeft hij de 
enige kringloopwinkel in HaarlemNoord. Zijn assortiment: u 
kunt het zo gek niet verzinnen. Zijn prijzen: heel laag en zelfs 
dan valt er altijd nog over te onderhandelen. Helaas, en dat is 

meteen het slechte nieuws, realiseert de winkelier nog niet de 
omzet die nodig is om op langere termijn het hoofd boven 
 water te kunnen houden. “De loop zit er nog niet genoeg in”, 
verzucht Barends. “Dat geldt zowel voor mensen die oude 
spullen komen halen als voor mensen die ze komen brengen. 
Zelfs hier in de straat zie ik mensen af en toe meubels op de 
stoep zetten als grof vuil. Dan denk ik: breng ze toch naar mij!”

Winkelstrip
De Generaal Spoorlaan is een van de zogenaamde ‘winkel
strips’ die het moeilijk hebben, in dit geval onder andere 
door de nabijheid van het Marsmanplein. Maar Barends 
geeft het niet zo snel op. “Paleis Noord heeft mensen veel te 
bieden. Ik hoop dat ze mijn kringloopwinkel in 2014 wel 
steeds vaker weten te vinden.”  w

Paleis Noord 

is van alle markten thuis
Onder invloed van internet en de economische crisis hebben veel 

 winkeliers het zwaar. Elan Wonen steekt deze huurders een hart onder de 

riem met een nieuwe rubriek, waarin iedere keer een winkel in de schijn-

werpers wordt gezet. Even voorstellen: Paleis Noord.

aDRES
Generaal Spoorlaan 8

 Haarlem

oPENINGSTIjDEN
maandag t/m vrijdag:  

9.00 - 18.00 uur
zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

‘Paleis Noord heeft  
mensen veel te bieden, 

maar de loop zit er nog 
niet genoeg in’ 

oersterk en heel 
eigenzinnig
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WIJKBUDGEt

gekocht van het wijkbudgetMooi
Ieder jaar stelt Elan Wonen een wijkbudget beschikbaar aan alle wijken waar de 

corporatie woningen bezit. Dit bedrag kunnen de bewonerscommissies besteden 

aan activiteiten die de leefbaarheid in de buurt ten goede komen.

BEWoNERSCoMMISSIE :     Slachthuisbuurt

aaNTaL WoNINGEN :     585

TE BESTEDEN IN 2013 :     € 2.925,

Kunstgras in voetbalkooi bij De Hamelink
Vorig jaar maart volgden de leerlingen van groep 7/8 van 
 basisschool De Talenten een bliksemstage bij Elan Wonen. 
Bij de uitleg van de afdeling Wijken & Buurten mochten zij 
meedenken over de besteding van het wijkbudget 2013. ‘Kunst
gras in de voetbalkooi’ kwam als grootste wens naar voren. 
De bewonerscommissie Slachthuisbuurt was enthousiast 
over het idee en stelde het wijkbudget 2013 ter beschikking. 
En omdat Elan Wonen het belangrijk vindt dat kinderen mee
denken over hun woonleefomgeving, leverde ook de corpo
ratie een financiële bijdrage aan de realisatie van de plannen.

Opruimacties
Eind oktober namen de leerlingen van De Talenten de 
 vernieuwde voetbalkooi in gebruik. Nu de tegels in de kooi 
zijn vervangen door kunstgras, kunnen zij ook in de herfst en 
de winter buiten sportief bewegen. 
De kinderen doen op hun beurt graag iets terug. Zij verzor
gen het groen in de buurt en houden opruimacties. “Zo laten 
we zien dat we samen een krachtige leefgemeenschap 
 kunnen vormen en dat mensen, groot en klein, samen sterk 
zijn”, aldus josé de Cock, wijkcoach Elan Wonen.  w
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WIJ... DE WIJK

De bewonerscommissie IndischebuurtNoord van 
Elan Wonen is behoorlijk actief maar zit wel een 
beetje in de lappenmand: voorzitter Marijke van 
den Berg ontbreekt door ziekte en secretaris 
Wies Kops beweegt zich door een ongelukkige val 
in de ardennen op krukken door haar eigen huis. 
 Samen met Hans Ebbing en Ria Rusman houdt ze 
de moed er echter in, al valt het niet mee om de 
bewoners van de 126 woningen in de Indische
buurtNoord te enthousiasmeren. “De belang
stelling voor het openingsfeest in september 2012 
viel ons eigenlijk een beetje tegen. omdat we zo 
weinig respons kregen op onze ideeën, hebben 
we daarom in 2013 geen buurtfeest gegeven.”

Bankjes in entrees
Het wijkbudget is dat jaar grotendeels opgegaan 
aan enkele bankjes, die volgens de heer Ebbing 
een mooie plek hebben gekregen in de entrees 
van de drie torens van De archipel. “Zelf heb ik 
het in ‘mijn’ woontoren bijzonder getroffen met 

mijn medehuurders. De jaarwisseling hebben we 
bijvoorbeeld samen gevierd. Maar in de andere 
 torens én in de wijk hebben de meeste buren 
 weinig contact met elkaar.”

Buurtbarbecue 
Daarom heeft de bewonerscommissie toch weer 
plannen opgevat voor een nieuwe buurtbarbecue, 
die in de zomer van 2014 moet plaatsvinden. 

“Maar niet meer op Burendag, zoals de eerste 
keer”, benadrukt mevrouw  Rusman. “Dat is ons 
slecht bevallen. We zitten meer aan augustus te 
denken, als iedereen net  terug is van vakantie.”
Volgens mevrouw Kops komt bij de organisatie van 
zo’n buurtbarbecue veel meer kijken dan je denkt. 

“Daarom houden we de touwtjes niet strak in han
den, maar gaan we zo veel mogelijk buurtbewoners 
betrekken bij de organisatie. Want dat is het leuke: 
met z’n allen een feest organiseren en er vervol
gens ook samen van genieten. Een beter manier 
om elkaar goed te leren kennen is er niet.”  w

Indischebuurt-Noord 
heeft actieve bewonerscommissie 

Een grootschalig sloop-

nieuwbouwproject heeft 

het noorden van de 

 Indischebuurt een geheel 

ander gezicht gegeven. Aan 

de Spaarndamseweg springt 

vooral De Archipel in het oog. 

Bij zo’n vernieuwde buurt 

hoort een nieuwe, actieve 

bewonerscommissie en die 

is er dan ook gekomen.

op de foto v.l.n.r.: 

Wies Kops,  

Ria Rusman en 

Hans Ebbing
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WERELDWIJD WOnEn

achahboun (52) kwam in 1990 vanuit Marokko naar 
 Nederland. Met zijn vrouw en vier kinderen woont hij sinds 
2007 in de Thomas Morestraat in het Haarlemse stadsdeel 
Schalkwijk. Wat in de woonkamer meteen opvalt, is een soort 
Uvormige zithoek, met een dik tapijt en glimmende meubels 
die fraai zijn gestoffeerd. “Gastvrijheid is een groot goed in 
Marokko”, legt achahboun uit. “In Marokko zijn veel 
 woningen voorzien van een woonkamer én een speciale 
 kamer waar gasten worden ontvangen. Bij gebrek aan ruimte 
hebben wij dat hier gecombineerd.”
 
Cultuurshock
op een iPad na is de kamer keurig opgeruimd. De meubels 
zijn op maat gemaakt en geïmporteerd uit Marokko. Typisch 
Marokkaans zijn volgens achahboun ook de sierlijke gordijnen 
en de gesloten vitrages. “In Marokko bevinden de meeste 
woningen zich op de eerste verdieping. De ramen zijn boven
dien voorzien van tralies. Toen ik in Nederland kwam, was ik 
stomverbaasd over de enorme ramen op de begane grond. 
Vooral ’s avonds kon je overal zo naar binnen kijken, want de 
gordijnen gingen niet dicht. Dat was wel een cultuurshock, 
ja.”
 
Vrouw des huizes
achahboun verdient de kost als projectleider van diverse 
 projecten. Daarnaast is hij de initiatiefnemer van het project 
Buurtouders, dat elders in Elan Thuis wordt beschreven. 
Thuis zwaait zijn vrouw de scepter, benadrukt hij. “Zij is echt 
de ‘vrouw des huizes’. In veel Nederlandse woningen is de 
keuken geïntegreerd in de woonkamer. Dat vond mijn vrouw 
maar niets. Ze wilde een eigen ruimte. Door de deur tussen 
de keuken en de kamer te verplaatsen, hebben we daarvoor 
gezorgd.”  w

Het is een typisch Nederlands rijtjeshuis, zoals er 

 alleen in de Haarlemse wijk Meerwijk al vele honder-

den staan. Maar in de Thomas Morestraat heeft Kacem 

Achahboun er met zijn vrouw een Marokkaans stempel 

op gedrukt.
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Rijtjeshuis op z’n 

Marokkaans

Kacem Achahboun  
met zijn jongste  
zoon Sami (6). 

 ‘ Gastvrijheid 
is een groot   goed 

in marokko’
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VOOR DE (D)RAAD ERmEE!

“Deze stelling wordt vaak door mensen gebruikt wanneer er in de buurt 
iets negatiefs gebeurt of als men erop gewezen wordt dat de buurt niet 
meer zo was als voorheen. Tijden veranderen en mensen ook. Er is een 
tijd geweest waarin het normaal was dat er veel vanuit de woningbouw 
geregeld werd. als bewoner had je wel iets in te brengen, maar de 
 beslissing was bij de ‘heren’.
Toen brak er een tijd aan waarbij je als bewoner ging meepraten en daar
bij ook als buurt ging acteren want, zo dacht men, als buurt moet je het 
maken.
anno 2014 leven we in de tijd van social media, een gezin met sociale 
contacten zoals werk en clubs. Kortom, een leven vol afspraken. De 
buurt is hiervan een onderdeel en men gaat ervan uit dat deze wordt 
verzorgd door anderen. De buurt zoals deze wordt omschreven in de 
boeken, bestaat niet meer. De buurt bepaalt tegenwoordig de status van 
wonen.
Hierdoor is er nog wel betrokkenheid, maar op een andere manier. 
De levenswijze van de bewoners is gericht op de omgeving en dan voor
namelijk op het eigen stukje huis en de tuin. als dit in het geheel past, 
is men ‘happy’.
Wat me brengt bij de stelling waarmee we begonnen. Vaak wordt ver
geten dat er toch altijd een kleine groep mensen is die zich zorgen 
maakt over het geheel. Dit zijn de mensen van de bewonerscommissies. 
Zij zijn de mensen die praten met de bewoners en de woningcorporatie 
en die zich zorgen maken als de buurt in een ander daglicht komt als 
men gewend is.
Dit zijn vaak de mensen die, om het zo maar even uit te drukken, 
 komen uit de tijd van vóór de social media en de propvol geplande 
 dagen. Die nog wat tijd over hebben en de tijd nemen om de buurt te 
bekijken.
Het is dan ook jammer dat het vooral de jongere gezinnen aan tijd ont
breekt. We hopen dan ook dat er in de toekomst meer interesse en tijd 
komt bij de gezinnen, zodat de continuïteit van de bewonerscommissie 
wordt gewaarborgd!”  w

Cor Beerthuizen
voorzitter bewonersraad 

In de nieuwe rubriek ‘Voor de (d)raad ermee!’ reageert de bewonersraad op een 

prikkelende stelling.

De buurt zal huurders een zorg zijn

‘ Betrokkenheid,  
maar op een  andere  
manier’

Cor Beerthuizen
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nATUURTIPS

Zoef de haas   
houdt de  deur voor u open!

Vul de puzzel op pagina 23 in en maak kans op 
een van de drie deurstoppers Haas. Hij heeft 
echte flaporen. Hij is gemaakt van textiel 
en gevuld met zand en is dertig  
centimeter hoog. Geen winnaar? 
U kunt de haas voor E 24,95 

 kopen op www.landschap noord-
 holland.nl/webwinkel.

Een emmer water voor een cent
Het was vroeger een plek waar rijke amsterdammers in de zomer ver
bleven met hun familie: Buitenplaats Leyduin. Ze waren dan blij weg te 
zijn uit de stinkende, vervuilde stad. Uit de Leybeek van Leyduin werd 
water gehaald. Met trekschuiten vanuit de Leidsevaart werd het water 
naar amsterdam vervoerd en voor één cent per emmer verkocht. Tegen
woordig komt ons water gewoon uit de kraan en kunt u in Leyduin vrij 
wandelen. De wandelroute vindt u op www.landschapnoordholland.nl/
route/buitenplaatsen. Buitenplaats Leyduin is gelegen aan de 
 Leidsevaartweg tussen nr. 4951 in Heemstede.

De natuur rondom uw woning 
Het is fijn om behalve van uw woning, ook te genieten van 

uw  omgeving. Daarom geeft Landschap NoordHolland u 
 vanaf dit nummer informatie en tips om erop uit te 

gaan.  Bos, duin, polders, forten en zo veel bijzondere  
dieren en planten. Noord Holland heeft het alle maal. 
Voor € 2,50 per maand bent u al  Beschermer van de 
natuur. Naast een tijdschrift (viermaal per jaar) zijn 
er nog veel meer voordelen.  
Kijk op www.landschapnoordholland/voordelen.

Voorjaarsexcursie langs 
bloembollen
Vorig jaar hebben leerlingen van 
de Franciscusschool in Bennebroek 
30.000 stinsenbollen geplant in het 
Bennebroekbos. Narcissen, blauwe druif
jes, winterakonieten en krokussen. De boswachter neemt u mee 
op stap om te kijken naar het  resultaat van deze actie. Datum en tijd: 
30 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Kosten: € 7 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 3. 
 Beschermers van Landschap NoordHolland betalen € 4 en hun kinderen mogen 
gratis mee op vertoon van de pas.  Aanmelden kan op www.gaatumee.nl. 

Cor Beerthuizen
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Foto: Dutchphoto

Uit in de 

Natuur
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ARTIKEL

In totaal worden 34 nestkastjes bevestigd aan de woningen 
in de Van Zeggelenstraat, De Genestetstraat en de 
Ten  Katestraat. De nestkastjes zijn gezaagd door leerlingen 
van het Haarlemse Sterrencollege. Samen met kinderen van 
vier bassischolen en de artisklas van het Wereld Natuur 
Fonds werden er ruim 200 kastjes gebouwd. Voor de jongeren 
van het Sterrencollege was dit hun maatschappelijke  stage. 
Van Wijnen Heerhugowaard B.V., de aannemer van het 
 renovatieproject, heeft de kastjes geschilderd en hangt de 
kastjes op. Elan Wonen verzorgt het toekomstige onderhoud 
van de kastjes.
 
Een echte stadsvogel
De gierzwaluw is een echte stadsvogel. Ze overwinteren in 
Zimbabwe en broeden in Haarlem en ze komen altijd in 
 hetzelfde nestje terug. Het is een bijzondere vogel die geen 
pootjes heeft, altijd in de lucht is en alleen tijdens het broeden 
in aanraking komt met de aarde. jaarlijks vliegt de gierzwaluw 
van Mutare in afrika naar Nederland en weer terug. De vogel 
komt rond Koningsdag aan in Haarlem om te broeden. Nadat 
de jongen zijn uitgekomen en opgevoed vliegen ze in grote 
 groepen terug naar Mutare. Daarom zijn ze symbool gewor
den van de Haarlemse stedenband met Mutare in afrika.  w
 

Nestkastjes 
voor gierzwaluwen

Elan Wonen streeft naar behoud van en mogelijk nieuwe 

natuur in haar wijken en buurten. In samenwerking 

met Stedenband Haarlem-Mutare worden daarom 

nestkastjes voor gierzwaluwen aan de buitengevel van 

de  gerenoveerde woningen in de Amsterdamsebuurt 

 bevestigd. Begin februari werd het eerste nestkastje in de 

Van Zeggelenstraat opgehangen.

Kijk voor informatie  
over dit project op  

www.mijnstekhaarlem.nl  
of www.vanwijnen.nl

www.gierzwaluwbescherming.nl
www.bvgz.nl of  www.haarlem-mutare.nl.

Info
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mIJN StRAAt(NAAm)

Met haar man jaap woont Elly Paulus al 46 jaar in 
de Dr. j.R. Thorbeckelaan in Heemstede. Maar 
naar wie de straat is vernoemd…? “Ik heb het wel 
eens opgezocht. Was het geen schrijver? Ik weet 
nog wel dat die ‘R’ voor Rudolph staat, maar wat 
hij nou precies deed…?”  

Natuurkundige?
Meer straat bewoners worstelen met die vraag. 
Een van hen beweert met grote stelligheid dat 
Thorbecke ‘een natuurkun dige uit  Zwitserland’ 
was. Met een ‘Nederlandse schrijver’ komt 
jan Ruigrok (nummer 27) al een stuk dichter in de 
buurt.  Mevrouw De Vries van nummer 78 slaat na 
één mislukte  poging de  spijker op z’n kop. “Was 
het een schilder? Nee, wacht, ik heb op televisie 
wel eens iets over hem voorbij zien komen. 
Hij was politicus. Minister zelfs, geloof ik.” 

Wikipedia
Mevrouw Paulus belt terug. Ze heeft op Wikipedia 
opgezocht wie Thorbecke was. “Een politicus en 
een heel bekende ook. Hij heeft in amsterdam 
zelfs een standbeeld gekregen.” Met gevoel voor 
humor weet haar man zelfs te melden van welke 
partij Thorbecke was. “De PVV.”  w

‘Thorbecke? 
Een natuurkundige 
uit Zwitserland’

Dr. mr. j.R. Thorbecke (17981872) was een liberaal staats

man. Hij was lid van de Tweede Kamer, leidde drie kabinetten 

en stond als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 

aan de basis van de parlementaire democratie. Thorbecke 

wordt beschouwd als de grootste Nederlandse staatsman 

van de negentiende eeuw en als een van de grootste 

Nederlandse staatsmannen aller tijden.

www.gierzwaluwbescherming.nl
www.bvgz.nl of  www.haarlem-mutare.nl.
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TIPS & WEETJES

Sinds 2 januari 2014 heeft Buurtbedrijf 
Haarlemoost een  filiaal in Schalkwijk. Het 
Buurtbedrijf is een gezamenlijk initiatief 
van de drie Haarlemse woningcorporaties, 
de gemeente, Spaarnelanden en Paswerk. 
Het doel is twee ledig: Haarlemoost, en 
nu ook Schalkwijk, leefbaarder maken en 
mensen met een grote afstand tot de 
 arbeidsmarkt aan de slag helpen.
Het filiaal van Buurtbedrijf Haarlemoost 
is gevestigd aan het Leonardo Da Vinci
plein 73 (Meerwijk). Buurt bewoners 

 kunnen hier terecht voor hulp bij klusjes in 
en om het huis. Maar ook voor computer
hulp of het seizoenklaarmaken van de tuin. 
Een aparte wijkploeg maakt de openbare 
ruimten in de buurt vrij van zwerfvuil.
Er komt ook een klankbordgroep die zich 
bezighoudt met wat goed gaat en wat nog 
kan worden verbeterd door het Buurt
bedrijf. Wilt u hierin zitting nemen?  
Neem dan contact op met Hans Verwey: 
0636 49 27 77 of  
hans@bbhaarlemoost.nl.  w

Voor onze nieuwe rubrieken ‘Wereldwijd wonen’, ‘Mijn huisdier’ en  ‘Portret’
zijn we op zoek naar Elan Wonen-huurders die het leuk vinden om hieraan 
mee te werken. U kunt uzelf opgeven, maar natuurlijk ook uw buurvrouw, 
 buurman of buurtbewoner. Mail uw ideeën naar mail@elanwonen.nl onder 
vermelding van Rubrieken Elan Thuis.

Oproep  

Op de site www.meermetminder.nl ontdekt u 
wat u in úw situatie kunt besparen op e nergie. 

Meer  met minder

Filiaal van Buurtbedrijf  Haarlem-Oost in Schalkwijk
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pUZZEl

Kruiswoord

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89

90 91 92 93

© www.puzzelpro.nl

62 6 53 91 13 20 3 29 88 9 58 39 75 28 76 87 48
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21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89

90 91 92 93

© www.puzzelpro.nl

62 6 53 91 13 20 3 29 88 9 58 39 75 28 76 87 48

Horizontaal  
1 portemonnee  6 verbond  9 getroffen  13 gewichtsaftrek  18 lapzwans  19 treurspel  21 of dergelijke  23 voordat  24 dierenverblijf  
26 mep  27 persoon  28 de jongste  29 voorzetsel  31 takje  33 plant  34 speelgoed  36 rimpelloos  38 drinkgerei  39 geneesmiddel  
41 heimelijk  44 pl. in Gelderland  45 voetbalterm  47 strook  48 breekbaar  49 smaad  51 vaartuig  52 haarsmeer  53 uiterst   
56 jong dier  59 vlek  62 in de knel  65 herkauwer  66 aantekening  68 soort hond  70 ontkenning  71 mand  73 waterkering   
74 draadje  75 vrouwelijk dier  76 nobel  77 voorzetsel  78 watering  80 oosters tapijt  82 dapper  84 kraan  86 voorzetsel   
87 loopbaan  88 ontharen  90 palmriet  91 zuiver  92 verwonding  93 jaargetijde.
Verticaal  
2 voegwoord  3 melkklier  4 soort hert  5 lijn  6 weegtoestel  7 voordeel  8 Europees land  10 sportvrouw  11 papegaai  12 beroep  
13 bedehuis  14 gravin van Holland  15 sieraad  16 zangnoot  17 sterke drank  20 opdracht  22 hardhorend  25 slim  26 krat   
28 edelgesteente  30 dreun  32 namiddag  35 in orde  37 Europees land  39 treffen  40 schuld  42 elk  43 dun  46 gebouw in 
 amsterdam  50 vreemde munt  53 kleintje  54 inkomen  55 nieuwerwets  56 deel v.h. oog  57 soort uniform  58 uiteinde v.e. spier  
59 loot  60 vrucht  61 onguur gezicht  62 werktuig  63 kier  64 splitsen  67 blijkens de akten  69 in opdracht  72 hoogbouw   
76 pl. in Limburg  79 jaartelling  81 roem  83 pl. in Gelderland  85 vlaktemaat  87 compagnon  89 deel v.d. bijbel.

De oplossing van de puzzel in Elan Nieuws najaar 2013 was: online huurdersportaal.
Mevrouw M. Snijders uit Haarlem won de Elan Wonentaart.

Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 15 april naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR  Haarlem. Mailen mag natuurlijk 
ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar ontvangt deurstopper ‘Zoef de haas’ op pagina 19.



Elan Wonen  
Postbus 1646  
2003 BR Haarlem
Meesterlottelaan 301  
2012 jj Haarlem

Tel.: (023) 515 98 59
Fax: (023) 532 31 24 
Email: mail@elanwonen.nl
Web:  www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag  8.30  16.30 uur
Vrijdag  8.30  12.00 uur

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden, 
dan wordt u automatisch doorverbonden met 
de Meldkamer. Uiterste noodgevallen zoals 

 gesprongen waterleidingen, elektriciteitsstoringen, 
inbraak e.d. kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week melden. De Meldkamer regelt dat zo 
 spoedig mogelijk  contact met u wordt opge nomen 
om het probleem te verhelpen.

Woonservice
0900  0 400 800 (10 cent per minuut)
www.mijnwoonservice.nl

Regionale Geschillencommissie
antwoordnummer 1872  2000 WC Haarlem
www.geschillencommissie.net

wijkantenne@elanwonen.nl
Naar dit emailadres kunt u suggesties en ideeën 
voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.
Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige 
 bewoning melden.
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COlOFON 

Elan Nieuws is een 

uitgave van Elan 

Wonen voor haar 

huurders.
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IEtS VOOR U?

BEWONERSINFORmAtIE

Te huur: De Komeet

Het stijlvolle gebouw op de hoek van de Grahamstraat en de 
Planetenweg heeft twaalf woonlagen. op elke woonlaag be
vinden zich vijf driekamerappartementen met een gemiddeld 
oppervlakte van 100 m2. De ruime balkons hebben een afme
ting van circa 10 m2. Uniek aan De Komeet is de circa 400 m2 
grote daktuin op de bovenste verdieping van het gebouw.
 

Wilt u wonen in een modern appartement, dicht bij het 

strand, de zee en de duinen, met een prachtig uitzicht? 

Dat kan! Elan Wonen verhuurt appartementen in woon-

gebouw De Komeet in IJmuiden. Zowel in de sociale als 

in de vrije sector.

Interesse Neem contact op met onze afdeling 
Wonen, telefoon (023) 515 98 90,  
of kijk op www.elanwonen.nl.


