
Niet iedereen 
kan op vakantie
HAARLEM De Diaconie deelde 
maandag 23 juli in de Ontmoe-
tingskerk aan de Frankrijklaan 
twintig vakantietassen uit aan 
kinderen uit de buurt. Al eerder 
was dat op scholen in het centrum 
en in oost gedaan.
 
Willem Brand

,,In totaal zijn er honderd va-
kantietassen uitgedeeld”, vertelt 
Immy Nieboer. ,,De meeste kinde-
ren vandaag wonen in de buurt en 
zitten op de Pyramideschool”. Om 
elf uur heet zij twintig kinderen 
en hun ouders welkom. ,,Hoelang 
hebben jullie vakantie?” vraagt 
ze. Zes weken, zegt een meis-
je. Hoeveel dagen is dat? vraagt 
Immy. Het sommetje is door een 
jongen snel gemaakt: 42. ,,Nou, 
dat zijn een boel dagen”, vindt ook 
Bart de Kan, die met zijn dochter 
Mandy (9) mee is. Op vakantie 
gaan is er voor het gezin De Kan-
Wijnands al tien jaar niet bij. Bart 
(47) is door een hersen- en hart-
infarct arbeidsongeschikt. Geluk-
kig werkt zijn vrouw Jolanda wel. 
Bart: ,,We doen af en toe een dagje 
uit, zo gaan Mandy en ik morgen 
naar zwembad Vosse in Hillegom 
met de regiotaxi. Het zit Mandy 
toch wel dwars dat ze niet op va-
kantie gaat, dat durft ze ook niet 
op school te vertellen”.

Bart is blij met de kerk. Dankzij 

financiële steun is het gezin uit 
de schuldhulpverlening geko-
men. ,,Ik ben ook heel blij dat ze 
dit organiseren”. Leuk is dat de 
kinderen eerst een poppenthea-
ter-voorstelling voorgeschoteld 
krijgen van Jeannette Kuiper van 
De Zilveren Maan. ,,Kennen jullie 
Jan Klaassen”, vraagt Jeannette? 
,,Nee”, roepen de kinderen. Maar 

al snel zijn de kinderen geboeid 
door het mooie verhaal over een 
watergeest die Katrijn ontvoert. 
Gelukkig is daar een mensenkind 
met licht, genaamd Jan, die zijn 
lief komt redden. Als ze elkaar 
kussen, kijkt Isra (9) veelbeteke-
nend om naar haar moeder.
Als Immy Nieboer aan het eind 
vraagt of de kinderen geluk-

kig zijn, krijgt ze ‘Nee’ te horen. 
Toch zijn Mandy en Isra in hun 
nopjes met de tas met onder an-
dere stoepkrijt, kleurpotloden, 
nagellak en slijm. Ook mogen ze 
elk drie extra cadeaus uitzoeken. 
Immy: ,,Een mooi begin van de 
vakantie, toch?” Isra en Mandy 
spreken voor die middag af op het 
schoolplein.

Volle vakantietas voor kinderen

 p Deze drie jongedames gaan zich prima vermaken met de inhoud van de vakantietas. 

Haarlemmer Marco Mok heeft 
helemaal gehad met de rommel 
in de stad en doet een oproep aan 
de bestuurders van Haarlem.
 
Ik woon nu een aantal jaren in de 
binnenstad en beging mij echt 
kapot te ergeren aan het vuil wat 
in de stad rondslingert en de 
overlast die dat veroorzaakt. Veel 
ongedierte zoals ratten en 
meeuwen genieten hiervan en de 
gemeente kijkt al jaren toe. 
Ondanks heel veel herhaaldelijke 
verzoeken van de binnenstadbe-
woners vertikt de Gemeente 
Haarlem/Spaarnelanden om 
vooral ‘s avonds de bakken te 
legen en hebben de binnenstadbe-
woners vooral in de zomer het 
idee in een vervuild Oostblokland 
te wonen. De bakken zijn al jaren 
te klein, niet goed afgeschermd 
tegen de vogels en worden veel te 
weinig geleegd. ‘Adem Haarlem’, 
nou effe niet dus!
Hierbij een verzoek aan ieder om 
hier korte metten mee te maken, 
wie helpt met deze paarse 
krokodil van Haarlem?
 
Marco Mok, Nieuwe Groenmarkt 1
 

Drinkschaal maken 
voor zomervogels

HAARLEM In de wintermaanden 
lokt men tuinvogels met voer; in 
de zomer met drink- en badwater. 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
kunnen donderdag 16 augustus 
om 13.30 uur een vogeldrinkschaal 
komen maken in de Haarlemmer 
Kweektuin (Kleverlaan 9). Aan de 
workshop gaat een introductie 
vooraf over de vogelsoorten die in 
een stadstuin te verwachten zijn.
Het is leuk om de tuinvogels te 
observeren. Wie daartoe enige 
moeite doet, leert de diverse 
soorten herkennen en merkt dat 
zij grote karakterverschillen 
hebben. In de late herfst en in de 
winter zijn ze met vetbollen, 
pindaslingers en ander voer naar 
de tuin te lokken. Maar vanaf het 
voorjaar is er geen noodzaak meer 
om ze te voeren. Om de vogelstu-
die dan voort te zetten, wordt 
bad- en drinkwater en soms ook 
zand ingezet. Deelname kost 5 
euro en aanmelden kan via 
nmeactiviteiten@haarlem.nl.

Van 1 naar 3 uur betaald parkeren
HAARLEM De gemeenteraad heeft 
voordat zij op zomerreces ging be-
sloten om de maximale parkeerduur 
te veranderen van één naar drie uur 
in de wijken rondom de binnenstad. 
Deze wijken, ook wel bekend als 
parkeerzone C, worden verdeeld als 
aparte parkeerzones Noord, Oost, 
Zuid en West (stadsdelen). Dit maakt 
het voortaan mogelijk om bijvoor-
beeld eerst maximaal drie uur in 
Noord en vervolgens maximaal 3 
uur in West te parkeren. Wie drie 
uur betaald geparkeerd heeft in een 

stadsdeel, mag na een uur weer be-
taald parkeren in datzelfde stads-
deel. Deze veranderingen gaan in 
vanaf maandag 6 augustus.
Sinds begin dit jaar mag in de wijken 
rondom de binnenstad maximaal 
1 uur betaald worden geparkeerd. 
Parkeerders zijn bijvoorbeeld klan-
ten van winkels, bedrijven of res-
taurants. Deze maatregel is destijds 
ingevoerd om parkeeroverlast te-
gen te gaan in de woonwijken. Voor 
veel ondernemers leek de maatre-
gel voor problemen te zorgen, om-

dat het te weinig tijd bood om een 
klant te helpen. Voor bezoekers van 
bewoners zijn andere regels om de 
auto te parkeren. Zij kunnen blijven 
parkeren met de bezoekersvergun-
ning. Bezoekers van ondernemers 
betalen bij een parkeerautomaat of 
via een parkeerapp
Vanaf 6 augustus mogen bezoekers 
van bijvoorbeeld winkels en bedrij-
ven in deze wijken maximaal 3 uur 
parkeren. Bezoekers betalen hier-
voor bij een parkeerautomaat of via 
een parkeerapp. Betaald parkeren 

is van maandag tot en met zaterdag 
van 9.00 tot 23.00 uur. De borden met 
‘max. 1 uur’ worden rond 6 augustus 
aangepast. Bewoners en onderne-
mers in de wijken rondom de bin-
nenstad worden nog per brief geïn-
formeerd over de aanpassing van de 
maximale parkeerduur.
Bezoekers van bewoners parkeren 
met bezoekersvergunning. Voor 
bewoners met een bezoekersver-
gunning (papieren bezoekersschijf, 
sms, digitale bezoekersvergunning) 
verandert er tot 1 oktober 2018 niets.
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Vijfhuizen Schipholweg 1088 (grens Haarlem) Tel. 023 558 15 28 | Hillegom Zandlaan 22 (grens Bennebroek) Tel. 023 584 63 38  

Kom gezellig
met de 

kinderen!
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...OP ECHT ÀLLE TUINMEUBELEN!

A
an

b.
 g

el
di

g 
va

na
f 

01
-0

8 
20

18
 | 

A
fg

eh
aa

ld
, z

ol
an

g 
de

 v
oo

rr
aa

d 
st

re
kt

.
A

an
b.

 g
el

di
g 

va
na

f 
01

-0
8 

20
18

 | 
A

fg
eh

aa
ld

, z
ol

an
g 

de
 v

oo
rr

aa
d 

st
re

kt
.

Kom gezellig
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www.deoosteinde.nl
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