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Brulijzers
Na de week van de witte winter is er het weekend van het de wonderbaarlijke lente. Waar zeven dagen geleden geschaatst werd, glijden
bootjes door het water. Skibroek en sneeuwboots zijn geruild voor short
met gympen.
Krokussen spatten in euforie uit hun knop, sneeuwklokjes klingelen en
zelfs een vroege narcis laat zich zien. Ik zag zowaar al een vlinder dansen. Een lichtgele was het, dus een koolwitje of citroentje denk ik, maar
hang me daar niet aan op: een lepidopterist wil ik mezelf niet noemen.
Het voorjaar heeft zich vroeg aangediend en dat brengt een vrolijkmakende verwardheid met zich mee. Ik was alleen vergeten, dat er nog iets
is, dat de lente aankondigt. Los van de krokus, de zingende merel en de
om aandacht roepende nijlgans hier bij mij tegenover zijn daar: mannen die gehelmd zinloze rondjes op hun idioot blèrende motorfiets
gaan rijden. Schaatsen in het vet, brulijzer uit de schuur.
Ik heb het nooit begrepen. Dat je, op de eerste dag dat je vogels kunt
horen roepen, de jonge natuur kunt ruiken en de lentezon op je bakkes
kunt voelen, jezelf in leer hijst, je hoofd in een bloempot steekt en gehuld in eigen benzinedampen en teringherrie rondjes gaat rijden. Hoe
helpt dat tegen een midlifecrisis, vraag ik me altijd af.
Dat het anno 2021 überhaupt nog mag, dat mensen hobbymatig enorme geluidoverlast veroorzaken, snap ik evenmin. Dat je in je eigen herrie gaat zitten, is tot daar aan toe. Maar mijn hemel... Ik heb motorrijders onder mijn liefste vrienden (vage kennissen nu, vrees ik) en fijne
collega’s en ik weet: ze zijn doof. Alleen de uitzondering maakt herrie, is
het vaste antwoord. Nee-hee! Ik woon aan een druk
kruispunt en geloof me…. Ik wil er een camera met geluid op zetten: zeker negen van de tien motoren klinkt
minstens twee keer harder dan welke auto ook. Zelfs
mijn nijlgans van de overkant snatert daar niet overheen.
Richard Stekelenburg
r.stekelenburg@mediahuis.nl

Coronacijfers laatste dagen vrij
constant in Haarlem en de regio
Haarlem/regio " Zowel zaterdag als zondag zijn volgens
het RIVM in Haarlem 28 nieuwe coronagevallen bekend geworden. Daarmee blijft de besmettingsgraad ongeveer hetzelfde als de afgelopen week.
In Haarlemmermeer kwamen 19 plus 29 positieve coronatests terug uit het laboratorium. Ook dat betekent grofweg een voortzetting van de

(per dag schommelende) cijfers.
In Heemstede werden zaterdag 3 en zondag 5 positieve
tests bekend. In Hillegom 1 op
zaterdag, 5 op zondag. In Bloemendaal 2 plus 1 en in Zandvoort 1 plus 1.
In de regio Kennemerland is,
zoals in bijna heel Nederland,
het besmettingsniveau ’zeer
ernstig’.

Veel is er niet over van het oude Posthuis, maar (vanaf links) Irma Neele, Gé Metzelaar, Ingrid van Koppenhagen en Remko
van Heummen gaan, met andere buurtbewoners, een nieuw wijkgebouw neerzetten.
FOTO UP/TOUSSAINT KLUITERS

Stichting Posthuis zoekt
hulptroepen voor herbouw
Theo Plasschaert

Haarlem " De Stichting Posthuis is dringend op zoek naar
vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de herbouw van
het Posthuis in het Zaanenpark
in Haarlem Noord.
Het wijkgebouwtje met het karakteristieke dikke rieten dak werd mei
vorig jaar door een - naar later bleek
aangestoken - brand verwoest. Alleen de muren staan nog overeind.
Maar er komt een nieuw Posthuis.
De buurt gaat dat zelf organiseren
en betalen uit de verzekeringsgelden.

re materialen weg en denk erover
hoe ik een deel van de oude dakpannen kan gebruiken bij de herbouw.’’

Schets
Hoewel er van het oude gebouw
weinig bruikbaars over is, hoopt hij
een paar onderdelen te kunnen hergebruiken. ,,Ik ben nu aan de gang
met een schets van de nieuwbouw.
Die moet uiteindelijk goedgekeurd

Architect tekent al
aan nieuwbouw
ontmoetingsplaats

Dakpannen

Nieuwe coronabesmettingen in Haarlem de laatste vijf weken RIVM
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Een belangrijke vrijwilliger heeft
zich al gemeld: buurtbewoner en architect Remko van Heummen van
het Haarlemse bureau Her Architecten. ,,Ik was in opdracht van een woningbouwvereniging bezig met
dakisolatie van woningen in de Sterrenbuurt. Uiteindelijk bleek het leggen van nieuwe pannen de beste optie en nu resteren er tienduizenden
goede, gebruikte dakpannen. Zo
raakte ik betrokken bij het Posthuis.
Ik gooi namelijk niet graag bruikba-

worden door de gemeente. Dat is
een vrij ingewikkeld proces en overleggen in coronatijd is niet gemakkelijk. De Stichting moet zich natuurlijk ook kunnen vinden in het
ontwerp.”
Bestuurslid Ingrid van Koppenhagen rekent op voldoende hulp en
expertise uit de buurt: ,,We zoeken
mensen met ervaring als bouwkundig projectleider die de opstart van
de herbouw kunnen begeleiden.
Ook vrijwilligers die ons willen hel-

pen met communicatie met de
buurtbewoners zijn zeer welkom.
Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe
website en digitale nieuwsbrieven .
Wij willen zo transparant mogelijk
werken en zoveel mogelijk draagvlak en inbreng vanuit de buurt creeren.’’

Activiteiten
Het bestuur wil ook onderzoeken
welke activiteiten het meest geschikt zijn om de ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners weer
nieuw leven in te blazen. In elk geval
komt er overdag een beperkte horecafunctie. Ook wordt gedacht aan
huiswerkhulp, naschoolse opvang
en muziekles. Het nieuwe Posthuis
moet in elk geval weer een centrale
functie gaan vervullen middenin de
buurt.
Remko van Heummen: ,,Ik wil dit
jaar in elk geval het overleg met de
gemeente afronden. Dat is belangrijk, want als er volgend jaar na de
gemeenteraadsverkiezingen weer
een nieuwe ploeg aan het bewind is,
moeten we niet weer opnieuw hoeven te beginnen.”
Vrijwilligers en belangstellenden
kunnen zich aanmelden via posthuiszaanenpark.nl.

Hillegommers moeten voor coronaprik straks
naar hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout
Hillegom " Hillegommers die
aan de beurt zijn voor een coronavaccinatie kunnen binnenkort
terecht in congrescentrum/hotel
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Wanneer daar met prikken
wordt begonnen, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk
in maart.
Hillegommers moeten nu nog

naar Leiden, Schiphol, of nog verder weg voor een coronavaccinatie.
NH Hotel Leeuwenhorst aan de
Langelaan in Noordwijkerhout
wordt de centrale prikplek voor
de hele Duin- en Bollenstreek.
Het congrescentrum is er al voor
ingericht. Wanneer er daar wordt
begonnen, hangt af van de leve-

ring van vaccins.
Zorgpersoneel, ouderen en
mensen met een medische indicatie worden zoals bekend als
eerste gevaccineerd. De verwachting is dat de vaccinatie van mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder
medische indicatie in mei begint.
Kinderen en jongeren onder de 18
krijgen voorlopig geen prik.

