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Nieuws van de wijkraad 
 
Voor je ligt de eerste wijkkrant van het HoutvaartKwartier. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de Wijkraad HoutvaartKwar-
tier in samenwerking met allen die hebben meegewerkt om de krant zijn eerste invulling te geven. De Wijkkrant Houtvaart-
Kwartier is er om je te informeren over maatschappelijke projecten, bouw- en gebiedsontwikkelingen die nu aan de gang zijn 
en die nog plaats gaan vinden. Ook delen we verhalen van buurtbewoners, nieuws van de gemeente Haarlem en van lokale 
organisaties en ondernemers. Hiermee willen wij een grotere sociale samenhang binnen het Houtvaartkwartier bewerkstelligen.
 
In de wijkkrant komen verschillende onderwerpen aan bod die gezien de beperkte ruimte in de wijkkrant kort beschreven zijn. 
Indien je hierover meer informatie wenst, ga dan naar onze website* om daar verder te lezen.  Heb je na het lezen van de 
wijkkrant de wens om feedback te geven op de inhoud dan kun je ons mailen via de wijkraad mail*.
 
Om de wijkkrant te kunnen blijven uitgeven, zijn wij op zoek naar sponsoren en adverteerders die tegen betaling in de volgen-
de wijkkrant willen komen. Wij bereiken 4.500 huishoudens / adressen met onze wijkkrant. Bij interesse kun je ons mailen. Wil 
je een bijdrage geven voor de wijkkrant? Met deze QR-code kun je € 1,- overmaken voor de Wijkkrant Houtvaartkwartier.  
 
*Voor vragen of feedback mail gerust naar:  wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com
Onze website is: www.wijkraadhoutvaartkwartier.nl     

Voorzitter 
Maria Elena Bisschop

Beste buurtbewoners,

Graag willen we jullie op de hoogte houden van wat er 

speelt in het Houtvaartkwartier. Mocht je deze informa-

tie willen ontvangen, stuur dan een korte mail met jouw 

naam en buurt naar wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.

com, dan zetten we jou op de maillijst voor jouw buurt.

       Of scan deze QR code:  

Lijkt het je leuk om de wijkraad

te helpen, door bijvoorbeeld 

wijkkranten rond te brengen, te helpen

bij een buurtactiviteit, werkgroep of met iets anders 

wat je zelf als idee heb, laat het ons per e-mail weten. 

Dan zetten we je op de lijst om je hiervoor te benaderen.

 

OPROEP
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Belangrijke telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer 112
Algemeen en Wijkagent: 0900-8844

Brandweer:
Alarmnummer 112 
Algemeen: 023-5159550 of 023-5311133

Buuv (buurthulp): 023-5517845
Sociaal wijkteam ZuidWest: 023-5430998
Of mail naar: wijkteam-zuidwest@haarlem.nl
Meldpunt Leefomgeving 023-5115115

Gemeente Haarlem
Publieksinformatienummer: 14023 
(op werkdagen van 8:00 uur tot 16:30 uur 
(voor vragen en klachten over onderhoud in de wijk)

Reinigingsdienst/Grofvuil 023-75517200
Stadhuis 023-5113000
Meldkamer Handhaving 023-5114950
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Wij zoeken sponsors
Om deze krant te kunnen blijven maken hebben we sponsoren nodig.
En dat kan al vanaf €1.

Scan bovenstaande Tikkie en help ons de krant te laten groeien.
Wil je ons steunen met een ander bedrag? Overmaken met bank app 
kan natuurlijk ook. Ons rekening nummer staat in het colofon.

Alvast bedankt!
Team - Wijkkrant Houtvaartkwartier

Sponsor de wijkkrant met    € 1,-

OPROEP

Inhoud



 
Door Hilde Prins en Peter Caspers 

Haarlem is een heerlijke stad om te wonen, te werken en te leven. Daarom wordt het 
ook steeds drukker. Dat is goed en gezellig. Alleen is onze infrastructuur hier wel klaar 
voor? Hoe houden we Haarlem bereikbaar én bovenal leefbaar? De gemeente heeft een 
mobiliteitsplan gemaakt dat voor inspraak is voorgelegd aan de burgers. Het verbreden 
of toevoegen van wegen is niet het antwoord. Dat komt, omdat voor een weg een stuk 
groen moet wijken en uiteindelijk zal de weg richting het oude centrum als een trechter 
toch weer vastlopen. Daarnaast is schone lucht ook wel fijn.  

Anders gaan verplaatsen
Los van parkeren moeten we gaan denken aan een ander vervoermiddel dan de eigen 
auto. Denk aan deelauto’s/ scooters en beter openbaar vervoer, kleinere (elektrische) 
auto’s (nemen minder ruimte in), (elektrisch) fietsen of lopen. Dat gaat natuurlijk niet over 
één nacht ijs. De mobiliteitstransitie heeft tijd nodig. Dit houdt in dat we anders moeten 
gaan kijken naar hoe wij ons willen verplaatsen, als we Haarlem leefbaar willen houden. 
Voor nu geldt: hoe meer mensen erbij komen, hoe meer auto’s de openbare ruimte op-
slokken. Natuurlijk wordt er veel ondergronds geparkeerd, maar de auto’s gaan ook wel 
eens rijden en dan zit je met CO² uitstoot, vastlopen van toegangswegen en verkeers- 
onveilige situaties.

Veiligheid Pijlslaan, Westergracht en De Ruijterweg
De gemeente noemt in haar mobiliteitsvisie percentages van eventuele toe- en afname 
van het aantal auto’s, zonder onderbouwing en advies, hoe het doorgaande verkeer 
verminderd wordt.  De wijkraad heeft daarom een zienswijze geschreven voor het ‘Mobi-
liteitsbeleid’. Er is geadviseerd om in het Houtvaartkwartier eerst een verkeersonderzoek 
(tellingen) te doen. Dit moet een beeld geven over de impact van het huidige verkeer en 
het verkeer bij de voorgenomen stedenbouwkundige ontwikkeling.

Als de gemeente onderzoekt waar het doorgaande verkeer vandaan komt, dan kunnen 
er maatregelen worden genomen om de verkeersintensiteit op beide wegen te verminde-
ren. Gevraagd is de Pijlslaan en Westergracht / De Ruijterweg op korte termijn veiliger te 
maken, zodat bij de verdere verdichting in de ontwikkelzone Zuid-West eerst de ruimte-
lijke kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd. Aangezien een deel van de Pijlslaan, 
dit jaar, opnieuw wordt geasfalteerd hebben we de gemeente gevraagd deze als 30 km 
zone aan te leggen, want de verkeersoverlast voor de aanwonenden neemt toe. De ver-
keersoverlast kan worden verminderd door gelijktijdig bij alle bomen in de boomspiegel 
groenblijvende struiken (boomklimop) aan te brengen. Het groen vermindert CO², fijnstof 
en verkeerslawaai.

De wijkraad heeft ook een zienswijze gemaakt voor de nota 
‘Veilig op weg in Haarlem’. Hierin is aandacht gevraagd voor 
looproutes voor voetgangers, veilige oversteekplaatsen en 
brede fietspaden. Denk aan schoolkinderen en ouderen die 
niet meer veilig kunnen oversteken. Momenteel ontstaan er 
geregeld onveilige verkeerssituaties tussen fietsers, auto’s 
en vrachtwagens op de weg. 

Ontwikkelzone Zuid West
In de mobiliteit beleidsvisie gemeente Haarlem, wordt verwe-
zen naar de mobiliteitsvisie Spoorzone Zuid West. Die visie 
moet echter, zover de wijkraad weet, nog worden gemaakt. 
De gemeente is nu al druk bezig met het bedenken van de 
invulling in het gebied. Er moet eerst worden gekeken naar 
wat de inwoners nodig hebben om fijn te kunnen wonen, 
werken, verplaatsen en recreëren. 

Parkjes om te spelen en te ontspannen
Het percentage groen moet van de huidige 17% naar mini-
maal 29% (het Haarlems gemiddelde). Daarnaast denken 
wij dat het aantal woningen met parkeerplaatsen versus 
het groener maken van de wijk een belangrijke afweging 
moet zijn. Wij zouden graag een ontwerp zien waarbinnen 
groene ruimten met voet- en fietspaden en een ecologische 
verbindingszone het noorden van het Houtvaartkwartier met 
het zuiden verbindt. Ook willen wij parkjes van minimaal 0,5 
hectare op max. 300 meter afstand van de woningen én het 
behoud van het Van Leeuwenhoekpark. 
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Het verbreden of  

toevoegen van wegen is 

niet het antwoord. 

Dat komt, omdat voor een 

weg een stuk groen moet 

wijken en uiteindelijk zal 

de weg richting het oude 

centrum als een trechter 

toch weer vastlopen.
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Bereikbaarheid en leefbaarheid  

        - wat kan er beter?
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Parkeren en nieuwbouw
Bij recente nieuwbouw in het project de Remise is voor elke 
woning één parkeerplaats gemaakt. Een eventuele tweede 
auto wordt in omliggende straten geparkeerd. Dit veroor-
zaakt scheve ogen bij de mensen in de wijk. Om de parkeer-
druk te verminderen, stelt de gemeente voor om de norm 
voor parkeerplaatsen bij nieuwe woningen te verlagen en het 
vergunning-parkeren, waar dat door de bewoners gewenst 
wordt, in te voeren. De wegen van Haarlem moeten sowieso 
onder de loep genomen worden, want de auto’s van 10.000 
extra woningen geven druk op alle bestaande straten, groen-
voorziening en wegen. Plaza West is een voorbeeld van 
hoe het niet moet. De buitenruimte bestaat uit een verharde 
vlakte voor parkeerplaatsen, maar  biedt geen fijne leefbare 
ruimte voor bewoners. Daarnaast wordt, ook hier, voor het 
parkeren van extra auto’s verwezen naar de omliggende 
buurten.

Eerst kijken naar wat de huidige bewoner wil
Met de co-creatie sessies zijn de wensen van de huidige 
bewoners opgehaald. Maar het is nog niet duidelijk hoe de 
wensen in de ontwerpen worden opgenomen. Wij vinden 
het logisch dat bewoners betrokken worden. Dit zou het 
uitgangspunt moeten zijn. Niet eerst 2.000 nieuwe woningen 
met de parkeerplaatsen bouwen en daarna pas nadenken 
over de wensen van de mensen die al in de wijk wonen.

 Plaza West is een voorbeeld van hoe het niet moet. 
De buitenruimte bestaat uit een verharde vlakte 

voor parkeerplaatsen, maar biedt geen 
fijne leefbare ruimte voor bewoners.

‘

’
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Wat kan jij doen?
Wil je blijven genieten binnen onze wijk Houtvaartkwartier en heb je ideeën om de leefbaarheid te vergroten? Neem dan  
contact op met de wijkraad. Of neem actief deel aan initiatieven die er nu al zijn en in de nabije toekomst komen.

 

Voor meer informatie over het concept mobiliteitsbeleid van de gemeente  

Haarlem zie: (agendapunt 7) Scan QR code 1 of ga naar:
www.gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/09-februari/10:00  

 

 
Wil je meer lezen over de ontwikkelvisie? Scan QR code 2 of ga naar:
https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/ 

 

 
Of heb je interesse het MeerJarenGebiedsProgramma, MJGP waarin de gemeente aangeeft         
welke projecten in welk jaar worden uitgevoerd? Scan QR code 3 of ga naar: 
www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/

Vrijwilliger over de schooltuinen in de Kortenaerstraat 
Door Peter Caspers
Ik ben vrijwilliger van de schooltuinen en geef daar les aan groepen waaronder de Focus groep en twee groepen van de Zuidwester.

 
De schooltuinen zijn een initiatief vanuit de gemeente om kinderen uit 
groep 6/7 spelenderwijs bekend te maken met de herkomst van onze 
groente. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het gereedschap dat 
je hiervoor gebruikt, het weer, de grond en het bodemleven, de insecten 
en diertjes en ook hoe de groente groeit, er uit ziet, smaakt en ruikt. Dit 
alles maakt het erg leuk voor vrijwilligers om bij de schooltuinen te komen 
helpen.

Dit jaar hebben we op de Kortenaer acht groepen van verschillende  
scholen uit onze wijk. Een daarvan is OBS Focus, die een groep op de 
schooltuinen heeft. Het is mooi te zien hoe de leerlingen vol enthousiasme 
komen en elke week meer leren over het werken in de tuin en hoe ze hun 
eigen tuintje moeten verzorgen. Het complex zit bommetje vol met 234 
kleine tuintjes van 1x 5 meter voor elk kind. 

De leerlingen zijn inmiddels al een aantal keer op de schooltuin bezig  
geweest met het inrichten, planten en zaaien van allerlei soorten groenten 
en straks ook bloemen en maïs. Als alles goed gaat zullen de kinderen in 
de loop van het seizoen met een rijke oogst en opgedane kennis huis-
waarts keren.’
  

Activiteiten in de buurt!
De Beweegroute
 
Door Manon Hoefman
Op 28 mei tussen 9:00-17:00 is de try-out van de beweegroute*,

Leuk voor iedereen van kleuter tot oudere. Ook de mindervalide onder ons, kan op gepaste wijze deelnemen aan deze be-
weegroute. Wat is het: deze uitjes zijn Corona-proof in de buitenlucht. Je kan er dichtbij huis aan deelnemen. Het is gezond en 
je ontmoet andere buurtbewoners. Tijdens de beweegroute loop je in kleine groepjes (op gepaste afstand) een aangegeven 
route in Zuid-West. Op stoeptegels, bij de bankjes en de lantaarnpalen kom je aanwijzingen tegen om oefeningen te doen.  
Kom alleen, met je buren, familie of vrienden. Op de twee verschillende startpunten worden drankjes en routes uitgedeeld. 

28 mei: Try-out beweegroute
Locatie 1 - Albert Heijn Vos, Menno Simonszplein 6.  tijd 9:00-17:00
Locatie 2 - Alliance, Zeedistelweg.    tijd 9:00-12:00

Meer informatie of een ander goed idee voor deze route? Mail naar Manon 
Hoefman m.hoefman@haarlem.nl. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkers en 
doeners! De beweegroute creëren wij in Zuidwest met bewoners en verschil-
lende partners uit de wijk: Albert Heijn Vos, Alliance, Jongerenwerk Haarlem 
Effect, Vitaal Haarlem, Wijkraad Houtvaartkwartier, Sportsupport, Sociaal 
wijkteam Zuid-West  en BSO Geelwitjes. 

1.

2.

3.

Meer informatie?

Groen in de straat? Doen!
Lange periodes van hitte en droogte, afgewisseld met enorme hoos-
buien waar geen tuin tegen bestendig is. We zien het de laatste jaren 
verergeren. Wil jij weten hoe je jouw tuin hier beter op kan inrichten? 
Gemeente Haarlem heeft een aantal adviezen voor je op een rijtje ge-
zet. Lees tips over een klimaatbestendige tuin, geveltuintjes, het kiezen 
van planten en het vergroenen van je dak en het “Groen-in-de-stad-
spreekuur”; iedere woensdagmiddag op locatie, tussen 13:00 en 15:00.
Geef je vooraf even op door te mailen naar: 
nmeactiviteiten@haarlem.nl. 
www.haarlem.nl/nieuws/lekker-groen-het-voorjaar-in

Tegel eruit, groen erin!
Als je het leuk vindt kun je meedoen aan het NK tegelwippen. 
Meer informatie daarover op: www.haarlem.nl/geveltuintjes 
en nk-tegelwippen.nl. 
Boomspiegel adopteren? 
www.spaarnelanden.nl/inwoners/participatie

Buiten beter
Met de app BuitenBeter kun je zelf makkelijk met je smartphone 
problemen in de openbare ruimte doorgeven. Het gaat dan bijvoor-
beeld om een scheef paaltje, een kuil in de stoep, een boom die 
dood is of een lantaarn die niet brandt. Onze ervaring is dat de gemeente 
dit soort zaken meestal snel oplost. Zo niet. Laat het ons weten.
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Tijdens de beweegroute maak je  

gebruik van het straatmeubulair  

in je buurt.  

Volg de stoeptegels en train je balans, 

kracht en uithoudingsvermogen. 

Goed voor je lichaam en geest!

Scan mij

met je 

camera 
 

en klik op 

de link
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Cup & Cake: Van uitlaatklep tot uitgekomen droom
Door Joosje Campfens
Cup en Cake is een plek geboren uit doorzettingsvermogen, passie en liefde. Gebouwd door een ondernemer die na veel 
omzwervingen (eindelijk) geland is, waardoor de wijk een pareltje rijker is. 

De oude slagerij aan de Ruiterweg heeft een andere bestemming. Waar menig kind een plakje worst kreeg staat hij nu met 
de neus tegen de vitrine gedrukt. Logisch: van cupcakes met Salty Caramel, tot Vanillecakejes met roze of blauwe toppings, 
gebakken door de van origine Amerikaanse eigenaresse Chantine.

‘‘Ik raakte onverwacht en zeer gewenst zwanger, toen ik met mijn Dan in Londen woonde. Daar krijg je een jaar verlof. Toen 
Johannes 16 maanden was werd Matthew geboren. Omdat er in Engeland geen kinderopvangtoeslag is, bleef ik met de 
kinderen thuis. Met twee kleintjes thuis had ik een uitlaatklep nodig. Bakken werkt therapeutisch. Meteen resultaat, je kan een 
cupcake namelijk zo mooi en lekker maken als je zelf wilt. Dat vond ik heel leuk. Maar ik bakte zoveel dat mijn man Dan ze 
maar meenam naar zijn werk, iedereen was enthousiast. Even later kon ik bij evenementen van het  bedrijf cupcakes gaan 
bakken. Mijn passie groeide en ik ging in het weekend bij de lokale markt taart en cupcakes verkopen. Een eigen winkel was 
mijn droom en op dat moment toekomstmuziek.”

Na een paar jaar Londen besloten Dan en ik terug te keren naar Nederland. “Toen we gesetteld waren ben ik eerst op de 
Botermarkt cupcakes en taarten gaan verkopen. Toen afgelopen najaar de leegstaande slagerij op mijn pad kwam dacht ik: dit 
moet zo zijn. In deze wijk was er niks en het is zo’n leuke wijk. Cup en Cake staat voor gezelligheid en elkaar ontmoeten. Je 
bent hier niet anoniem, je maakt deel uit van een gemeenschap.”  

Sinds 2009 wordt er tussen- en buitenschoolse opvang aangeboden voor o.a. de Pep-
pelaer, Cruquius, Bavoschool en Dreefschool. Het is niet zomaar een buitenschoolse 
opvang want de kinderen worden op veel verschillende manieren bezig gehouden. 
Natuurlijk is de opvang locatie tussen de voetbalvelden uniek. Niet alleen voor een 
gewone BSO, maar ook als sport-BSO.  Ze hebben daar bewust voor gekozen. Ze wilden 
juist veelzijdig en vrij zijn in de activiteiten die met de kinderen worden ondernomen. 

Om dit te bereiken hebben ze meer 
hoog gekwalificeerde  pedagogen en 
sportbegeleiders op de groep  dan 
normaal nodig zou zijn. Elke maand 
zijn er activiteiten: muziek, sport, 
natuur, drama, creativiteit en allerlei 
leuke spellen in de vrije natuur! 
Verder ondernemen ze allerlei aan-
trekkelijke, leerzame en uitdagende 
uitjes. Zo hadden ze in de meiva-
kantie het thema natuur. Eén van de 
programmaonderdelen was de wijk 
opruimen. Dus daar gingen de kids 
met vuilniszakken en grijpers de wijk 
in. Ben je nieuwsgierig geworden, 
neem dan vrijblijvend contact met 
ons op. Bel 023-5515702 voor een 
rondleiding in de van Oosten de 
Bruijnstraat 66, of kijk op de website 
www.geelwitjes.nl 

Welkom bij de Geelwitjes, ……een BSO die méér is!
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De Houtvaart ligt op de beweegroute.  
       Daar doen we ‘trappetje op,  
                                     

  trappetje af’



Fotograaf in de wijk
De fotograaf Charles Duijff heeft ons een aantal mooie foto’s 
toegestuurd, die wij mochten gebruiken voor deze eerste uitgave. 
Onze dank hiervoor. Heb jij ook mooie foto’s voor in de wijkkrant? 
We horen graag van je per e-mail: 
wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com

Data bewoners bijeenkomsten
De wijkraad komt graag om de maand, op de tweede dinsdag van de 
maand, met bewoners in gesprek over zaken die hen bezig houden.   
Je bent van harte welkom om vragen te stellen, mededelingen te doen, 
een praatje te maken of alleen te komen luisteren naar wat er gedeeld 
wordt op deze avond.  

Bewoners bijeenkomsten: 
08 juni 2021   19:30-21:00
10 augustus 2021  19:30-21:00 
12 oktober 2021  19:30-21:00
14 december 2021  19:30-21:00 

Wil je een bewoners bijeenkomst bijwonen, meld je dan aan. Stuur ons minimaal een week voor de bijeenkomst een mail met  
de reden waarom je er graag bij wilt zijn. Mocht het zo zijn dat niemand zich heeft aangemeld voor een bewoners bijeenkomst, 
dan gaat deze niet door. Dit vermelden we dan op de website.

Zolang wij nog niet ‘live’ bij elkaar mogen komen vanwege de coronamaatregelen, zullen de bijeenkomsten online  
plaatsvinden. Je ontvangt na je aanmelding een link waarmee je kunt aansluiten bij de online bijeenkomst.

      Wijkwoordzoeker

Achter  Actie
Asfalt  Bavo
Beter  Extra
Energie  Feest
Foto  Groen
Haarlem  Houtvaart
Koffie  Lopen
Naast  Nat
Natuur  Remise
Regen  Samenwerken
Schat  Spelen
Spoorzone Sporten
Stralen  Wachten
Wandelen  Westplaza
Zomers  Zuidwest
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Oplossing:
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Agenda De Stookkamer + SportSupport

   Wat          Wanneer           Waar
Goede barista koffie drinken

Schoonwandelen

Badminton voor 60+

Kinderatelier

Ontmoet jouw buurtgenoten 

Ouder - kind café

New mums meet-up

Djembé voor kinderen 7 - 10 jaar

Djembé voor kinderen 10 - 13 jaar

Liedjes schrijven

Creatief schrijven

Bezoek aan lifecoach

Buurtroute

Buitenspeeldag
SportSupport

Buitenspeeldag
SportSupport

Buitenspeeldag
SportSupport

Buitenspeeldag
SportSupport

Sport in de wijk
SportSupport

Elke ma - di - wo en vrijdag
van 09:00 tot 13:00

Elke woensdag van 10:00 tot 13:00

Elke woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00

Elke woensdag van 15:00 tot 17:00 
(vanaf 19 mei)

Elke dinsdag van 10:00 tot 12:00
(vanaf 18 mei)

Elke donderdag van 09:00 tot 11:00 
(vanaf 27 mei)

Maandag 17 mei , 24 mei, 31 mei en 7 juni 
van 09:00 tot 13:00

Elke vrijdag van 15:30 tot 16:30
(start na de lockdown)

Elke vrijdag van 16:30 tot 17:30
(start na de lockdown)

Elke zaterdag van 14:00 tot 17:00
(start na de lockdown)

Elke dinsdag van 19:30 tot 21:30 
(start na de lockdown)

Elke vrijdag van 10:00 tot 14:00  
(op afspraak)

Wanneer je wil  
(info online te downloaden)

9 juni van 12:00 tot 17:00 
Dansclinic / Sportclinic

16 juni van 14:00 tot 17:00 
16:00 / 17:00 Voetbalclinic (9 - 15 jr)

23 juni van 14:00 tot 17:00 
16:00 / 17:00 Sportclinic (10 - 15 jr)

30 juni van 14:00 tot 17:00
15:00 / 16:00 Stoepranden (5 - 12 jr) 

Elke dinsdag van 14:15 tot 15:30
Verschillende activiteiten (5 - 12 jr)

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

De Stookkamer

Speeltuin Floragaarde

Voortingplantsoen 56

Speeltuin Ramplaan-
kwartier

Speeltuin Jeugdland

Leidseplein Haarlem 

Er worden ook rond de zomer verschillende activiteiten georganiseerd. 
Houd de websites www.sportindewijk.nl, www.stookkamer.nl en www.sportsupport.nl in de gaten voor deze super gave activiteiten!
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