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Bewoners Commissie Graan voor Visch 16000: Actief betrokken  
bij ontwerp en realisatie van speel en ontmoetingsplek. 

In de wijk Graan voor Visch 16000 is j.l. zaterdag  
2 juni ‘haar speel en ontmoetingsplek’ officieel 
geopend voor alle buurtbewoners en kinderen uit  
de wijk 16000 en de directe omgeving hiervan. Bij 
de opening werd gesproken door René Drost na-
mens de Bew.Cie. en Wijkraad, Gerri Blok direc-
teur wonen van Woonmaatschappij en door Mieke 
Blankers gemeenteraadslid die na haar toespraak 
samen met ‘n aantal kinderen de tegel met het lie-
veheersbeestje plaatste, met als wens, dat de 
speel en ontmoetingsplek een leuke en veilige plek 
mag zijn voor alle kinderen en volwassenen. Met 
het afschieten van 25 party poppers met confet-
tislierten was het een feestelijke opening.  
 
Mathieu Niesten van sport service Haarlemmer-
meer had een heel parcours met allerlei behendig-
heidsspelletjes voor de kinderen en andere spor-
tievelingen uitgezet. Als beloning wachtte aan het 
eind van het traject een kleine attentie voor allen 
die hadden meegedaan. 
 
Na een aantal jaren van intensief ontwerpen, on-
derhandelen en lobbyen is het Mies de Wilde en 
René Drost (bew.cie 16000) gelukt om met financi-
ele steun van het fonds Wijken en Kernen en 
Woonmaatschappij een speel- en ontmoetingsplek 
te realiseren, die uniek is in de gemeente Haar-
lemmermeer. 
 

Naast diverse speeltoe-
stellen voor de kleine kin-
deren is er ook een 
speelveld voor de wat 
grotere kinderen en vol-
wassenen.  
 

 
 
Zij kunnen basketballen, 
tennissen, voetballen, 
pingpongen, volleyballen 
en badminton spelen. 
 
 

Dit alles is omgeven door 
diverse zitbanken met op 
het grasveld een heuse 
picknicktafel. Zodat de 
vaders, moeders, opa’s 
en oma’s alles goed kun-
nen overzien.  

Zo is er gelegenheid geschapen om met elkaar en 
de buurtbewoners in contact te komen. Dit is ook 
het doel waarvoor de Speel– en ontmoetingsplek 
is ontworpen. 
 
Wij als bewonerscommissie hopen dat alle inspan-
ningen beloond zullen worden en dat er deze zo-
mer druk gebruik wordt gemaakt van deze bijzon-
der mooie speel en ontmoetingsplek.   
 

           Jan van Dijen voorzitter bc                      

Een onafhankelijke en zelfstandige vereniging die de 
belangen van alle huurders in Haarlemmermeer, in hun 

woon- en leefomgeving op professionele  
wijze behartigt, 

zoekt gemotiveerde 
 

HAARLEMMERMEERDERS M/V 
MET INTERESSE 

IN HUUDERSBELANGEN 
 

die op vrijwillige basis, in samenwerking met het hui-
dige team,ervaring, begeleiding en kennis op doen, om 
samen de doelstellingen van  de VHH te verwezenlij-
ken. Hierbij past een vergoeding in overeenstemming 

met de functie. 
 

Heeft u interesse?  
 

Voor nadere informatie kunt u schrijven of e-mailen 
naar, 

VHH Wormerstraat 29   
2131 AX Hoofddorp  

Tel: 023-5626276 
E-mail naar info@vhh2000.nl  
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Woonmaatschappij heeft, zoals u weet, eind 2006 
de reorganisatie juridisch afgerond.  
Het is één Woonmaatschappij geworden met drie 
vestigingen en één Raad van  Commissarissen 
waarvan twee de huurdersbelangen behartigen. 
Dit houdt ook in dat de drie huurdersorganisa-
ties”De Waakvlam, Huurders Organisatie Zomers 
Buiten en de Vereniging van Huurders in Haar-
lemmermeer” samen moeten werken op het ge-
bied van beleid en beheer.  Dit is nodig om op de-
ze manier goed te kunnen overleggen met Woon-
maatschappij.  Uit de drie huurdersorganisaties is 
eind 2006 een werkgroep gevormd met als op-
dracht: ” Kom tot een overkoepelende organisatie, 
die als een volwaardig gesprekspartner met 
Woonmaatschappij overlegt”.  

Deze werkgroep heeft maandelijks overleg onder 
leiding van één interne adviseur, die coördineert 
en zorgt voor de juiste stukken.  
Door de vooruitgang die geboekt werd, is de 
werkgroep omgevormd tot één kernteam.  
Dit team heeft de vuurdoop gehad met het uit-
brengen van een gezamenlijk advies huurbeleid.  
De statuten en samenwerkingsovereenkomsten 
van de drie organisaties zijn nu verwerkt tot één 
statuut en één samenwerkingsovereenkomst voor-
alsnog als concept.  
De volgende stap zal de uitwerking worden van 
het organisatorische gedeelte van de koepel. 
Daarbij staat een vraag centraal: Hoe zetten we de 
koepel op de kaart? . 
 
Wij houden u op de hoogte over de voortgang.  
 
    Theo Vermeij 

Op weg naar de toekomst 

Op uitnodiging van de gemeente bij brief van 
wethouder Tom Horn, heb ik de werkconferentie 
met als thema integratie bijgewoond. 
Er waren veel vertegenwoordigers uit de diverse 
gemeentelijk platforms aanwezig, belangenbehar-
tigers  alsmede vertegenwoordigers van scholen 
zorg ambtenaren en de lokale politiek.. 
Ook waren er mensen naar toegekomen op per-
soonlijke titel. Immers hier waren zij in de krant 
toe opgeroepen om toch vooral te komen. 
Het thema integratie is natuurlijk een breed be-
grip. Het speelt in de dagelijkse praktijk niet al-
leen thuis en op school, maar ook in de woonom-
geving en op het werk en in je vrije tijd. 
 
Hoe kun je integratie nu bevorderen: door het ac-
cent te leggen op je werkplek, je thuis omgeving  
de zorg ofvrije tijdsbesteding? 
Eigenlijk zijn alle doelgroepen aan  bod gekomen. 
 

Er werden gespreksgroepen gemaakt die aan het  
werk gingen. Met elkaar in discussie over het on-
derwerp integratie. Later op de dag werd het in 
compacte vorm gepresenteerd. 
  
Het woord doet je direct denken aan :oh ja, de 
buitenlanders moeten maar integreren. 
Dat moet een dame in het gezelschap toehoorders 
direct hebben gedacht, want ze begon meteen 
over het hoofddoekje, daar ergerde zij zich aan.  
Je kunt hier natuurlijk uitgebreid op ingaan,maar 
daar was de discussie niet om begonnen. Immers 
het gaat om de samenleving. Integratie is meer. 
Het betekent ook hoe breng je partijen in de sa-
menleving bij elkaar: Door sport, spel, samen ak-
tiviteit ontplooien, cous cous eten in de klas? Het 
kweekt zeker meer begrip en inzicht in elkaars 
gewoonten , denkbeelden en mogelijke vooroor-
delen. 
 

Integratie 



Integratie begint bij jezelf. Het zou een omslag 
moeten zijn in het denken bij mensen, niet direct 
een etiket opplakken, maar luisteren en de ander 
proberen te begrijpen. 
Wat natuurlijk wel essentieel is en blijft: Is de taal 
leren, dus het Nederlands. Ik weet niet of u de 
show heeft gezien van Najib Ahmali waarin hij 
sprak over de Nederlanders in het buitenland die 
duidelijk herkenbaar zijn, want er staat een scho-
tel antenne!! 
 
Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat toen ik 
naar Zuid Amerika ging, ik slechts 10 woorden 
Spaans sprak. Na een intensieve studie sprak ik na 
zes maanden de taal en sindsdien is mijn beleving 
van wonen en werken aldaar sterk veranderd in 
positieve zin. Ik nam deel aan culturele en vrije 
tijd aktiviteiten en de representatie verliep van een 
leien dakje, kijk dat is ook integratie. 
 

    Conny de Bree 

Ook een springkussen en een draaimolen hebben 
overuren gemaakt want ze werden druk bezocht  
Dat alles werd vergezeld door live muziek optre-
den 
Helaas werd het poker toernooi afgeblazen maar 
dat kon de feestpret niet drukken 

 
Rond 18.00 – het werd ietsje later – was er een 
optreden van Nick en Simon. 
 
Een mooie afsluiting van een dag bol van aktivi-
teiten. 
 
    Conny de Bree 
 

Jaarbraderie Overbos  
30 juni 2007 

Het Elspeterpad veranderde op 30 juni in een 
schilderachtig tafreel. Een lint aan kramen langs 
het fietspad aan het water, het deed Frans aan. 

Goed georganiseerd met politie toezicht kwamen 
heel wat bezoekers een kijkje nemen of een frietje 
eten tussendoor.  

 
 
 
Aan de kinderen 
was ook gedacht  
een vrijmarkt 
was voor hen 
georganiseerd.  
 
 

De huurdersvereniging Graan voor Visch is in 
Juni 1982 opgericht. Zij hadden toen ongeveer 
900 leden, die allen 15 gulden per jaar voor hun 
lidmaatschap betaalden. De huurwoningen waren 
toen van Nationale Nederlanden. Zij hadden 3 
beheerders in dienst die de dagelijkse gang van 
zaken zoals bv. het klachtenonderhoud regelde en 
één huismeester voor 3 flatgebouwen. Ongeveer 9 
jaar geleden heeft Nationale Nederlanden de wo-
ningen voor fl. 60.000.000,- (gulden) overgedra-
gen aan Stienstra. Bij vrijkomen zijn zij toen ook 
overgegaan tot verkoop van huurwoningen. 
 
Het bestuur: van de vereniging bestaat nu nog 
uit  3 bestuursleden waarvan dhr. Kniese voorzit-
ter en tegelijk penningmeester is. Met z’n drieën 
behartigen  zij  de belangen voor de bewoners van 
flat 161 en nog enkele eengezinswoningen ver-
spreid over Graan voor Visch.  

Roots: Ik ben in 1928 geboren in Amsterdam en 
ben daar tot 1974 blijven wonen. Op het laatste 
adres woonden wij niet echt naar onze zin. Door 
mijn werk als verzekeringsadviseur zag ik Graan 
voor Visch zich ontwikkelen. Wij zijn daar gaan 
kijken en na enige gesprekken hadden wij een 
nieuw onderkomen  in  flat 161.  
De laatste 25 jaar, tot de vut gerechtigde leeftijd  
in 1990, heb ik mijn brood verdiend in het verze-
keringswezen. Waarvan vanaf 1974 een leiding-
gevende functie als chef van de afdeling accepta-
tie. Daarvoor heb ik diverse beroepen gehad, die 
niet allen even succesvol waren. 
 
Vrijwilligerswerk: Toen ik met de VUT ging 
hebben wij eerst 15 jaar genoten van de caravan. 
Wij hadden een vaste stek op een camping, maar 
zij besloten om het zakelijk anders te gaan rege-
len. Met als gevolg dat de caravans konden ver-
trekken en daarvoor in de plaats kwamen huisjes. 
In 1997 ben ik als bestuurlid in de huurdersvere-
niging gestart. Bij het lezen van de statuten van de 
wijkraad bleek dat namens de huurdersvereniging 
2 bestuursleden in de wijkraad zitting mochten 

 nemen. Dhr. Boekholt en mijn persoontje hebben 
zich toen aangemeld bij de wijkraad, die in 1996 
opgericht is. Na enige maanden al bevordert tot 
penningmeester en ongeveer 5 jaar geleden kwam 
het secretariaat ook naar mij toe bij gebrek aan 
bestuursleden. Al het vrijwilligerswerk doe ik na 
al die jaren nog steeds met plezier. Maar een stuk 
of drie nieuwe bestuursleden voor de wijkraad 
zijn van harte welkom. Zolang mijn gezondheid 
het toelaat zal ik nog wel op diverse fronten actief 
blijven.  
               
Gebiedsgericht werken: Hou er over op dit 
loopt voor geen meter. Wie heeft het in zijn hoofd 
gehaald om het IBB weg te sluizen. Het is er al-
leen maar slechter op geworden. 
 
Wijk Graan voor Visch: Over het algemeen 
toch positief al gebeuren er wel dingen in de 
wijk ,die niet getolereerd kunnen worden. De 
overlast door bepaalde groepen jongeren. De wijk 
gaat wel achteruit doordat er op dit moment te 
kort onderhoud wordt gepleegd aan de openbare 
buitenruimte. Toch wonen wij hier nog steeds 
naar onze zin op 5 hoog in flat 161. We worden er 
niet jonger op dus 4 jaar geleden ons toch maar in 
laten schrijven bij de horizon. 
 
VHH: Dit laten we eigenlijk een beetje sloffen. 
We houden ons wel op de hoogte d.m.v. de ver-
slagen die wij ontvangen. De oorzaak is gewoon 
dat het overleg, 2 keer per jaar, met Stienstra goed 
verloopt. Wij vertegenwoordigen,namens Stien-
stra, de vergaderingen van de Vereniging van Ei-
genaren over de drie flats. 
   
         Ab de Groot en Theo Vermeij 

Wij spraken met  
Dhr. Kniese van Huurdersvereniging 

Graan voor Visch 
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gemeentelijk platforms aanwezig, belangenbehar-
tigers  alsmede vertegenwoordigers van scholen 
zorg ambtenaren en de lokale politiek.. 
Ook waren er mensen naar toegekomen op per-
soonlijke titel. Immers hier waren zij in de krant 
toe opgeroepen om toch vooral te komen. 
Het thema integratie is natuurlijk een breed be-
grip. Het speelt in de dagelijkse praktijk niet al-
leen thuis en op school, maar ook in de woonom-
geving en op het werk en in je vrije tijd. 
 
Hoe kun je integratie nu bevorderen: door het ac-
cent te leggen op je werkplek, je thuis omgeving  
de zorg ofvrije tijdsbesteding? 
Eigenlijk zijn alle doelgroepen aan  bod gekomen. 
 

Er werden gespreksgroepen gemaakt die aan het  
werk gingen. Met elkaar in discussie over het on-
derwerp integratie. Later op de dag werd het in 
compacte vorm gepresenteerd. 
  
Het woord doet je direct denken aan :oh ja, de 
buitenlanders moeten maar integreren. 
Dat moet een dame in het gezelschap toehoorders 
direct hebben gedacht, want ze begon meteen 
over het hoofddoekje, daar ergerde zij zich aan.  
Je kunt hier natuurlijk uitgebreid op ingaan,maar 
daar was de discussie niet om begonnen. Immers 
het gaat om de samenleving. Integratie is meer. 
Het betekent ook hoe breng je partijen in de sa-
menleving bij elkaar: Door sport, spel, samen ak-
tiviteit ontplooien, cous cous eten in de klas? Het 
kweekt zeker meer begrip en inzicht in elkaars 
gewoonten , denkbeelden en mogelijke vooroor-
delen. 
 

Integratie 




