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Van de voorzitter

Beste wijkbewoners,

Het is alweer 2008!  
Wij hadden op 8 januari de 
nieuwjaarsreceptie van de 
wijkraad in het Polderhuis. 

Ook dit jaar was het weer een gezellige happening 
met live muziek van Daan Hofman en twee collega’s. 
Natuurlijk waren er hapjes voor de inwendig mens.  
Er was een grote opkomst van; bewoners, kunstenaars, 
een woonconsulent van Pré-wonen en politici
De formele jaarafsluiting komt op onze  
jaarvergadering 4 maart om 19.30 uur.
In deze wijkkrant kunt u alvast de te behandelen  
stukken lezen.
Ondanks dat de wijkraad het eigenlijk al erg druk heeft 
met de ‘lopende projecten’ in de wijk hebben wijzelf 
ook nog punten waar we aandacht voor willen vanuit 
de gemeente. Meer vertel ik er nu niet over maar tijdens 
de jaarvergadering zal dit ook behandeld worden.

In 2008 krijgen de wijkraden het beheer over een leef-
baarheidbudget. Dit zien wij als een kans om kennis 
in huis te halen; ja we laten ons bijscholen op allerlei 
fronten en trekken ten strijde! 
Ook is er een nieuwe welzijnsorganisatie gekomen met 
de naam DOCK. Eind vorig jaar heeft DOCK geïnven-
tariseerd in heel Haarlem. Tijdens een informatieavond 
kreeg de wijkraad de vraag voorgelegd wat we  
verbeterd wilden zien aan jeugdvoorzieningen en 
welke activiteiten we nog misten in het buurthuis?  
Ons antwoord was kort: “Parkwijk-Zuiderpolder heeft 
geen buurthuis meer en jeugdvoorzieningen zijn er 
niet.”  Toen werd het stil. Het is ook geen makkelijke 
klus om alles weer te moeten opbouwen.
Zo probeert het fitness centrum aan het Beatrixplein 
met particulier initiatief het gebrek aan jongeren-
voorzieningen op te vullen. Lees meer hierover in  
deze wijkkrant. 

Tijdens de jaarvergadering nemen we ook afscheid van 
onze notuliste Ingrid Wakker. Ingrid heeft zich elf jaar 
ingezet voor de wijkraad!! We vinden het jammer dat 

ze weggaat, maar elf jaar vind ik een hele prestatie! 
Ingrid bedankt voor je gezelligheid en je vrije tijd die 
je in de wijkraad geïnvesteerd hebt.
Tegelijk doe ik maar meteen de oproep: Welke man  
of vrouw is geïnteresseerd in zijn leefomgeving en lijkt 
het leuk twee maal per maand bij de vergadering aan-
wezig te zijn waarvan één te notuleren? U kunt hier-
voor een cursus volgen zodat ervaring niet nodig is.

Als laatste puntje wilde ik nog iets vermelden over  
de ontwerpwedstrijd voor het Stastok viaduct  
(vóór station Spaarnwoude). Er hebben twee mensen  
enthousiast gereageerd die ook het graffiti ontwerp 
gaan maken. Misschien kan er ook een gedeelte 
uitgevoerd worden in samenwerking met de jongeren 
die daar regelmatig bijeen komen maar die ik nog niet 
gesproken heb.

Mijn voorwoord beëindig ik met u uit te nodigen om 
gerust langs te komen op onze vergaderingen elke  
eerste dinsdag van de maand en speciaal 4 maart.

Marjet Schaap

Interim-voorzitter

Voorwoord

Notulist m/v 
gezocht!

Wij zijn op zoek naar een notulist m/v die 
het leuk vind zich in te zetten binnen het 
wijkraadteam.

Als notulist(e) maakt u de notulen van  
de openbare- en ledenvergaderingen  
van de wijkraad.

Heeft u interesse en lijkt het u wat?  
Neem dan contact op met Erik van der 
Leij, secretaris, op 5350523.

Of stuur een mail naar
parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl
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Eerst de wijkraad zelf
Het afgelopen jaar was een jaar met veel problemen  
en veranderingen binnen de wijkraad.
Naast het vertrek van twee leden en het vertrek van de 
voorzitter was er ook een aanwas van nieuwe leden 
(maar liefst zeven stuks) Op dit moment heeft de 
wijkraad drie leden en zeven aspirant-leden waarvan 
twee Turkse afkomst. Nieuw, deels onervaren maar 
met grote werkzin pakken we de aanstormende proble-
men aan. Dit is geen geringe taak. Langzamerhand 
komen wij er achter dat een wijkraad steeds “professio-
neler” moet zijn gezien de zwaarte en impact van de 
zaken die zij op zich af krijgt. We moeten op zoek naar 
kennis en ondersteuning. Via de nieuwe bewonerson-
dersteuning - een nieuwe gemeentelijke verordening - 
zijn hier financiële middelen voor.
Verder is er te melden dat we dit jaar elf keer een 
openbare wijkraad vergadering hebben gehouden en 
evenzo vele onderlinge bijeenkomsten (leden vergade-
ringen). We hebben drie keer een wijkkrant uitgebracht.

De wijkraad en de woningbouw-corporaties 
Sinds kort heeft Pré Wonen een extra consulent voor 
Parkwijk aangesteld. Inmiddels hebben we uitgebreid 
kennis met Wilma Zoetbrood gemaakt. Zij gaat zich 
bezighouden met alle extra’s die het wonen in Parkwijk 
aantrekkelijk maakt. De brede school, jeugd, onder-
houd en al die zaken die een wijk aantrekkelijk maken. 
Alles is aanwezig voor een vruchtbare samenwerking.

De wijkraad en de politiek vice versa
Op onze wijkraadvergadering zien we naast een toe-
nemend aantal wijkbewoners ook meer vertegenwoor-
digers van politieke partijen. Bijna alle grote partijen 
hebben tegenwoordig een raadslid met speciale aandacht 
voor de wijken. Met name bij de grote projecten zoals de 
St. Petrus, het Stadion, het Reinaldapark en de Viersprong 
zijn zij voor ons belangrijk. Via het lobbyen kunnen we 
ideeën en meningen overbrengen. En, al eerder gezegd: 
ook wij moeten meer de politiek opzoeken.

De verschillende overlegstructuren:
Het Wijkraden Haarlem-Oost overleg
De wijkraden van de Oude en Nieuwe Amsterdamse-
buurt, Slachthuisbuurt, Parkwijk-Zuiderpolder en de 
wijkcommissie Scheepmakersdijk zijn het afgelopen 
jaar vijf keer bij elkaar geweest. Dit overleg is naast 
het bespreken van gezamenlijke belangen onder andere 
het vooroverleg voor het Regiegroep-Oost overleg.  
Wij bepalen in ons overleg (deels) de agenda daarvan 
en benoemen de woordvoerder voor in dat overleg.

Regiegroep-Oost      
In dit overleg - ook vijf keer gehouden dit jaar - 
vergaderen de wijkraden Oude- en Nieuwe Amster-
damsebuurt, Slachthuisbuurt, Parkwijk-Zuiderpolder 
en Burgwal, de adviesraad Thorbeckebuurt, en de 
wijkcommissie Scheepmakersdijk met wethouder 
(Hilde van der Molen), de programmamanager, de 

Jaarverslag Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder �007
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stadsdeelregisseur, vertegenwoordigers van politie, 
Dock, de wooncorporaties, bureau Jeugdzorg,  
Verkeer en Veiligheid en Concerncommunicatie.
Besproken werden bestemmingsplannen,  
Wijkuitvoerings-programma, Structuurplan 2020,  
de Zomerzone, milieuzaken en handhaving.  
Dit alles Haarlem-Oost betreffend.

Leefbaarheidsplatform-Oost 
In dit overleg - vijf keer gehouden dit jaar - vergaderen 
de Wijkraden-Oost (zie hierboven) plus de adviesraad 
Thorbeckebuurt met vertegenwoordigers van gemeente: 
de stadsdeelregisseur, de gebiedsbeheerder, Verkeer  
en Vervoer, politie, de wooncorporaties en Dock.
Aan de orde komen onderwerpen waar bewoners 
dagelijks tegen aan lopen zoals verkeersproblemen, 
plantenbakken laten plaatsen, bankjes, paaltjes,  
parkeren, vervuiling en ander klein leed.  
Hiervoor wordt het leefbaarheids-budget gebruikt.

De diverse projecten en werkgroepen
De Zomerzone
Na een lange tijd van stilte is er begin november een 
bijeenkomst van een “klankbordgroep Zomerzone” 
geweest - en dan met name over het noordelijk deel 
van Parkwijk, het Beatrixplein en de open stukken 
langs de Pr. Bernhardlaan. Op verzoek van de wijkraad 

hebben Aad van Ake en Zeger Woudenberg, projectma-
nager voor Pré Wonen een inzicht gegeven in de ideeën 
en plannen voor het Pr. Beatrixplein en de Dreef. 
Gedacht wordt aan sloop van de huidige Dekamarkt 
nadat er eerst een nieuwe en grotere terug gebouwd is. 
Ook is er een plan/wens voor een Aldi. De Aldi aan de 
Schalkwijkerstraat dient te verhuizen en heeft aange-
geven samen met de Dekamarkt in de nieuwbouw te 
komen.
Verder zijn er ideeën voor woningbouw langs  
Pr. Bernhardlaan, een nieuw gebouw voor een z.g. 
Brede-school en een renovatie van het winkelcomplex. 

Structuurplan 2020 en Oostpoort
Na wat daar in het vorig jaarverslag werd gemeld,  
is er niet veel veranderd. 
Op de valreep kwam de reizigersvereniging Rover met 
een alternatief plan. In het kort: Het station Spaarn-
woude omhoog, dan kunnen de fly-overs verdwijnen. 
Er ontstaat dan een grote vrije ruimte die het verkeer 
tussen de wijken, de in- en uitvalsweg en de Waarder-
polder makkelijker maakt.

Het Multifunctioneel Stadion
Op 7 mei heeft de gemeente in het Reinaldahuis een 
voorlichting gegeven met maquettes van het project. 
Ook de wijkraad had een info-kraam ingericht waar  

  Dekamarkt
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zij door middel van digitaal bewerkte foto’s de bewo-
ners lieten zien met welke mega-torens (drie) de wijk 
opgezadeld wordt. Nu zagen de buurtbewoners wat 
voor een ingreep dit zou geven op hun woonomgeving. 
Op deze avond was er een inofficieel milieurapport 
(MER); het officiële MER-rapport is nog steeds niet 
gepubliceerd; er staan te veel schrijffouten in, is het 
verhaal.

Hierna doodse stilte rond het Stadion, letterlijk en 
figuurlijk. De toekomstige bouwplaats ligt er nog 
steeds ongerept bij en de klankbordgroep is al vanaf 
mei niet meer bij elkaar geweest. Herhaaldelijk  
verzoek van de kant van de vertegenwoordigers van ons 
in de projectgroep om nieuws, werden niet gehoord.
Ligt het MER-rapport de gemeente soms zwaar op de 
maag ? Komt men misschien tot inzicht dat het  
financieel een “molensteen” rond de nek van de 
gemeente gaat worden. Alleen al het onderhoud van  
de “grafheuvel” waarin het stadion ter ruste wordt 
gelegd, gaat jaarlijks tonnen euros kosten. Wat staat 
daar aan inkomsten tegenover ? Wat gaat het stadion  
de gemeente nog meer kosten?

De Viersprong
Begin dit jaar werden we opgeschrikt  door het bericht 
dat De Viersprong augustus 2008 gesloten zou worden. 
Een snelle reactie van de wijkraden en een goede actie 
van de wethouder voor onderwijs resulteerde in een 
onderzoek naar redding voor De Viersprong. Nog voor 

het einde van het jaar kregen we het rapport onder 
ogen. Positief is dat er plaats is voor zowel een school 
in de Zuiderpolder als wel in Parkwijk. Beide scholen 
moeten worden opgezet als een Brede-school - een 
school met een brede functie zoals voor- en naschoolse 
opvang en buurtgerichte zaken. Komend jaar wordt het 
rapport uitgewerkt.

 

 Jaarverslag Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 2007 - vervolg
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De St. Petrus (Damiate college)
In  maart 2007 werden enkele wijkraadsleden uitgeno-
digd bij een presentatie van een tweetal project-
ontwikkelaars. Beide bouwers presenteerden een idee 
op wat te doen met de St. Petrus. De één wilde alles 
slopen en dan kantoor- en woningbouw plegen.  
De ander presenteerde een plan met behoud van  
de kenmerkende onderdelen van de school en de 
kunstwerken in de school met  werkplaatsen school-  
en woningbouw. Al eerder was er verzet gekomen 
tegen het slopen van de school en het verdwijnen  
van de aansprekende kunstwerken in het gebouw.  
In de opzet van de project-ontwikkelaar Hillgate 
blijven de kunstwerken behouden alsmede een deel 
van het schoolgebouw. 

Een groep direct omwonenden was ongerust over de 
inventarisatie en afvoer van het aanwezige asbest in  
de school. Er lag een rapport dat niet compleet was.  
Na een bliksem enquête bij de direct omwonende heeft 
de wijkraad een tweede onderzoek van de gemeente 
geëist. 

Inmiddels is de buurt geïnformeerd over de aanwezig-
heid van asbest en hoe dat met de sloop wordt verwij-
derd. Op 30 Oktober is er op verzoek van de wijkraad 
een presentatie geweest over de nieuwbouw en de 
inrichting van het nieuwe woongebied. Van tevoren 
hadden wij samen met de buurt een vragenlijst inge-
diend. Deze vragen werden allemaal serieus behandeld. 
Hierdoor werd er veel van de onrust weggenomen.
 
Bewonersondersteuning
Begin december nam de gemeenteraad de Verordening 
Bewonersondersteuning aan.
Deze verordening regelt de diverse financiële stromen 
voor de wijkraden. Er is geld voor de wijkraden zelf, 
voor ondersteuning aan de wijkraden en bewonersgroe-
pen door sociale partners, geld voor ondersteuning bij 
ruimtelijke plannen en fysieke projecten en nog een 
budget voor algemene bewonersondersteuning.
Het heeft lang geduurd, er is veel over gesteggeld, 
maar komend jaar wordt er gestart. Over een half jaar 
bezien we hoe het loopt.

Het Reinaldahuis
De werkgroep ontmoeting/activiteiten heeft zijn werk 
gedaan en heeft een eindrapport geproduceerd.
We signaleren dat veel van de activiteiten in het 
Reinaldahuis niet bekend zijn in de wijk.  
Het Reinaldahuis moet meer “reclame” maken.

Het Reinaldapark
Net als het Stadion is ook dit een langlopende zaak. 
Inmiddels is de klankbordgroep een aantal keren bijeen 
geweest. Aanwezig in die klankbordgroep zijn,  
naast vertegenwoordigers van de gemeente, vertegen-
woordigers van de omringende wijkraden, de woon-
corporaties, comité nationale herdenking, hengelsport-
vereniging Haarlem en de moskee. Er is contact gelegd 
met de vogelwerkgroep broedplaatsen voor IJsvogels. 
Tijdens de “Dag van het Park” kwam het Reinaldapark 
weer in het nieuws mede door geëxposeerde kunst-
werken, collages van afval uit het park. Inmiddels zijn 
ook kunstenaars uitgenodigd om ideeën voor het park in 
te brengen. Gelijk werd aan de bezoekers gevraagd 
wensen en suggesties voor het nieuwe park in te bren-
gen. De uitslag staat op onze website. De gemeenteraad 
heeft een voorbereidings-krediet beschikbaar gesteld. 
Het wachten is nu op een eerste ontwerp.

Het Verzetsmonument
Dit zal met het opknappen van het Reinaldapark aan de 
orde komen. De wens is er ook om er een mooi monu-
ment van de maken. Verder hopen we dat men op tijd 
begint met het in orde maken van het monument voor 
de 4-mei herdenking.

De Selimiye Moskee
De moskee nadert zijn voltooiing al moet er nog veel 
werk verzet worden. Sinds kort is er nu ook water en 
elektriciteit. Inmiddels hebben twee jonge vrouwen, 
die ook nauw betrokken zijn bij de activiteiten van de 
moskee, zich aangemeld als wijkraadlid. Onnodig te 
zeggen dat dit zeer welkom is. Eindelijk lijkt het er  
op dat we ook inspraak voor onze allochtone wijk-
bewoners hebben.

Nazomerfeest
Een goede traditie werd dit jaar weer voortgezet.  
De hele dag door was er een reeks van activiteiten rond 
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het Beatrixplein en op de Beatrixdreef. Muziek en 
dans, kramen met spullen en de politieke partijen  
en welzijns-organisaties lieten van zich horen.  
De Viersprong verzorgde tegen redelijke prijs koffie, 
thee, frisdrank en zelfs koek.

Vervuiling
Ook een gebed zonder eind? Het lijkt er wel op.  
Keer op keer klagen burgers over de vervuiling van 
hun wijken. Keer op keer krijgen we te horen dat de 
burgers zelf de veroorzakers zijn: het is immers hun 
afval. Dat is waar, maar in dit soort zaken dient de 
gemeente toch een leidende rol te hebben. De gemeen-
te moet schoonmaken, haar burgers inspireren tot goed 
gedrag, dat belonen en fout gedrag aanpakken en 
bestraffen. Verder de burgers keer op keer aansporen 
hun afval goed aan te bieden, op de juiste plek en op de 
juiste plaats. Nu zie je dat grof vuil op straat gedumpt 
wordt, na een paar dagen is dat dan verdwenen en de 
dader denkt: “Dat gaat goed, de volgende keer doe ik 
het zo weer.”  Handhaven ! ! !
Zal Haarlem ooit de schoonste stad van Nederland 
worden?

Politie
Na klachten van wijkbewoners heeft de wijkraad twee 
gesprekken gevoerd met de chef uitvoerende politie en 
onze wijkagent (gebiedsgebonden agent). Wij vragen 
ook in dit onderwerp handhaving van de wet zoals: 
Geen auto geparkeerd op de Dreef, geen dubbel-
geparkeerde auto’s op het fietspad, geen agressieve 
jongeren rond het Polderhuis, etc. etc.

Wat missen wij ? (Een wens voor de toekomst)
Vorig jaar kregen wij een schrijven van enkele raads-
leden met de vraag hoe het staat in onze wijk(en) met  
de speelplaatsen voor de kinderen. Of er genoeg zijn, 
of het onderhoud goed is en wat er nog zou moeten 
komen en worden gedaan.
Wij hebben toen geantwoord dat ondanks het schitte-
rende rapport Kiezen voor de jeugd uit 2005 het 
droevig gesteld is met voorzieningen voor de jeugd. 
Wat er al was is in de loop der jaren verdwenen, weg 
bezuinigd en afgebroken met als laatste klap het 
verdwijnen van Radius. Zeker is het dat door het 
verdwijnen van Radius, het afstoten van speeltuinen  

en het ontslag van de jongerenwerkers, onze jeugd 
ernstig te kort wordt gedaan.

Inmiddels is de opvolger Dock druk bezig via quick-
scans te inventariseren wat er nodig is in onze wijk.
Wat heeft Parkwijk-Zuiderpolder op heel korte termijn 
nodig: Een buurthuis voor alle leeftijden, speel-
plaatsen, hangplekken, trapveldjes (geen knollenveld-
jes), onderhoud van de openbare ruimte, opruimen  
van zwerfvuil, en mensen die zich met jongeren-
problemen bezighouden. 

Verder zijn er in de diverse overleggen zaken aange-
bracht die de leefbaarheid in de wijk kunnen verbete-
ren. De reactie van de managers op deze zaken is 
teleurstellend. Het gaat hier om elementaire zaken 
zoals de verdwenen paaltjes rond de Vincent van 
Goghlaan en Beatrixdreef, slechte trottoirs, kapot 
gereden wegdek, parkeerproblemen door nieuwbouw, 
boomwortels onder fietspaden, een verwaarloosd 
verzetsmonument, vervuiling en vernieling.

Conclusie 
Het vorig jaarverslag was kritisch van toon, dit is 
hoopvol. De wijkraad is op volle sterkte, het allochtone 
deel van de wijk is nu vertegenwoordigd en van de 
kant van de gemeente en woningbouwcorporatie  
Pré Wonen is er extra aandacht voor onze wijken.
Wat blijft is de hakerige communicatie wijkraad  
versus (sommige) gemeente ambtenaren.

 Jaarverslag Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 2007 - vervolg
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Wij zijn het jaar begonnen met een totaal saldo  
van € 237,20. In totaal hebben we een subsidiebedrag 
van € 13.261,86 van de gemeente Haarlem ontvangen 
om te doen wat wij horen te doen. Dit bedrag was aan-
zienlijk lager dan de aangevraagde subsidie. 
We zijn het jaar spetterend begonnen met een prachtige 
muzikale omlijsting door Willeke D’estell.
De vergaderkosten voor de wijkraad zijn uitgekomen 
op een post van € 872,96
De vergaderkosten voor werkgroepen zijn uitgekomen 
op een totaal van € 1.083,60. 
Dit hogere bedrag is terug te voeren naar een actie van 
de klankbordgroep stadion van € 325,30.

In het afgelopen jaar hebben we helaas door verschil-
lende omstandigheden afscheid moeten nemen van 
Melek, Irma en Wim. Uiteraard heeft dit ook de nodige 
kosten met zich gebracht, die deels op kosten van de 
jaarvergadering zijn terug te voeren.

In 2006 zijn wij begonnen met het vragen van een 
kleine vergoeding voor de verstrekking van koffie,  
thee en frisdrank tijdens vergaderingen van werk-
groepen in onze wijkraadruimte. 

De telefoonkosten zijn iets hoger uitgekomen door  
de aanwas van de leden.

De kantooruitgaven zijn dit jaar behoorlijk hoger uit-
gekomen dan de begroting door een probleem met de 
kopieermachine en door diverse acties.

Er zijn in 2007 door omstandigheden maar 3 wijkkran-
ten verschenen, maar wél drie dikke exemplaren.  
Dit brengt per exemplaar wél weer hogere kosten met 
zich. De werkzaamheden zijn door Irma prima over-
gedragen aan Wendy. U hebt allen kunnen zien dat de 
wijkkrant een fris jasje heeft gekregen. Ook aan de in-
houd is te zien dat er een professionele kracht aan werkt.
Totale uitgaven in 2007 € 3.330,80 inclusief distributie.

Voor internet zijn we iets hogere kosten (€ 99,93) 
kwijt door het onderhoud en de verruiming van onze 
website.

Tot slot huur, onderhoud en energie van deze zaal en 
onze wijkraadruimte. In totaal hebben wij een bedrag 
van € 5.248,07 betaald aan huur in Reinaldahuis en 
kleine extra uitgaven voor onderhoud en aansluiting 
van de nieuwe computer. 

De soap rond de dure energierekening heeft nog geen 
einde gekend. Ondanks diverse briefwisselingen, mails 
en telefoontjes is er nog steeds geen duidelijkheid.  
We wachten af wat het Reinaldahuis hiermee gaat 
doen. Overigens heeft de gemeente dit bedrag zoals 
boven omschreven niet als subsidie uitgegeven, wel  
als PM-post opgenomen.

Alle bedragen bij elkaar opgeteld hebben wij dit jaar 
€ 13.124,85 uitgegeven.
In totaal zijn we het jaar 2007 geëindigd met een  
bedrag van € 192,31.

Financieel verslag �007
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Sinds een jaar of tien computer ik 
nu al weer. Ja, op mijn werk, zo 
rond de 90-tiger jaren, had ik wel 
zo’n ding op mijn bureau staan. 
Daar deed ik wel wat mee maar 
echt computeren mocht je dat niet 
noemen. Het enige wat ik er mee 
deed was blokken kant en klare 
tekst tot een brief aan belang-
hebbenden - zo noemde wij onze 
klanten - samensmeden.

Het enige creatieve wat ik deed was 
naam, adres, registratienummer, 
datum en bedragen invullen, en  
dat was het wel zo een beetje.
Soms speelde ik wel eens wat met 
de toetsen maar dan “verdwaalde” 

ik alras in programma’s waar ik van 
schrok; hoe vind ik de weg terug?

Door een grote reorganisatie 
mocht ik vervroegd uittreden 
en naar huis. Daar had ik geen 
computer want ik had niet mee-
gedaan aan de computer-privé 
actie, financieel gesteund door de 
werkgever. Wat moest ik thuis  
met een computer: spelletjes doen, 
de boekhouding bijhouden?  
Welke boekhouding en welke 
spelletjes? Nee, ik gleed af naar 
de ouderdom en naar de groep 
“ouderen zonder computer”; ik 
was eigenlijk een digibeet en  
dat zou ook wel zo blijven.

Welk miste ik een ding om af en 
toe mooie teksten te schrijven, een 
brief en meer van dat soort zaken. 
Een schrijfmachine, die miste ik! 
Maar schrijfmachines waren bijna 
uitgestorven, had je er nog een 
dan was het probleem - hoe kom 
ik aan een nieuw schrijflint?
Op zekere dag belde ik mijn zoon 
- die doet al vanaf zijn twaalfde 
aan computers en zat dus al ruim 
twintig jaar “in het vak.”
“Ruub”, zei ik (eigenlijk heet hij 
Ruben, maar in de loop der jaren 
heeft hij alle denkbare varianten 
van zijn naam gehoord), “Ruub, ik 
moet een computer hebben.  
Als ik er nu niet aan begin dan 

Wanneer is een receptie geslaagd?
Ja, wanneer is kun je een receptie geslaagd noemen? 
Als er voldoende drank is? Als de hapjes veel en lek-
ker zijn? Als er veel gasten zijn, en als die gasten lang 
blijven “hangen”? Als iedereen met iedereen praat? 
Als de muziek goed is? Maar dat inmiddels is traditie 
geworden bij de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder.
Gisteravond waren al deze “ingrediënten” ruim aanwe-
zig. Al vroeg waren de gasten binnen en voorzien van 
koffie en één koekje. De interim-voorzitter hield een 
kort welkomstwoord en de “muziek” mocht aan het 
eerste deel van hun optreden beginnen.
Drie jonge musici - Daan Hofman zang, Peter Aker-

mans bas en Shane Burmania 
drum, speelden en zongen; eerst 
eigen werk en later op de avond 
meer bekend werk. Luisterlied-
jes van o.a. Jacques Brel en 
Herman van Veen. Popchan-
sons noemen ze het zelf, geïnspireerd gezongen, met 
origineel drumwerk en complexe baspartijen. Aanste-
kelijk, want een aantal liedjes konden door de ouderen 
worden meegezongen. 

Weer een van die betere avonden die we als wijkraad al 
eerder hadden. Wel misten we toch enkele bekende po-
litici. Zijn we al receptie-moe? Dat was een opmerking 

die ik enkele keren hoorde. In een week kom je el-
kaar wel drie keer tegen op verschillende recepties. 
Het gemis werd ruimschoots goedgemaakt door de 
aanwezigheid van veel wijkbewoners. Voor hen die 
er niet waren: vanaf hier een heel goed en voorspoe-
dig nieuwjaar en wij hopen u - wijkbewoner - terug 
te zien op onze Jaarvergadering op 4 maart in het 
Polderhuis.

Nieuwjaarsreceptie �00�

Computeren................................................................................................................................

Foto’s: www.parkwijk-haarlem.nl



Wijkkrant Parkwijk - Zuiderpolder 11

wordt het nooit meer wat, dan mis 
ik de aansluiting.” 
Welke aansluiting was me toen 
nog niet erg duidelijk, maar bin-
nen de kortste keren stond er een 
grote, rechthoekige doos met 
sleuven, gaten en snoeren en een 
joekel van een beeldscherm in 
mijn kamer. Ik had vooruitlopend 
op dit gebeuren alvast een schit-
terend meubel bij Leen Bakker 
aangeschaft.

Toen is het snel gegaan.  
Schrijven en mailen voor de wijk-
raad, internetten, muziek down-
loaden, fotoshoppen, ik kan het 
allemaal. Inmiddels ben ik zelfs 

aan mijn twééde Apple begonnen, 
mijn derde computer in nog geen 
tien jaar. De éérste Apple was nog 
niet versleten, maar de nieuwe 
is nog mooier, nog groter en nog 
sneller. Die moest ik hebben; ook 
ik ben in de ban van de computer!
Maar ondanks dit alles, ondanks 
dat ik dagelijks enige uren met 
mijn computer werk heeft hij/zij 
nog vele geheimen. Regelmatig 
gebeuren er dingen die ik niet ken, 
waar ik geen weg mee weet, die ik 
zelf niet kan oplossen.
Gelukkig heb ik Ruben als  
help-desk op de achtergrond.  
Een belletje en de problemen wor-
den opgelost. Meestal. Want soms 

gebeuren er dingen . . .  en soms 
heb ik vragen waar ook mijn zoon 
niet meteen en antwoord op heeft. 

De tijden zijn veranderd. Vroe-
ger, lang geleden, had mijn zoon 
vragen waar ik niet meteen een 
antwoord op wist. 
Nú heb ík vragen waar hĳ niet 
meteen een antwoord op heeft. En 
dit leidt tot uitgebreide gesprek-
ken waar wij, net als vroeger, met 
meer kennis uit komen.
Ik hoop dat mijn computer nog 
lang vreemde kuren heeft en er 
nog lang van die vragen zijn.

Erik van der Leij

Kijken naar Haarlem Oost is een multidisciplinair 
kunstproject. Het project brengt op een bijzondere 
manier Haarlem Oost in kaart. De deelnemende  
kunstenaars observeren, zoeken contact met bewoners 
en andere betrokkenen bij het gebied.

Op 20 maart 2008 wordt de tentoonstelling Kijken 
naar Haarlem Oost geopend door de burgemeester van 
Haarlem. De tentoonstelling zal zijn in de Petrusschool 
aan de prins Bernardlaan in Haarlem. 

In de tentoonstelling worden de werken van de kun-
stenaars getoond. De vraagmachine vraagt het publiek 
iets te toe te voegen aan het project; hun verhalen en 
persoonlijke beleving van Haarlem Oost. De tentoon-
stellingsruimte wordt tijdelijk ‘kantine’ van de buurt, 
met mogelijkheden eten te bestellen bij de omliggende 
chinees, thai en pizzeria’s. 

Tijdens de tentoonstelling zijn doorlopend gebeur-
tenissen. 

Uitnodiging voor de mensen uit de buurt en 
aan de wijkraad:
Iedereen is van harte  welkom in de Petrusschool, om 
te komen kijken, om reacties te geven, om te komen 
eten of wat te drinken en om hier te komen vergaderen 
(dit op afspraak).

Oproep
Zijn er mensen die willen helpen tijdens de tentoon-
stelling en tijdens de wandelingen? Zijn er mensen 
die mooie verhalen kunnen vertellen over de groene 
oostrand? Neem contact op!

Contactpersoon:  
Mathilde van Beekhuizen  
mathilde.vanbeekhuizen@gmail.com
telefoon: 06 24186691

Kijk op de website www.kijkennaarhaarlemoost.nl 
voor meer informatie over de gebeurtenissen in de 
tentoonstellingsperiode.

Computeren................................................................................................................................

Kijken naar Haarlem Oost
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Selimiye Moskee

Beste Bewoners van Haarlem Oost,
Ik wil mij als eerst even voorstellen, mijn naam is  
Ayse Yavas. Sinds november 2007 ben ik aspirant-lid 
in de wijkraad  van Haarlem Oost.  Hiernaast zit ik  in 
de feestcommissie van de Selimiye moskee te Minaret 
staat 1. Met dit stuk wil ik u meer duidelijkheid bieden 
over de Selimiye moskee. De volgende punten komen 
hierin aan bod; de naam Selimiye, huisvesting  en buur-
trelaties van moskee Selimiye, het fraaie ontwerp, het 
cultureel centrum en de activiteiten die men organiseert. 

De naam Selimiye?
Selimiye moskee is vernoemd naar één van de grootste 
moskeeën in Edirne, een provincie in het noord 
westen van Turkije. Selimiye cami is tussen 1568 en 
1575 gebouwd  in opdracht van Sultan Selim II door 
één van de beste architecten  Mimar Sinan. De naam 
Selimiye is dus een verwijzing naar Sultan Selim. 

Huisvesting Selimiye moskee
Moskee Selimiye is sinds 1978 gevestigd in een  
voormalig schoolgebouw in de Rozenprieel in  
Haarlem. Wegens de vernieuwing van de wijk  
Rozenprieel en de slechte staat waarin het gebouw 
verkeert was de moskee  genoodzaakt te verhuizen. 
Na een lange zoektocht kreeg het bestuur een nieuwe 
locatie in het Reinaldapark toegewezen. Bij de ontwik-
keling van het nieuwe gebouw heeft men rekening 
gehouden met de ruimtelijke inrichting en de groene 

omgeving, wat heeft  geresulteerd in een speciaal  
ontwerp met een unieke glazen koepel. 
De relatie met de buurtbewoners in de Rozenprieel is erg 
goed. Deze relatie is met de jaren opgebouwd en zou ook 
op een mooie manier in Haarlem Oost opgebouwd kun-
nen worden. Selimiye moskee heeft altijd een open en 
toegankelijke houding aangenomen en iedereen welkom 
geheten, wat ook centraal staat binnen de Turkse cultuur. 

Ontwerp Selimiye moskee
In het ontwerp van de Selimiye moskee zitten sym-
bolische verwijzingen naar de islam. Het belangrijkst 
is de oriëntatie op Mekka.  De tweede symbolische 
verwijzing is dat de gebedsruimte uit pure vormen als 
de cirkel, de bol en gelijkzijdige veelhoeken bestaat. 
De derde verwijzing bestaat uit de opening naar de 
gebedsruimte; elke poort vertegenwoordigt een van  
de vijf zuilen van de islam. De koepel bestaat uit dertig 
gelijkzijdige driehoeken en tien gelijkbenige driehoe-
ken. Het getal veertig staat in de islam voor voltooid 
voorbereiding voor het beste. De unieke koepel staat 
symbool voor de vrede en islam en wordt ondersteund 
door vier spanten. De vier spanten staan voor de vier 
bronnen van het islamitische recht. 

Cultureel Centrum Selimiye
Een sociaal cultureel centrum voor iedereen. Sociaal 
cultureel centrum Selimiye is een ontmoetingsplaats 
waar men sociale contacten kan opdoen en zich verder 
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Hartz trouwde in 1898 
met de 24 jaar oude Sara 
Rebecca (Bé) Isaacson 
en kregen vijf kinderen, 
waaronder de kunstschilder 
Sem Hartz.

Na zijn trouwen vestigde Hartz zich in Amsterdam. In de 
periode daarna woonde hij in diverse kustplaatsen zoals 
Noordwijk, Wijk aan Zee en Katwijk. In Katwijk had Hartz 
een huis en een atelier gekocht. Bij een brand in dit huis 
is veel van zijn werk verloren gegaan. Onder dit verloren 
materiaal bevonden zich veel werken met een joodse 
thematiek. Van dit werk had Hartz nooit iets verkocht. 
Het verlies van zijn werk betekende een grote slag voor 
Hartz, maar hij kwam er weer bovenop. 

In de loop van zijn leven heeft Hartz veel gereisd.  
Zo maakte hij studiereizen naar Spanje, Egypte, Tunis,  
Italië en Frankrijk. De indrukken die hij daar opdeed, 
heeft hij in verschillende schilderijen en tekeningen  
vastgelegd. Zijn laatste woonplaats was Heemstede.  
Hier overleed hij op 17 oktober 1935.

Bron: website Joods Historisch Museum

Louis Jacob Hartz werd op 11 september 1869 in de  
Amsterdamse jodenbuurt geboren. Hij was de zesde  
zoon van de commissionair Jacob Abraham Hartz en 
Judic Aaron de Haan. Behalve vijf broers had hij ook een 
zuster. Al op jonge leeftijd hield Louis Hartz van tekenen 
en schilderen. Naar het schijnt schilderde hij in zijn kinder-
jaren veel veldslagen. Dit zal ongetwijfeld het gevolg 
zijn geweest van de Frans-Duitse oorlog (1870-1872) 
die in Hartz kinderjaren nog tot de recente geschiedenis 
behoorde.

Louis Hartz doorliep de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunst in Amsterdam. Hier kreeg hij onder andere les  
van August Allébé en Jan Voerman. Op 16-jarige leeftijd 
was Louis inmiddels toegekomen aan de klas voor naakt-
studie waar hij ondanks zijn jeugdige leeftijd uiteindelijk 
toch werd toegelaten. 

In zijn academiejaren, en ook later, werkte Hartz veel  
op het atelier van zijn neef Meijer de Haan.  
Toen De Haan naar Frankrijk was gegaan kreeg Hartz  
zijn atelier in bruikleen. Hartz schilderde landschappen, 
stillevens (vooral bloemen), stadsgezichten en portretten.  
Ook heeft hij veel zeestukken en visserstaferelen  
geschilderd. 

De straat en zijn naam: Louis Hartzplein

kan ontwikkelen in de verschillende lokalen en de 
algemene bibliotheek. Sociaal cultureel centrum  
Selimiye geeft voorlichting over een scala aan onder-
werpen en organiseert cursussen, debatten en thema-
dagen. Jongeren, vrouwen, buurtbewoners en ouderen 
kunnen bij Sociaal cultureel centrum Selimiye cursus-
sen en trainingen volgen, variërend van taallessen, 
computertrainingen, huiswerk begeleiding tot creatieve 
cursussen als papiermarmeren en turkse gitaarlessen.
 
Sociaal cultureel centrum Selimiye heeft vier belang-
rijke doelstellingen: 
•   De belangen van de doelgroep behartigen.
•   Het doorbreken van isolement.
•   Bevordering emancipatie, participatie en integratie
•   Bevordering sociale cohesie

De meest recente activiteit is de Turkse themadag  
die op 19 januari jongstleden heeft plaatsgevonden.  
Deze geslaagde dag is in samenwerking met het 
Reinaldahuis  georganiseerd. 

De organisatie van de opening van de nieuwe  
moskee is in volle gang en zal plaatsvinden op 23 en 
24 februari  2008. U bent  an harte welkom op deze 
feestelijke opening.

Met vriendelijke groet,

Ayse Yavas
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Interview met... Subliem Fitness Center

Zaterdag 26 januari 2008 

Met moeite kon de eigenaresse 
sportschool “Subliem Fitness 
Center” een gaatje in de drukke 
agenda vinden toen ik een  
gesprek met haar wilde hebben. 
Mijn eerste vraag was dan ook:

Hebben al veel mensen de 
sportschool kunnen vinden?
•	We	hebben	geen	rede	tot	klagen.	

Een	klein	jaartje	zitten	we	nu	hier	
en	we	zijn	tevreden.

Wie zijn jullie?
•	Ik	heet	Cecilia	Steenkist	en	mijn	

man	en	zakelijk	partner	is	Henk	
Steenkist.

Wonen jullie ook in deze buurt?
•	Ja	ongeveer	tien	jaar	wonen	we	

in	Parkwijk.

Hebben jullie ook personeel in 
dienst?
•	Het	meeste	doen	we	zelf,	beiden	

hebben	we	een	opleiding		
personal	trainer	ik	met	speciali
satie	streetdance	en	Henk		
specialisatie	krachttraining.		
Henk	is	nu	nog	verder	aan	het	
leren.	Voor	het	kickboxen	hebben	
we	een	leraar	en	een	danslerares.

Waarom hebben jullie ervoor 
gekozen om juist hier de sport-
school te beginnen?
•	Er	waren	voor	ons	een	paar	voor

delen	zoals	vrij	parkeren,	midden	
in	de	wijk,	de	lagere	school	van	
de	kinderen	vlakbij,	afstand	werk	
en	huis	en	heel	belangrijk	prijs/
kwaliteit	verhouding	was	prima.

Op welke mensen richten 
jullie je?
•	Álle	bewoners	van	deze	wijk.		

We	willen	juist	laagdrempelig	zijn	
en	hopen	ook	de	jongeren	naar	
ons	toe	te	krijgen.

De jeugd tegenwoordig beweegt 
weinig én er is in deze buurt 
niets te doen voor ze.
Past het in jullie bedrijfsstrategie 
om dit op te pakken?
•	Jazeker!	We	hebben	in	samen

werking	met	DOCK	een	cursus	
voor	de	naschoolse	activiteiten	
gemaakt	onder	de	noemer	“	
Street,	jump	&	condition”.		
De	eerste	cursus	gericht	op	
groep	7	en	8	was	een	doorslaand	
succes.	Van	deze	groep	zijn	er	
vier	kinderen	blijven	sporten	op	
ma	en	vrijdagmiddag.	Omdat	het	
goed	beviel	komt	er	nu	ook	een	
naschoolse	cursus	voor	groep	4,	
5	en	6.

Ik heb gehoord dat je onder de 
zestien jaar beter nog even kunt 
wachten met krachttraining. 
Eerst moet het skelet volgroeit 
zijn voordat de spieren belast 
worden. 
•	Dat	klopt.	Wat	we	deze	leeftijd	

wel	kunnen	aanbieden	zijn	heel	
veel	herhalingen	op	fitness		
apparaten	met	zeer	weinig		
gewicht.	Ze	worden	toch	moe	
en	bouwen	wel	snelheid	hiermee	
op.	Ook	worden	er	lessen	street
dance,	kickboxen	en	aerobics	
gegeven	die	ook	voor	de	jeugd	
heel	goed	zijn!	

Wat onderscheid jullie van  
andere fitness centra?
•	We	willen	een	lowbudget	fitness	

centra	zijn;	geen	luxe	maar	wel	
een	goede	basis	waar	ik	mee	
bedoel	een	goed	aanbod	van	
groepslessen	en	degelijke		
fitnessapparaten.	Toch	wilden		
wij	ook	douches	hebben.		

  Cecilla en Henk Steenkist, Subliem Fitness Center Parkwijk.
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Subliem Fitness Center

	 We	proberen	mensen	met	een	
krap	budget	toch	de	mogelijkheid	
te	geven	om	te	komen	sporten.	
Sinds	kort	hebben	wij	ons	ook	bij	
de	HaarlemPas	aangesloten	en	
staan	deze	maand	hopelijk	in	het	
jaarnummer.

Hoe werkt een Haarlem-Pas 
eigenlijk?
•	Mensen	met	een	minima	inkomen	

kunnen	voor	kinderen	tot	18	jaar	
deze	pas	gratis	aanvragen	bij	de	
gemeente.	Er	zit	per	persoon	een	
sportcheque	in.	Hiermee	kunnen	
ze	voor	20%	van	het	normale	

tarief	gaan	sporten.	De	gemeente	
betaalt	de	resterende	80%.

	 Zo	kun	je	dan	voor	€	5,00	per	
maand	komen	sporten!		
We	hopen	dat	kinderen	met	niet	
sportende	ouders	toestemming	
krijgen	om	te	komen.

Wat zijn jullie toekomstplannen, 
denken jullie al aan uitbreiden?
•	(ze	overleggen	eerst	of	ze	het	al	

openbaar	willen	maken)	Ja,	we	
hebben	de	ruimte	hiernaast	waar	
Luyx	verhuizingen	zat	nu	erbij		
gehuurd.	Hierdoor	worden	we	
bijna	twee	maal	zo	groot!		

We	zijn	hard	aan	het	opknappen	
en	hopen	over	twee	maanden	
open	te	gaan.

	
Het	was	een	prettig	gesprek	wat	
ik	met	Cecilia	en	Henk	had,	ik	ben	
alleen	vergeten	te	vragen	of	ze	
tijdens	de	jaarmarkt	2008	een		
wedstrijd	willen	uitschrijven	voor:
“De	sterkste	man	van	Parkwijk	óf	
de	Zuiderpolder”.	Of	de	sterkste	
vrouw?
Ik	denk	dat	dit	een	grote	publieks
trekker	kan	worden.

Marjet Schaap

door Marjet Schaap

Persbericht: MEE start assertiviteitstraining

MEE start assertiviteitstraining voor mensen 
met een lichamelijke beperking

Haarlem, 14 december 2007
MEE Noordwest-Holland start binnenkort een asserti-
viteitstraining voor volwassenen met een lichamelijke 
beperking of chronische ziekte. 

De training bestaat uit zes bijeenkomsten op woens-
dagochtend  van 10.00 tot 12.00 uur op het kantoor 
van MEE Noordwest-Holland, (Richard Holkade 2, 
Haarlem). De assertiviteitstraining start bij voldoende 
aanmeldingen en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Door de assertiviteitstraining van MEE Noordwest-
Holland leert u om mondiger te worden en duidelijk  
te zeggen waar het op staat. Sommige mensen vinden 
het namelijk ontzettend moeilijk om voor zichzelf  
op te komen en hebben daar ook last van. Zij ervaren 
bepaalde gebeurtenissen als ingewikkeld en durven  
dan niet te zeggen wat ze denken, voelen of willen.  
Als u dit herkent en u wilt daar iets aan doen, dan is 
deze training misschien iets voor u. 

Tijdens de bijeenkomsten komen aan bod: leren “nee” 
zeggen, eigen grenzen aangeven, kritiek geven en ont-
vangen, vergroten van zelfvertrouwen en zelfrespect, 
oefenen met moeilijke situaties, het verbeteren van de 
presentatie van jezelf naar de buitenwereld en omgang 
met vriendschappen.
Binnen deze training gaan we er vanuit dat niet de 
gebeurtenissen in je leven bepalen hoe je je voelt,  
maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen 
aankijkt. Er wordt gewerkt met: theorie, praktijksitua-
ties, gesprektechnieken en videobeelden.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie opvragen 
en/of zich opgeven bij:
Thea Jansen, consulent, 023 - 535 8877 of  
tjansen@meenwh.nl
Suzanne van Overbeeke, consulent, 023 - 535 8877 of 
svanoverbeeke@meenwh.nl
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Geen spoed, wel politie 0900-8844
 (lokaaltarief)
Meldt misdaad anoniem 0800-7000

Wijkagent M. Karademir 0900-8844
U kunt persoonlijk terecht op het bureau 
Schalkwijk, Costa del Sol.

Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder 
parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl

Grote bestanden
parkwijkzuiderpolder@hotmail.com

Gemeente

Stadhuis  511 30 00
E-mail info@haarlem.nl
Internet www.haarlem.nl
Publiekdiensten/publieksinformatie 511 51 15
Burgerzaken en belastingen 511 44 80
Burgerzaken
E-mail burgerzaken@haarlem.nl
Belastingen 0800 05 43
E-mail belastingen@haarlem.nl
Grof vuil en tuinafval 0900-8477
Afvalverwijdering & reiniging  511 47 30
Sociale zaken en werkgelegenheid 511 42 00
Veiligheid  511 41 00

Diensten 

Na 17.�0 uur, weekend, spoedeisend
Ambulance  531 91 91
Apotheek  532 07 13
Dokterscentrale 0900 0567  /  511 27 00
St. Haarlem Werkt 545 24 84
Zorg en Voorzieningen 511 43 68

Overige 

C.R.O.S. geluidshinder Schiphol 020-601 55 55
Anti Discriminatiebureau  531 58 42
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld  547 29 99
Bouw Wonen en Leefomgeving  511 34 50
Bouwbureau Haarlem Oost 543 06 03
Buurtbeheer SHW 545 24 84
Dierenambulance 533 43 23
info@dierenambulance-haarlem.nl
Dierenbescherming  549 14 00
Gasservice Kennemerland 0251-24 54 54
Kindertelefoon (gratis) 0800 0432
Zorgcentrale Thuiszorg 891 89 18
Thuiszorgwinkel 891 89 18
Kennemer Gasthuis 545 35 45
Nuon (gratis) 0800 0513
NVSH Haarlem 532 66 02
Ouderenwerk Oost  540 55 45
‘t Polderhuis  535 33 44
SOS Telefonische hulp 0900 0767
Stadstoezicht Wijkteam Oost 511 50 42
Steunpunt Mantelzorg 891 84 62
steunpunt.mantelzorg@zorgbalansgroep.nl
Tafeltje Dekje 526 30 26
tafeltjeDekje@uvvHaarlem.nl
Woningwinkel 517 56 00
Zonnebloem 536 59 31

Wijkraden Oost op internet
www.wijkradenhaarlem.nl

Meldpunt leefomgeving Oost Schalkwijk

Ziet U een kapotte lantaarn, vernielingen, 
losse stoeptegels, volle afvalbakken, zwerfvuil, 
verstopte kolken of overlastoorzaken? 
Neemt u dan contact op met het Meldpunt.
511 511 5 of ga naar www.haarlem.nl/smart-
site32019.htm

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen

Na 30 jaar gewerkt te hebben in de fysiotherapie 
praktijk van het Reinalda Huis, zet ik met ingang 
van 1 januari 2008 zelfstandig mijn praktijk voort in 
de Steve Bikostraat 62 van maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 19.00 uur (indien nodig in het weekend).

Ik behandel patiënten op de lokatie Steve Bikostraat 
én zo nodig in de thuissistuatie.

Met vriendelijke groet,
Hans Kimman

Fysiopraktijk Steve Bikostraat �� • Telefoon 0��-��00��� / 0�-10������


