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In dit nummer: 

Flinty’s is het grootste 

jongerencentrum van 

Haarlem. Het is dan ook 

niet gericht op een bepaal-

de buurt, maar op alle 

jongeren tussen de 12 en 

18 jaar van Haarlem. Een 

stedelijk jongerencentrum 

dus. 

In Flinty’s werken jonge-

renwerkers die in dienst 

zijn van een stichting 

(Haarlem Effect). Zij zijn 

verantwoordelijk voor een 

goede en veilige gang van 

zaken in en rond het jon-

gerencentrum en bieden 

ook een zo divers mogelijk 

aanbod aan activiteiten. 

Ook begeleiden zij vrijwil-

ligers en stagiaires. Stagi-

aires komen van verschil-

lende opleidingen, bijvoor-

beeld Sociaal pedagogisch 

werk of Cultureel Maat-

schappelijke Vorming. 

De vrijwilligers zijn jonge-

ren die het leuk vinden 

om zich in te zetten voor 

het jongerencentrum. Bij-

voorbeeld door zich bezig 

te houden met techniek, 

achter de bar te staan of 

het organiseren van acti-

viteiten. Zonder de vrijwil-

ligers geen Flinty’s. 

Het stedelijk jongerencen-

trum verhuist begin 2015 

naar de Gedempte Oude 

Gracht 138. Dat is de vier-

de locatie van het cen-

trum. Na een anderhalf 

jaar Raaks, 8 jaar Prinsen 

Bolwerk en 1 jaar Paul 

Krugerkade, vindt het 

centrum nu zijn definitie-

ve plek in het centrum 

van de stad. 

In deze brief informeren 

wij U over de verhuizing, 

de plannen en achtergron-

den van ons centrum. Bij 

deze nieuwsbrief ontvangt 

U tevens een uitnodiging 

om kennis te maken met 

de medewerkers en het 

centrum. 

Wat is Flinty’s 
Al 12 jaar stedelijk jongerencentrum 

Februari 2015 

Verbouwing 
Klussen klussen klussen 

In november is begonnen 

met de verbouwing van 

het pand. De buitenkant 

is grondig gereinigd en 

gerenoveerd. Het pand 

staat er nu prachtig bij. 

Ook binnen moet veel 

gebeuren. Een van de 

ruimten wordt verbouwd 

tot podium ruimte (zie 

pag. 2). Om geluidshinder 

voor de buurt te voorko-

men, wordt er een “ doos 

in een doos” gebouwd. Dat 

is een hele klus. Maar ook 

het sanitair, verwarming, 

kantoorruimte, inrichting; 

het moet allemaal in orde 

zijn voordat we open gaan. 

Maandag 2 maart kunnen 

buurtbewoners het 

(voorlopig) resultaat 

bekijken. 

Verhuizing naar Gedempte Oude Gracht 



gezichtsveld.  Denk aan de Kinder-

universiteit, de Wijkplaats (meedoen 

in de samenleving -als vrijwilliger -

met welke 

beperking dan 

ook). En       

natuurlijk 

Flinty’s! een 

beproefd concept 

voor alle jon-

geren in Haar-

lem, vormgegeven en uitgevoerd 

door de jongerenwerkers samen met 

jongeren. Flinty’s aan de Gedempte 

Oude Gracht zal inspelen op 

nieuwe mogelijkheden.  Dat 

ontwikkelt zich met 

aandacht voor uiteraard de 

jongeren, samenwerkings-

partners en buurtbewoners. 

Voor suggesties en ideeën 

staan we altijd open!  

Stichting Haarlem Effect heeft een 

missie: verbinden van kwaliteiten 

van mensen in de stad.  Het doel van 

ons werk is mensen de kans te 

bieden om zich persoonlijk  en  soci-

aal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door 

mee te doen aan activiteiten in onze 

buurtcentra en op die manier een 

netwerk op te bouwen. Of juist om 

talenten en mogelijkheden te 

ontdekken buiten het onmiddellijke 

Met de komst van het jongerencen-

trum, zullen er ook veel fietsen 

gestald gaan worden rond het ge-

bouw. Het overgrote deel van de  

jonge bezoekers komt immers met 

de fiets (een heel klein deel met 

brommer of scooter). Dat is een 

kleine zorg, ook van buurtbewo-

ners, omdat er al zo weinig plek is 

voor fietsen in deze buurt. 

Het fietsenrekje tegen het gebouw 

aan in de De Witstraat staat door-

gaans al overvol en uit gesprekken 

met de wijkraad bleek dat buurt-

bewoners sowieso moeite hebben 

met het vinden van een plekje voor 

hun fiets. 

Er is het volgende op bedacht. Vijf 

parkeerplaatsen in de De Wit-

straat worden vrijgemaakt voor 

fietsen. Het wegdek wordt door 

opgehoogd tot stoepniveau en met 

lijnen wordt het gebied waar fiet-

sen kunnen staan afgete-

kend. 

Of dit voldoende zal zijn, 

moet blijken. Flinty’s me-

dewerkers zullen bezoe-

kers zoveel mogelijk moti-

veren daar hun fiets te 

stallen. Uiteraard zal er 

niet voortdurend een 

‘fietswacht’ buiten staan. 

Zo’n twee maanden na opening zal 

de gemeente met Flinty’s en buurt-

bewoners evalueren hoe het gaat 

en zonodig het fietsenstalplan her-

zien. 

 

Op de begane grond 

wordt nu een ruim-

te klaar gemaakt 

om straks weer een 

podium te kunnen 

bieden aan jong 

talent. 

Deze ruimte zal ook 

gebruikt gaan wor-

Van oudsher heeft Flinty’s een rol 

gespeeld in het bieden van een 

podium voor jong talent. 

Op onze locatie aan het Prinsen 

Bolwerk hebben talloze bandjes, 

hiphopartiesten, maar ook standup 

comedians, columnisten en singer 

songwriters op ons podium ge-

staan. 

den voor voorlichtingsavonden, 

discussiebijeenkomsten, talk-

shows, etcetera. De bedoeling is 

dat jongeren zelf zoveel mogelijk 

organiseren. Op de website en 

onze facebookpagina zal het pro-

gramma te vinden zijn. Hoewel 

uiteraard gericht op jongeren, 

staat het een ieder vrij om te ko-

men kijken naar optredens! 

Haarlem Effect 
De Moederorganisatie 

Fietsen 
Meer plek voor fietsen in de De Witstraat 

Podium talentontwikkeling 
Haarlem barst van het jong talent 
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“Verbinden van 

kwaliteiten van mensen 

in de stad” 



Sinds jaar en dag werken jongeren 

als vrijwilliger in het jongerencen-

trum. Zij doen van alles. Zij helpen 

met het organiseren van activitei-

ten, denken en beslissen mee over 

het beleid van het centrum, staan 

achter de bar, helpen met oprui-

men, doen licht en geluid bij 

bijvoorbeeld bandjes, kort-

om: de vrijwilligers zijn on-

misbaar. 

Tijdens openingstijden is er 

altijd minimaal één  profes-

sionele jongerenwerker aan-

wezig. Hij/zij draagt eind-

verantwoordelijkheid voor 

de openstelling en begeleidt 

de jongeren die op dat mo-

ment aan het werk zijn.  

Als een jongere vrijwilliger wil 

worden, wordt altijd eerst een ge-

sprek gevoerd waarin gevraagd 

wordt naar motivatie, wat hij/zij 

wil doen en leren en wat hij/zij kan 

bijdragen aan het centrum. 

In vrijwilligersvergaderingen 

wordt de voortgang besproken, 

maar ook de samenwerking, wat er 

goed gaat en wat er beter kan. 

Flinty’s probeert zo ook een leerza-

me plek te zijn waar jongeren er-

varing kunnen opdoen waar ze wat 

aan hebben! 

Bijna 6.000,= is er opgehaald voor 

het Glazen Huis en daar zijn wij 

behoorlijk trots op! 

Vanwege de enorme hoeveelheid 

acties, hebben wij niet alle kalen-

ders kunnen slijten voor het goede 

doel. Vandaar dat wij nu alle om-

wonenden van Flinty’s deze mooie 

kalender nu cadeau kunnen doen! 

Zoals heel Haarlem, heeft ook 

Flinty’s druk meegedaan aan Se-

rious Request. Jong Haarlems ta-

lent op bekende Haarlemse cultu-

rele plekken, zoals de Schouwburg, 

Patronaat, Philharmonie. Dat was 

het thema van een professionele 

verjaardagskalender die Flinty’s 

maakte met Bart en Jacqueline 

Landheer.  

Meer jongerenwerk 
Flinty’s werkt samen met andere organisaties 

Vrijwilligers 
Flinty’s voor en door jongeren 

Serious Request 
Prachtige kalenders nu uit te delen 

Deze centra zijn  kleinschaliger en 

gericht op jongeren uit die buur-

ten. 

In andere delen van de stad wordt 

jongerenwerk gedaan door stich-

ting Dock en Youth for Christ.  

Gespecialiseerd in jongeren op 

straat (al dan niet overlastgevend) 

is stichting Streetcornerwork. 

Samen met Kontext 

(hulpverlening), stichting STAD 

(hulp bij activiteiten mogelijk ma-

ken) en Leger des Heils, vormen 

deze organisaties een samenwer-

kingsverband Jongeren. 

De bedoeling is dat dit verband er 

samen voor zorgt dat Haarlem een 

veilige stad is waar jongeren hulp 

krijgen als het nodig is en op toe-

gankelijke plekken hun vrije tijd 

zinvol kunnen doorbrengen. 

Het jongerenwerk van Haarlem 

Effect beperkt zich niet tot stede-

lijk jongerenwerk. 

In drie wijken in Haarlem wordt 

buurtgericht jongerenwerk ge-

daan. Die wijken zijn Rozenprieel 

(buurtcentrum De Tulp), Leidse-

buurt (buurtcentrum De Til en 

Delftwijk (jongerencentrum 

Delftwijk City). 
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Een deel van het vrijwilligersteam. Vlnr: Jasmijn, Sander, Dante, Heather, 

Dennis, Melanie, Niels, Denise, Kevin, Thorsten, Marijn, Jeffrey 



Contactgegevens 

Als er klachten of problemen zijn, vinden we het fijn als dat 

direct bij ons gemeld wordt. Onze gegevens staan hieronder 

en u kunt altijd tijdens openingstijden even binnenwippen. 

Met klachten of opmerkingen kunt u ook bij de gemeente te-

recht.  

 

Flinty’s: 

Tobias Ooijevaar 06-19474332  tooijevaar@haarlemeffect.nl 

Lodewijk de Ruiter 06-48431002 lderuiter@haarlemeffect.nl 

 

Gemeentelijk meldpunt leefomgeving 

Voor het doen van meldingen over uw leefomgeving (kapotte 

straatverlichting, kuilen in de weg, scheve palen, legen van 

afvalbakken) kunt U de gemeente bereiken via 

www.haarlem.nl/melding of telefonisch via 14-023. 

 

Gemeentelijke handhaving 

Voor de handhaving van regels zet de gemeente Haarlem 

handhavers in. Zij handhaven onder andere op parkeren, 

jeugdoverlast, hondenbeleid, afval- en fietsenoverlast 
De Meldcentrale Veiligheid & Handhaving is telefonisch te 

bereiken op 023-5114950, ma, di en woe van 8.30 tot 22.00 uur, 

Do, vrij en zat van 8.30 tot 00.00 uur en zon van 8.30 tot 17.00 

uur. Op andere tijden kunt U politie bellen, telefoon 0900-8844 

of 112 (bij levensbedreigende situaties). 

 

Ook de wijkagent is te bereiken via 099-8844. 

heeft een voor jongeren aanspre-

kend programma op het gebied 

van muziek, kunst, ontmoeting, 

informatie en discussie. De activi-

teiten worden bedacht en uitge-

voerd met veel inbreng van be-

zoekers en  vrijwilligers. Acht jaar 

zat het jongerencentrum aan het 

Prinsen Bolwerk. Na de verkoop 

We willen allemaal dat onze jon-

geren goed en veilig opgroeien, 

zowel thuis, op school als buiten. 

Om daaraan bij te dragen subsidi-

eert de gemeente onder andere 

stedelijk jongerenwerk Flinty’s. Bij 

Flinty’s zijn jongeren van 12 tot 18 

jaar drie middagen en drie avond-

en per week welkom. Het centrum 

Vanuit de gemeente 
Fred Arends, afdeling Jeugd Onderwijs Sport 

van dat terrein, heeft Flinty’s 

tijdelijk een jaar aan de Paul Kru-

gerkade gezeten. Definitieve 

herhuisvesting is gevonden in de 

binnenstad (Gedempte Oude 

Gracht). We zien uit naar een 

goede samenwerking tussen uw 

buurt, Flinty’s en de gemeente. 

Openingstijden Flinty’s 

Dinsdag       15.00 - 18.00 en 19.00 - 22.00 uur 

Woensdag  15.00 - 18.00 en 19.00 - 22.00 uur 

Vrijdag      15.00 - 18.00 en 19.00 - 00.00 uur 

Jongerenwerkers 

In het jongerencentrum werken in totaal  

vijf professionele jongerenwerkers. Zij 

zorgen voor begeleiding van de bezoekers, 

vrijwilligers en stagiaires.  

Niet iedereen is elke dag aanwezig en ook 

niet even vaak. Per dag is er zeker één, 

maar meestal twee jongerenwerkers aan-

wezig. 

Loop vooral eens binnen om Tobias, Ragna, 

Melvin, Menzo of Jihat te begroeten! 


