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WOON JIJ OOK HIER
Wedden dat u na het interview met Cilia van
Dijk even naar YouTube gaat om Anna en Bella
te zien. Het is een uitermate vrolijk filmpje van
8 minuten. Dat op zich is niet heel bijzonder.
Wel dat onze wijkbewoonster er in 1986 een
Oscar mee won. Ook haar man Gerrit van Dijk
kon er wat van. Hij won met zijn werk twee
Gouden Beren en een Gouden Kalf.
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BURENNETWERK
“Nu ik iedereen groet, wordt het
leven er leuker op en de buurt
socialer”, zegt Annette Schild. Dit
sociale mens met vele bezigheden is gestart
met het opzetten van een burennetwerk.
“Elkaar kennen als buren, daar begint het mee!”
Haar netwerk begint vorm te krijgen, maar ze
kan nog wel wat hulp gebruiken.
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HAARLEM-MUTARE
Mutare is met 170.000 inwoners
ongeveer net zo groot als Haarlem,
maar daar houdt de vergelijking
ongeveer op. Het is de vierde stad in Zimbabwe en
ligt aan de grens bij Mozambique. Haarlem heeft
er wel veel mee te maken, want al 25 jaar hebben
we een stedenband. Binnenblad-redacteur Inge
Crul werkte mee aan een boek over deze
geschiedenis. Bovendien is ze sinds kort voorzitter
van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Alle
reden voor een goed gesprek.
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ST. GANGOLF GASTHUIS
Na het lezen van het artikel over het St. Gangolf
gasthuis loop je wat anders over de Botermarkt.

Gek idee dat hier ter hoogte van de ijssalon een
gasthuis stond. En dat op de plek van Hudson’s
Bay een parkeerterrein was, waar mensen die
wilden overnachten hun paarden en karren
stalden. Een motel avant la lettre?

13

ONDERNEMERS MET EEN RIJKE HISTORIE
We laten twee ondernemers aan het woord die
al lang in de Vijfhoek gevestigd zijn. Elres 80 jaar,
een hele prestatie in een tijd waarin veel
winkels voor apparaten met een stekker het
afleggen tegen internet. Een van de geheimen:
Persoonlijke aandacht en Service met een
hoofdletter. Dat is ook een belangrijke reden
voor het succes van onder- en badmodewinkel
Nencies, al 25 jaar een begrip. Zie pagina 15
GEZICHTEN VAN DE 5HOEK
In het vorige Binnenblad schreven we over
‘Gezichten van de 5hoek’: het fotoproject dat zo
veel mogelijk Vijfhoekers portretteert. Dat zijn
er nu al tachtig. Aanmelden kan nog via info@
gezichtenvande5hoek.nl. Op de site gezichtenvande5hoek.nl staan de eerste foto’s. Houd ook
Facebook in de gaten: Gezichtenvande5hoek.

16

LEVENSREDDENDE BUURT-AED
Het hartinfarct van Vijfhoeker Marcel Vittali
kreeg een mooi vervolg. Allereerst natuurlijk
omdat zijn vrouw en dochter snel en goed handelden en zijn leven redden. Maar ook omdat
het voorval voor bewoner Marleen Zwartkruis
aanleiding was om met crowdfunding een
levensreddende Buurt-AED te regelen. Marcel
schroefde hem zelf aan café de Vijfhoek.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
17 • Wie weet waar? 19 • De jeugd van tegenwoordig 20 • Wijkraadbulletin •

Buren
Dan zeggen ze wel eens dat ik zeur.
Krijgen ze zeker niet de hele dag die
berichtjes van de Nextdoor-app van
iemand die zijn kat kwijt is, op zoek is
naar een wasmachinemonteur of een
klerenkast (niet haar man) heeft om af te
halen. Laatst was er iemand die met een
architectuurliefhebber een bezoekje wil
brengen aan Rotterdam. Of all places.
Een mevrouw die zich net had aangemeld, klaagde dat ze last heeft van
de tsunami aan motorrijders, met het
mooie weer op weg naar Zandvoort. Nou
breekt mijn klomp. Wat is er nou leuker
dan met een man of tachtig van je vrijheid te genieten door de hele dag achter
elkaar aan te sukkelen in de bloedhitte.
Een straat verderop bij mij knalt bij
het eerste lentezonnetje een jongen op
zijn matzwarte motor de straat uit, nadat hij eerst in stilstand even het maximaal aantal decibellen van zijn vervoermiddel heeft getest.
Maar hoor je mij klagen? Ik heb die
van mij deze winter ook matzwart laten
spuiten. Maar zijn matzwarte motorpak
met bijpassende integraalhelm zijn mij
wat te nuffig. Zo’n outfit ziet er ook niet
uit achter een rollator.
De reacties op de klacht van die mevrouw waren wat sneu. Er was een enkel
woord van begrip, maar meestal werd
ze gekwalificeerd als lid van de langetenenbrigade en werd haar kleinburgertrutterij en preutsheid verweten. Zo kennen we onze buren weer!
Maar wat doet deze mevrouw? Zij
meldt zich na twee dagen alweer af bij
de app, want ze vindt de discussie onvolwassen. Vroeger hing je uit het raam of
over de schutting om je medebewoners
eens flink de waarheid te zeggen. Of om
te vragen of ze je weggelopen kat hadden gezien natuurlijk. Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal!
Nee, met Nextdoor heb je geen buren
meer nodig.

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER?
Zoek niet verder...
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Oscarwinnares in
de Vijfhoek

Échte muggen die HRLMRS

Barrevoetestraat 15

periode organiseerde ze daarnaast voor het
landelijke filmfestival Holland Animation bijna
alles. Van de filmvoorstellingen tot en met de
administratie. Voor al deze activiteiten ontving
zij een koninklijke onderscheiding en werd ze
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Naast al haar vrijwilligerswerk zette ze ook het
modellenbureau People op
waarbij fotograaf Piet van
Leeuwen betrokken was. Na
tien jaar verkocht ze het modellenbureau uit tijdgebrek.
In 1978 richtte ze met
haar man Animated People
op, om alle beschikbare
Nederlandse animatiefilms te
distribueren en vertonen. Ze
kochten bijna alle Nederlandse animatiefilms op en
kregen later ook Canadese en
Japanse producties aangeboden.

023 - 531 3149 Haarlem

D
Botermarkt 22 Haarlem
Op vertoon van deze advertentie 2e bol gratis

BOEK EEN RONDLEIDING DOOR DE BROUWERIJ VAN JOPEN
Iedere zaterdag | 14.00-14.30 uur en 16.00-16.30 uur
Jopen Proeflokaal in de Haarlemse Waarderpolder | Meer info en tickets: www.jopenkerk.nl

C i l i a va n Di j k- L i es h o u t , o n d er n em en d e ver n i eu w er.

e verrassing was groot toen Cilia van
Dijk (76) een uitnodiging ontving voor
de Oscaruitreiking op 24 maart 1986 in
Los Angeles. Zij was genomineerd als producente
van de Nederlandse inzending, de animatiefilm
Anna & Bella, getekend door de Deense animator Börge Ring.
In de volle theaterzaal met alle grote
filmsterren en -producenten uit de hele wereld
opende de man van de Muppetshow, Jim
Henson, de envelop en klonk, ook voor een
miljoenenpubliek thuis voor de buis, haar naam
als Oscarwinnares 1985 voor de beste korte
animatiefilmproductie ter wereld. Een geweldige
ervaring waar Cilia nog steeds trots op is.
Geboren en getogen in Uden trouwde Cilia
in 1963, waarna ze naar Haarlem verhuisde met
haar man, kunstenaar Gerrit van Dijk die later
als animatiemaker grote faam verwierf. Hij won
met zijn werk een Gouden Kalf en in Berlijn
tweemaal de Gouden Beer.
Cilia was eerst actief als lerares maar stopte

nadat zij in verwachting raakte: “In die tijd
mocht je als vrouw niet met een dikke buik
voor de klas. Maar ik ben geen type om thuis
te blijven zitten. Na de geboorte van mijn twee
kinderen ging ik weer snel aan het werk. Eerst
handwerkles aan kinderen van het woonwagenkamp. Daarna controleerde ik zeventien jaar
als penningmeester de administratie van
de Toneelschuur.”
Toen ze ontdekte dat vrouwen niet
mee konden doen aan het arbeidsproces
omdat er geen oppas was voor de
kinderen, zette ze de eerste kindercrèche
op in Haarlem. In diezelfde periode
was ze ook actief in het bestuur van de
Vishal. Ook hier was zij penningmeester.
Haar enorme energie zorgde ervoor
dat Cilia bij steeds meer organisaties
betrokken raakte, zoals Release, een organisatie voor de kwetsbare groepen.
Zo was zij ook 25 jaar betrokken
bij Toneelgroep Het Volk. In die

Haar expertise bij het
produceren en financieren
van animatiefilms sprongen zo
in het oog dat het Ministerie
van Cultuur haar vroeg de
subsidietoekenning te
verzorgen. Na de toekenning
bewaakte Cilia het budget en
de kwaliteit. Soms stuurde ze de kunstenaar
naar huis om zijn werk te verbeteren. Een van
de subsidieverzoeken kwam van Börge Ring, die
aangaf nog geen producent voor Anna & Bella
te hebben. Daar sprong Cilia op in, met de
Oscar als resultaat. Na dit succes kreeg ze de
smaak te pakken en ging ze als producent aan
de slag.
Cilia woont, ook na het overlijden van
haar man in 2012, nog in het pand naast
de voormalige school waar Gerrit tekenles
gaf en waar alle activiteiten plaatsvonden.
De muren in huis hangen vol gedenkwaardige momenten uit hun leven. Het kantoor
op de begane grond is nog intact. Het is
indrukwekkend wat Cilia in haar leven heeft
gedaan, als vrijwilligster en als producente.
En zoals ze zelf zegt: “Ik ben altijd zelfstandig
en onafhankelijk gebleven”.
Tekst: Herman van Wissen
Foto: Lies Nederstigt
5

BURENNETWERK

Annette woont in het Brouwershofje in de Tuchthuisstraat.
Veel buurtgenoten kennen haar van het bric-a-brac-stalletje dat
ze elke woensdag op de brocantemarkt op de Botermarkt
bemant. Ze helpt regelmatig in het winkeltje van Terre des
Hommes in de Cronjéstraat, staat één keer per maand achter
de bar van het Jan en Piet Museum in de Dijkstraat en leidt een
depressiegroep.
Ze heeft in de wijkraad de portefeuille sociale zaken en evenementen en is een van de wijkambassadeurs van Spaarnelanden.
SOCIAAL
“Ik woon hier zeventien jaar en nou kom ik erachter dat er mensen
wonen die ik helemaal niet ken!”, zegt ze. “Al zeg je elkaar maar
gewoon gedag in het voorbijgaan.” Het woord ‘sociaal’ is tot haar
eigen verbazing bijna onbedoeld maar wel uit volle overtuiging
verbindend geworden in haar dagelijks leven. Haar jongste initiatief,
het opzetten van het Burennetwerk in onze wijk, sluit daar naadloos op aan. In alle opzichten maakt ze waar dat er mensen in de
wijk zijn die het verbindingsstreepje vormen naar elkaar en naar
instanties.
Elkaar kennen als buren, daar begint het mee, vertelt ze. Want als
je iemand kent, weet je ook wat nodig is en durf je meer te vragen.
Simpel, dicht bij huis: “We moeten wat makkelijker met elkaar omgaan, openstaan voor elkaar. Mij doet het goed. Ik word er socialer
door en ben veel meer om me heen gaan kijken. Nu ik iedereen
groet, wordt het leven er leuker op en de buurt socialer, zonder
dat ik hierdoor wordt opgezogen. Dit is een tamelijk kleine wijk
toch, je komt elkaar gauw weer tegen. Daarbij komt ook nog dat
organiseren me in het bloed zit.”
BUUV
De gedachten gaan meteen naar Buuv. Annette: “Dat is anders,
een dienstenmarkt van vraag en aanbod in de hele stad. Er zijn vast
wel overlappingen, maar hier gaat het echt om de ouderwetse
burenhulp van vroeger.”
Voorbeelden te over. Kijk maar op de site van burenhulphaarlem.nl
Een pannetje eten maken voor de zieke buurman. Een lamp indraaien. De meterstanden opnemen. Als de buurvrouw haar been
heeft gebroken, haar kinderen naar school brengen. Boodschapjes
doen, de hond uitlaten, de vuilniszak in de container doen, de heg
snoeien. En van het een kan het ander komen, want dan blijkt die
buurman voor wie je een boodschapje deed, heel handig in technische klusjes waar jij met je twee linkerhanden niet aan begint.
Annette: “Het gaat niet om grote dingen. Als ik nu bijvoorbeeld een
heggenschaar nodig zou hebben, zou ik zo bij de buurman aankloppen. En ik stop ook regelmatig de krant bij de buren in de bus.”
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BURENNETWERK

BETER EEN
GOEDE BUUR
DAN EEN
VERRE VRIEND

ORGANISATIE
De coördinator (in dit geval Annette dus) is het centrale aanspreekpunt. Een spin in het web die verbindende draden spint en
contactpersonen in de straten zoekt, die op hun beurt weer
buren/vrijwilligers om zich heen verzamelen.
De coördinator organiseert, werft nieuwe mensen, zorgt voor
nieuwsberichten en heeft contact met de coördinatoren in andere
buurten. Eens in de zoveel tijd wisselen zij hun vragen, ideeën en
tips uit. De contactpersonen kijken wie (tijdelijk) hulp nodig heeft
en komen met voorstellen die de sociale cohesie verstevigen, zoals
straatborrels of etentjes.
Maar als je daar als buurtbewoner nou helemaal geen behoefte
aan hebt...? Niets hoeft, verzekert Annette. Je hoeft niet mee te
doen en het moet absoluut niet tot verplichtingen leiden. “Je zit er
niet steeds aan vast, je doet iets als het jou uitkomt. Als jij elke dag
de hond van de buren wilt uitlaten, omdat zij dat niet kunnen:
prima, maar het mag geen claim worden.
Een keertje een straat- of wijkborrel of etentje vind ik okay, maar om
nou als vaste prik een maaltijd te organiseren, dat gaat mij net te ver.
Maar elke straat en elke wijk is anders.”
De contactpersonen zijn ook een goede aanvulling op de bestaande zorg- en welzijnsinstellingen. Ze kunnen waar nodig professionele hulp inschakelen, zoals het sociaal wijkteam, thuiszorg,
wijkagent of huisarts. Dementie, eenzaamheid, opvoedproblemen:
dat hoeven de buren niet allemaal op hun schouders te nemen.
Ze signaleren en verwijzen waar nodig door.
Annette: “We zijn nog maar pas in onze wijk bezig, maar we hebben nu al een aantal vrijwilligers die allemaal weer mensen in hun
netwerk hebben.”
De eerste organisatorische dingen komen al van de grond: een
wandelclub door de stad, een buurtetentje op het Nieuwe Kerksplein op 30 juni, waarbij iedereen zelf zijn eten en drinken meebrengt en er van alles te doen is. En niet te vergeten: deelname per
straat aan de Burendag op 22 september.
Tekst: Inge Crul
Foto’s: Lies Nederstigt
MEEDOEN?
Meer informatie, voorbeelden, verhalen en video’s:
www.burenhulphaarlem.nl
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/netwerk-burenhulp-in-onze-wijk
Of mail naar burennetwerk@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
met je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer,
dan neemt Annette contact met je op.

Annette met de
Spaarnemannen.

Die tegeltjeswijsheid kennen
we allemaal, maar ze dreigt
de laatste jaren wat uit het

WIJKAMBASSADEURS SPAARNELANDEN
‘De extra oren en ogen in de wijk’. Onder dat motto lanceerde Spaarnelanden in 2016 een succesvolle campagne voor wijkambassadeurs.
Annette meldde zich aan en mag zich sinds maart van dit jaar na een
cursus wijkambassadeur van onze wijk noemen.
Ook hier geldt net als bij het burennetwerk het principe dat vele ogen
en oren meer zien dan één enkele functionaris. De ambassadeurs richten zich vooral op het signaleren van oneffenheden op het gebied waar
Spaarnelanden actief is: het openbaar groen, straatmeubilair en afval.
Ze doen regelmatig een rondje in de wijk en melden zaken aan Spaarnelanden via een speciale app. Denk bijvoorbeeld aan scheve paaltjes,
kapotte speeltoestellen, zwerfvuil of volle vuilcontainers. Ook kunnen ze
vragen beantwoorden over bijvoorbeeld afvalscheiding.
De bijwerking van Annettes ‘inspectietochten’ is dat ze de buurtgenoten
beter leert kennen en daarmee is de cirkel naar het burennetwerk snel
rond. “Het valt me trouwens wel op dat in onze wijk veel mensen zelf
wat doen. Vaak heb ik niets te melden, hoor je me bijna ‘hoera’ roepen
als ik iets vind.”

Fijn dat er ambassadeurs
zijn, maar u kunt problemen
natuurlijk ook zelf melden.
Bijvoorbeeld met de slimme
Buitenbeter-app.

zicht te raken. Burenhulp
Haarlem poetste de tegel
weer op in 150 straten in
veertien wijken. Kan dat ook
niet in de Vijfhoek, Raaks en
Doelen, was de vraag aan de
wijkraad.
Die zet zoiets niet zelf op,
maar speelde hem door aan
Annette Schild die nu enthousiast bezig is met de opzet
van wat in onze wijk het

KOOKBOEK
In het Kookboek Burenhulp staan recepten en ingrediënten voor een gezellige en sociale straat. De ‘menukaart’ geeft antwoorden op vragen als: ‘waarom doe je
mee’, ‘hoe begin je’ en ‘wat kun je doen’. Voorbeelden
en ideeën maken dat concreet. Het is voor 12,50 euro
te koop bij de boekhandels De Vries in het centrum,
Blokker in Heemstede en Gillissen & Co in Noord.

‘Burennetwerk’ gaat heten.
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25 JAAR STEDENBAND HAARLEM-MUTARE

haarstudio

Je vrienden laat je niet in de steek
Burgemeester Jos Wienen ontving
onlangs in De Pletterij het eerste
exemplaar van Over en Weer, 25
jaar stedenband Haarlem-Mutare
uit handen van coördinator Dik Bol.
Een boek vol interviews met betrokkenen, hier en in het verre Zimbabwe,
waar Mutare ligt.

V

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49

makelaars
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DE SPECIALIST IN:
Feestartikelen
Pruiken
Thema decoratie
Kleding verkoop en verhuur
Kinder- volwassenen schmink
Sint&Piet verkoop en verhuur
Kerstkleding & accesoires
Vuurwerk

•
•
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oor hen een herinneringsdocument,
voor de lezer die niet veel weet van
het fenomeen ‘stedenband’ een mooi
inzicht in de recente geschiedenis: van basale
steun aan de bevolking van ontwikkelingslanden, via samenwerking naar gelijkwaardig
actievoeren voor een meer duurzame en veilige
wereld. We praten erover met ons redactielid
Inge Crul die meeschreef aan dit boek en die de
eindredactie had.
Er is de afgelopen decennia veel veranderd. Het
oude linkse ideaal van de internationale solidariteit bloeide op in de zeventiger jaren van de
vorige eeuw. Veel stedenbanden ontstonden
in die jaren en de jaren daarna. Om met de
opkomst van nieuw rechts en het afwerpen van
de ideologische veren door links, zachtjesaan
weer te verdwijnen.
Ook Haarlem-Mutare had het moeilijk. Zeker
toen de politieke situatie in Zimbabwe zeer verslechterde vanwege alle schandalen rond het
alsmaar aanblijven van de kliek rond president
Mugabe. Deze onzekere situatie werd door de
meeste politieke partijen in de Haarlemse
gemeenteraad aangegrepen om de
financiële steun aan de stedenband in
2016 op te zeggen.
Je zou zeggen, als de belangstelling
voor het oude ideaal van internationale solidariteit zo tanende
is, waarom stop je er dan
niet mee? Voor Inge is dat
duidelijk: “Je vrienden laat
je niet in de steek. Toen
ik in 2015 voor het eerst
in Mutare was - gewoon
uit belangstelling, ik was
toen gemeenteraadslid voor de Actiepartij
- was ik echt onder de
indruk. Het is de vierde

stad van het land aan de grens met Mozambique.
Onze samenwerking door de jaren heen heeft
veel opgeleverd. Twintig jaar geleden is niet
alleen Hobhouse, een wijk voor 220 bewoners,
gebouwd, ook is de Haarlemse wijkgedachte
daar geïntroduceerd. Dat was helemaal nieuw
daar: mensen gingen samenwerken, bewonerscomités werden opgericht. Op dit moment zamelen we samen met Gift Sanyanga, onze man
daar bij de Mutare-Haarlem-foundation, geld in
om blinde musici in de gelegenheid te stellen
instrumenten te leasen, zodat ze een bestaan
kunnen opbouwen.
De actie ‘Leeshonger’ leverde een container
vol Engelse boeken op, die uitgeleend worden
vanuit de container die nu dienst doet als
bibliotheek. Leerlingen van Haarlemse basisscholen hebben geld ingezameld voor zeshonderd
wakawaka-lampjes zodat de kinderen daar nu
’s avonds thuis hun huiswerk kunnen maken.
Sportleiders, daar opgeleid door mensen van
het CIOS stromen vaak ook weer door naar
functies in de sportwereld. Daarnaast zijn er
natuurlijk inspirerende contacten op het gebied
van gezondheid, kunst en cultuur. Veel tentoonstellingen, zoals tijdens de Stripdagen.”
Het enthousiasme waarmee Inge erover praat,
zal mede veroorzaakt worden door het feit
dat ze sinds kort voorzitter is van de Stichting
Haarlem-Mutare. Ze heeft het stokje overge-

In 2016 heeft de VN ‘Sustainable Global Goals’
(Duurzame ontwikkelingsdoelen) vastgesteld die
binnen vijftien jaar bereikt moeten zijn. Niet
alleen moet in de hele wereld de extreme
armoede totaal zijn verdwenen, ook op het
gebied van mensenrechten, economische groei,
vrede en veiligheid en het klimaat moeten in
2030 grote stappen zijn gezet.
Haarlem, sinds 2008 een ‘Millenniumgemeente’,
had zich tot voor kort nog niet bij dit nieuwe
initiatief aangesloten. Maar de lobby van
stedenband om de Global Goals in het coalitieakkoord te krijgen, had succes. Net als veel
andere gemeenten zal Haarlem zich tot 2030
inzetten voor een ‘saamhorige, veilige,
veerkrachtige en duurzame’ toekomst.

nomen van Anita de Jong die de stichting met
volle overtuiging tijdens de moeilijke jaren
heeft geleid.
Wat wil Inge aan het eind van haar voorzitterschap bereikt hebben? “De club vergrijst, dus
ik wil jongeren bereiken. Door projecten te starten in het kader van de Global Goals (zie kader).
Dan heb je het over duurzaamheid en klimaat.
Dat is hard nodig en het spreekt jongeren aan.
We zijn ook bezig met het internationale ICTproject ‘Serious Gaming’, een interactief spel
om racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.
Duurzaamheid gaat niet alleen over milieumaatregelen in je eigen stad. Met vloggers
en bloggers kun je op wereldschaal veel meer
bereiken. Een stedenband maakt dat concreet.
Die nieuwe wegen wil ik ontdekken.”
Tekst: Hans Smit.
Foto: Stedenband
www.haarlem-mutare.nl
Over en weer is uitgegeven
door De Knipscheer en
in de boekhandel te
koop voor 17,50
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HISTORIE

He ndri k Spi l m an m aakte in 1746 deze v rije impressie v an de Gan g o lf ka p el o p b a s is v a n d e a f b e eld in g v a n d e
stadspl atte grond van Haarlem uit 1574 v an Braun & Hogenberg. Re c ht s is in d e Ba r r evo eter st r a a t h et klo o ste r
v an de Karmelitessen (of Barrevoeterzuste r e n ) n o g n et te z ien .

Opkomst en ondergang van
het St.Gangolf gasthuis
Dat er al sinds mensenheugenis gasthuizen in Haarlem
hebben gestaan is een uitgemaakte zaak. Waar komen
anders die straatnamen vandaan: Gasthuisvest, Gasthuislaan en – in onze wijk – Gasthuisstraat? De laatste was
oorspronkelijk een van de achterstraten van de stad en
heette ‘De straat achter het gasthuis’.

E

n dat gasthuis was het St. Gangolf gasthuis dat midden op
de huidige Botermarkt heeft
gestaan. Op de plaats van de huidige grote terrassen, ongeveer ter
hoogte van Wessels IJs. Het is zelfs
het oudst bekende gasthuis van
Haarlem. De oudste vermelding
van het Gangolf gasthuis stamt
uit 1282. Bij testament gaf Ridder
Gerard van Wateringhe een som
geld aan het ‘Oude Gasthuis’.
In die tijd, eind dertiende eeuw, is
Haarlem nog een kleine stad die
begrenst wordt door het Spaarne,
de Bakenessergracht en een 25
meter brede gracht die wij nu
kennen als de Gedempte Oude
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Gracht. Het gasthuis lag dus buiten
de stadswallen. Hoe die wallen
eruit zagen, is niet bekend, maar
waarschijnlijk was er een aarden
wal opgeworpen met daarop ter
verdediging een houten palissade.
Met over de gracht meerdere
ophaalbruggen. Als die in de avond
omhoog gingen kon niemand de
stad meer in of uit.
Kooplieden, pelgrims en rondtrekkende kunstenaars, die te laat
bij de stad aankwamen, of de
volgende dag zeer vroeg wilden
vertrekken, konden onderdak vinden bij een tiental kloosters buiten
de stad. Zoals dat tegenwoordig
in afgelegen gebieden nog steeds
gebruikelijk is. Voor de logeer-

gelegenheid moest waarschijnlijk
wel wat betaald worden, maar de
drijfveer was in die tijd nog voornamelijk liefdadigheid.
Ook de kapel die gewijd was aan
de heilige Gangolf was hiervoor
uiterst geschikt. Als bedevaartsoord trok het veel pelgrims aan,
tot vanuit Utrecht en Leiden aan
toe. Zij zochten verlichting voor
hun kwalen. Het bij het complex
behorende gasthuis werd tevens
ziekenboeg. De ligging was ook
prima, vlak bij de belangrijkste
poort van de stad, de Houtpoort
die de huidige Grote Houtstraat
- in die tijd onderdeel van de
belangrijkste kustroute van Leiden
naar Alkmaar - ter hoogte van het
Verwulft kon afsluiten. Op de plek
waar nu warenhuis Hudson’s Bay
staat, had zich een ‘parkeerterrein’ gevormd voor paarden en
karren en men kon aankloppen bij
de ernaast gelegen kapel voor een
overnachting.

Met de stormachtige groei van
steden in de vijftiende eeuw
kregen veel oude gasthuizen de
functie van herberg en kwam de
commercie om de hoek kijken.
Maar de St. Gangolf Kapel bleef
bedevaartsoord, en dat gasthuis
bleef ziekenhuis, maar was al lang
niet meer het enige in de stad. De
rijken bestelden een chirurgijn
aan huis, maar de armen en de
reizigers waren aangewezen op de
gasthuizen, die met het toenemen
van het inwonertal steeds belangrijker werden.
En Haarlem groeide flink. Al voor
het jaar 1500 was de stad uitgebreid
met de Kamp, Heiliglanden, en Vijfhoek. Op die manier woonde een
groot deel van de bevolking buiten
de stadsomwalling en dat was best
gevaarlijk. Ondanks het faillissement van de stad in 1490 werd
tientallen jaren gebouwd aan een
hoge en vier kilometer lange muur.
Zo kwam ook de Gangolfkapel
binnen de stadsmuren te liggen.
Het was al lang niet meer het
grootste ziekenhuis. Op enig
moment zelfs een soort dependance
van het grotere St. Elisabeth
Gasthuis dat inmiddels nog net in
de oude stad, op de hoek van de
Grote Houtstraat en het Verwulft,
was gebouwd.
Toen de Spanjaarden na langdurig
beleg Haarlem in 1573 innamen
hebben ze er verschrikkelijk
huisgehouden. De stad was daar
nog nauwelijks van bekomen toen
drie jaar later, in 1576, de grote
stadsbrand een zesde deel van
de bebouwing - een brede strook
vanaf het Spaarne tot de Doelen
en delen van de nog niet volledig
bebouwde Vijfhoek - in de as legde.
Ook de Gangolf Kapel moest eraan
geloven, brandde helemaal af en
werd niet herbouwd. Al met al zijn
het laatste kwart van de zestiende
eeuw de meest bewogen jaren
voor de stad Haarlem.

Omdat ook het Elisabeth Gasthuis
in vlammen was opgegaan, was de
nood hoog. De reformatie bood in
1578 uitkomst. Het Minderbroederklooster aan het Groot Heilig
Land werd geplunderd en bood
daarna ruimte aan vele zieken en
bejaarden. Ongeveer op die plek
is in 1581 het Elisabeth Gasthuis
gebouwd, dat onder de naam
Spaarne Ziekenhuis tot op de dag
van vandaag voortbestaat. In 1876,
na de sloop van de stadsmuur,
kregen de Gasthuissingel en Gasthuisvest hun naam vanwege het
nabijgelegen Elisabeth Gasthuis.

Wie was St. Gangolf?
Sint Gangulphus (‘aanvallende wolf’ in het Hoogduits), die wij in onze wijk nog kennen als
St. Gangolf van het gelijknamige pleintje tussen Botermarkt en Tuchthuisstraat, was een heilige en
martelaar van de katholieke kerk die leefde in de achtste eeuw. Deze ridder, grootgrondbezitter,
hoveling aan het Bourgondische hof en vertrouweling van Pepijn de Korte nam deel aan de tochten
die geloofsverkondiger St. Wulfranus ondernam naar (West-)Friesland. In het Noord-Hollandse
Oostwoud zou hij een kerkje hebben gesticht.
U i t s n ed e va n d e ka a r t d i e T h o m a s T h o m a szo o n i n
1 5 7 8 m a a kte. N r. 1 7 g eeft d e r esten va n d e
S t . G a n g o l fs ka p el w eer : ‘De ver b r a n d e ker c k va n
S . G a n g o l f f n u d ’o s s en m a r c t ’.
M i d d en b oven i s d e b o o m g a a r d te z i en w a a r a a n
w a a r s c h i j n l i j k d e L a n g e B o g a a r d st r a a t d e n a a m
h eeft te d a n ken . Rec ht s d e G i er st r a a t d i e l a n g e t i j d
d e ‘B r ed e w eg n a a r ’t g a st h u i s ’ h eette.
( Fo to : G em eentea r c h i ef Ha a r l em )

En de Gasthuislaan in de Leidsebuurt? Daar heeft nooit een ziekenhuis gestaan. De landerijen aan de
overzijde van de Leidsevaart waren
in bezit van het Elisabeth Gasthuis.
Uit dankbaarheid voor het afstaan
van deze gronden ten behoeve van
nieuwe stadsuitbreidingen, werd
de laan die daar liep vanaf het
begin van de twintigste eeuw de
Gasthuislaan genoemd.
Tekst : Ha n s S m i t . B r o n : To t o p h et b o t ,
S kel etten va n m i d d el eeu w s e Ha a r l em m er s o p d e B o ter m a r kt en h et B eg i j n h o f,
An j a va n Za l i n g e & C o n sta n ce va n d e
Linde

Het verhaal van het martelaarschap is op zijn minst curieus te noemen. Op een van zijn
jachttochten ontdekte Gangulphus een miraculeuze bron. Toen hij thuis kwam, vermoedde hij dat
zijn vrouw hem bedroog met een priester. Zij ontkende dat en daarop vroeg Gangulphus zijn vrouw
om haar hand in deze bron te houden. Haar hand en arm kwamen er volledig verbrand uit. Daarop
stuurde hij zijn vrouw weg en verbande de priester. Deze nam wraak op Gangulphus en vermoorde
hem op 11 mei 760.
De relieken van Gangulphus werden overgebracht naar zijn geboorteplaats Varennes-surAmance, waar zijn verering begon. Deze verspreidde zich later naar verschillende plaatsen in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Zwitserland. Ook in Nederland staan in verschillende plaatsen kerken
die aan hem gewijd zijn. In Haarlem was om niet bekende reden zijn verering in de Middeleeuwen
zeer intensief, zodanig zelfs dat pelgrims en zieken tot vanuit Utrecht en Leiden naar de kapel op de
latere Botermarkt kwamen. Op zijn sterfdag werden in de stad processies gehouden.
Een mogelijke verklaring van de plaatselijke verering in onze stad is dat hij de patroonheilige
was van leerlooiers en schoenmakers. Deze beroepsgroep verrichte al van oudsher haar werkzaamheden buiten de stadsmuren, vanwege de ondragelijke stank en smerige afval waarmee het
looien van dierenhuiden gepaard ging. Al vanaf het ontstaan van de stad waren ze verbannen naar
de huidige Gedempte Voldersgracht, toen nog ‘Schoenmakerssloot’ geheten. Om de hoek bij de
Gangolf Kapel.
Ook na de grote stadsbrand en het verdwijnen van de kapel, bleven de Haarlemmers Sint
Gangulphus tot ver in de 17e eeuw vereren. Hij werd aangeroepen bij kniepijnen, botbreuken, huiden oogziektes, zowel van mens als dier. Gezien het levensverhaal van deze heilige zal het niemand
verbazen dat hij ook om raad werd gevraagd bij echtelijke problemen en overspel.
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ONDERNEMER IN BEELD

LOES HOFHUIS

Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem
Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van
Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.
Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met
haar dochter Linette. Zij geven advies en gaan voor
kwaliteit, het assortiment is ruim ingericht voor uw
huisdier en ook voor verschillende homeopathische
geneeswijzen.
Bea’s Dierenboetiek, Gierstraat 60-62-64,
2011 GG Haarlem. Tel. 023-5324802

uitvaartverzorging

UW UITVAART, MIJN ZORG
www.loeshofhuis.nl
06 55797585 - 24/7 bereikbaar

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
13.00 - 18.00 uur
Dinsdag + Woensdag 09.00 - 19.00 uur
Donderdag
09.00 - 21.00 uur
van 1 januari t/m 31 maart tot 18.00 uur
Vrijdag
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur
1e Zondag v.d. maand 12.00 - 17.00 uur

Al tachtig jaar een
begrip in de wijk

wonen. “We zien meer jonge gezinnen en daar
komen best een hoop klanten van. Maar we
hebben ook veel oudere trouwe klanten die al
jaren bij ons komen. Zij lopen dan even ‘naar de
hoek’ als ze iets nodig hebben”. Ook zijn er veel
klanten van buiten Haarlem die speciaal naar
Elres komen. Dat zijn niet alleen particulieren,
maar ook zakelijke klanten. Van golfclubs tot
strandtenten.
Familie
Hoopt Yvonne dat een van de kleinkinderen
de zaak gaat overnemen? “Daar spelen veel
factoren in mee. Jongelui zijn toch een beetje
van het snelle geld. Hier verdien je een goede
boterham, maar je wordt in deze branche niet
rijk. Je moet dit vanuit je hart willen doen.”
Haar kleinkinderen zijn nog jong dus dat is nog
even afwachten.

spiritualiteit voor alledag

GIERSTRAAT 8 - HAARLEM
SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

Alexanderstraat 1 zwart
2011 VE Haarlem
www.peterkamper.nl
kamper@xs4all.nl

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

Voor gastvrijheid en goede service
moet je bij Elres zijn. Dé wit- en
bruingoedzaak van de Vijfhoek viert
dit jaar haar tachtigste verjaardag.
Hoe Elres zo succesvol blijft, vragen
we aan Yvonne van der Rest die al
meer dan veertig jaar in de winkel
te vinden is.

W

timent is aangepast, vertelt Yvonne. “Het eerste
dat ik deed toen we de zaak overnamen, was de
lampen, potten en pannen weghalen. We hebben ons eerst op bruingoed (beeld en geluid)
gericht en daarna is witgoed erbij gekomen.”
Naast een mooie diversiteit in het assortiment
zijn service en gastvrijheid de kracht van Elres.
“We willen dat mensen zich op hun gemak voelen
in de winkel en daar hoort een drankje bij en
een bloemetje op tafel. Op zaterdagmiddag
schenk ik zelfs een glaasje wijn als klanten even
moeten wachten.”

il je koffie?”, dat is de eerste vraag
die je wordt gesteld als je bij Elres
binnenstapt. Deze gastvrijheid stamt
Er wordt al jaren gewerkt met een vast team:
nog uit 1938, het jaar waarin grootvader Lo de
Hans van de technische dienst, Rob van de
winkel aan de Keizerstraat opende. De naam
wasmachineservice en Ton de ‘antenneman’.
Elres is een samenvoeging van de beginletters
“Zij weten allemaal waar wij voor staan. Het
van de woorden: elektriciteit, radio en sanitair.
zijn écht jongens die je bij de mensen thuis
De zaak is al tachtig jaar een familiebedrijf. In
kunt laten komen”. Toch heeft Elres nog steeds
1977 namen zoon Ed en zijn vrouw Yvonne het
last van een duur imago. “ik snap niet hoe we
bedrijf over. Hun zoon Mike is inmiddels ook al
daaraan komen. Onze prijzen liggen niet hoger
24 jaar aan Elres verbonden en runt nu de zaak
dan elders en daarnaast zijn de bezorging en
samen met Jeff. Toch zijn Ed en Yvonne nog
aansluiting bij de prijs inbegrepen”.
bijna dagelijks in de winkel te vinden.
Service en gastvrijheid
In de loop der jaren is de zaak flink uitgebreid
door de panden ernaast te kopen. En het assor-

Feestje
In augustus wordt het tachtigjarig bestaan gevierd in de winkel. “Het idee is om het een paar
dagen gezellig te maken met een hapje en een
drankje voor iedereen die binnen komt lopen.”
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Lies Nederstigt

Vijfhoek
Bij Elres merken ze dat er in de Vijfhoek de
afgelopen jaren een ander publiek is komen
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JUBILEUM IN DE VIJFHOEK

ADVERTORIAL

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Gierstraat 76
2011 GG Haarlem
023 5326715
www.sandertweewielers.nl

Een kleine winkel van grote faam
Nencies badmode en lingerie bestaat 25 jaar
Toen Nancy ten Brink startte met haar zaak Nencies, kon ze niet

Restaurant De Wandelaar

Nieuwe Kerksplein.
Geopend dinsdag tot en met zondag
vanaf 16.00 uur.

Reserveren

Via website
www.restaurantdewandelaar.nl
of telefoon 023 534 1032.

Neem deze voucher mee
en u krijgt 10 % korting
op de hele rekening
voor maximaal 4 personen

Handtekeningenactie

vermoeden dat haar winkel 25 jaar later een begrip zou zijn op het

Het doet haar verdriet dat de gemeente op zondag betaald

gebied van lingerie en badmode. Heel Nederland weet haar inmiddels

parkeren invoert: “Dat maakt het voor mensen van buiten minder

te vinden. Wat is het geheim van haar succes? Wat maakt deze kleine

aantrekkelijk om Haarlem in te gaan. Als we dan door het uitstalver-

winkel zo groot?

bod ook nog geen rekje meer voor de winkel mogen zetten, verdwijnt

Nancy (61) praat zoals ze leeft en zoals ze werkt: vol enthousiasme,

de levendigheid. Het moet leuk blijven om te ondernemen en het

snel, kordaat en met inlevingsvermogen. Ze straalt rust uit, maar je

zou jammer zijn als Haarlem zijn naam als goede winkelstad verliest.

merkt ook dat ze geen tijd wil verspillen: “Het is keihard werken. Ik

Ondernemers in de Gierstraat zijn een handtekeningenactie gestart.”

hou het vol omdat het zo leuk is en omdat ik een goed team heb. Ik
doe de dingen met mijn hart. Zo koop ik ook in: spullen die ik mooi

Opvolging

vind en waarvan ik denk dat mijn klanten dat ook vinden. We trek-

Nancy vindt haar rust op het platteland waar ze met haar man

ken alles uit de kast voor iedereen. Ik verplaats me in de klant en

en veel dieren woont. Ze heeft geen kinderen: “De winkel is een

luister. Die moet blij en met iets leuks naar huis gaan.”

beetje mijn kind”, zegt ze, “het is jammer dat ik nog geen opvolger

Explosie van kleur

De laatste tijd zijn er veel nare dingen om ons heen gebeurd,

heb. Je wilt zo’n goedlopende winkel toch niet verloren zien gaan.

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Kopiëren & Printen

06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

Posters & Banners

Gedempte Oudegracht 82, Haarlem
haarlem@printerette.nl (voorheen Copycentre)

dat zet je aan het denken. We zijn op zoek naar een goede extra
verkoopadviseuse, omdat het enorm druk is en ik ook verlang naar

nu naar een goede lingeriezaak, dan horen ze vaak: je moet naar

een extra vrije dag.”

Nencies in de Gierstraat. Mijn klanten, ook bekende Nederlanders,
komen overal vandaan. Ze zorgen voor goede mond tot mond reclame.

	
  

Praktijk voor: Cranio-sacraal therapie,
Traumaverwerking, Voetreﬂextherapie,
Natuurvoedingsadvies,
Fysische Vasculaire Therapie BEMER

Van de gekke

Een vrouw wil mooi ondergoed dat goed past en lekker zit. Soms

“Mijn winkeltje is maar 50m2 met 20 m2 magazijn. Ik denk

weten ze niet welke maat bh ze echt nodig hebben. En iemand die de

dat er weinig winkels zijn die op zo weinig m2 zo’n prachtig

hele dag fietst, heeft een andere slip nodig dan iemand op kantoor, of

resultaat halen. Dat heb ik bereikt door hard werken, de keuze voor

iemand die extra mooi wil zijn voor een avondje uit.”

kwaliteit, goede samenwerking met mijn team en fijn contact met

De winkel is een lust voor het oog en zo net voor de zomer

Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

“De naam Nencies is uniek en beschermd. In het begin heb ik
veel geadverteerd om naamsbekendheid te krijgen. Vragen mensen

een explosie van kleur. Je ziet en voelt de kwaliteit. Nancy: “Wij

de klanten. Ik hoop dat mijn ouders uit de hemel kijken en trots op
me zijn.”

hebben niet de geijkte lingerie, ik koop zelfstandig in. We hebben
veel in het luxere segment, maar ook betaalbare lingerie van
goede kwaliteit. En we verkopen het hele jaar door veel badmode.”

Nencies, Gierstraat 77 Haarlem. www.nencies.nl
Tekst: Ellen Vestjens, foto: Lies Nederstigt
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BUURT AED

ZOEKPLAATJE/COLOFON

v.l.n.r.: Marcel, Marleen e n Ka r e n

Levensreddende Buurt-AED
op Vijfhoekspleintje
Wat moet je doen als iemand in je omgeving een hartstilstand krijgt? Oké, je
belt 112. Maar dan? Waar blijft die ambulance!? Snelle hulp in de eerste zes
minuten kan het verschil maken tussen leven en dood of blijvend hersenletsel.
Het overkwam Vijfhoeker Marcel Vittali (toen 49 jaar oud) in september 2017.
Dankzij het razendsnelle optreden van zijn vrouw Karen en hun dochters
kwam hij er ongeschonden uit. Een half jaar later schroefde elektrotechnicus
Marcel vol trots een Buurt-AED aan de muur van Café De Vijfhoek.

D

at levensreddende apparaat kwam er
dankzij een spontane crowdfundingactie van buurtbewoners, opgezet door
Marleen Zwartkruis, Vijfhoeker en vriendin van
Karen. Zij heeft inmiddels leren reanimeren en
met haar tientallen anderen.
Karen: “Ik wil er alles aan doen dat niemand
ooit dat gevoel krijgt dat ik die nacht had. De
onmacht, de angst dat Marcel dood zou gaan.”
Paniek en angst streden om voorrang. Karen
belde 112, dochter Kiki maakte zus Pien wakker
die godzijdank tijdens een sportopleiding heeft
leren reanimeren. Binnen een paar minuten “het voelde als uren, maar het was razendsnel”
- was de ambulance er, namen ziekenbroeders
het reanimeren over en werd Marcel vervoerd
naar het OLVG in Amsterdam.
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Kijk voor meer informatie over reanimeren,
burgerhulpverleners en AED’s op:
Hartstichting.nl
buurtAED.nl
aed.rodekruis.nl
hartslagnu.nl
hartveiligwonen.nl
Reanimeren
Marleen: “Het kwam opeens zo verschrikkelijk
dichtbij! Ik dacht meteen: we moeten iets
ondernemen.” Maar wat doe je dan behalve
112 bellen? Leren reanimeren, dat was het
eerste. Karen - een uitgesproken regelneef ging aan de slag samen met vriendin Sandra
Reeb-Gruber. Zij haalden een instructeur binnen

en slaagden erin om in vijf
cursussen van circa drie
uur zo’n zestig buurtbewoners en vrienden te leren
reanimeren. Karen: “Heel
veel mensen deden mee,
complete gezinnen. Het is
best pittig hoor, je moet de
symptomen van een hartstilstand herkennen en je leert
hoe je moet reanimeren. En
ondertussen moet je alert
blijven voor de betrokkene.”
Een vraag, die wat harder
overkomt, maar toch realistisch is: stel dat iemand niet
gereanimeerd wil worden
en dat ook op enigerlei wijze
aangeeft, door bijvoorbeeld
een penning aan een halskettinkje? Wat doe je dan?
Marleen: “Je hoopt natuurlijk dat je dat nooit meemaakt. Je moet in een
splitsecond beslissen. Ik denk dat ik het wel zou
respecteren. Maar het lijkt me onwijs moeilijk.”
AED
Stap drie in afwachting van de ambulance is
het gebruik van een AED, een ‘Automatische
Externe Defibrillator’, die het hartritme kan
herstellen door elektrische schokken. Ook weer
zoiets waar je meestal weinig aandacht aan
besteedt. Je ziet ze wel hangen in kastjes her en
der: in bedrijven, bij huisartsen, in sportscholen
of cafés. En je gaat er aan voorbij...
Zoiets moet eigenlijk 24/7 beschikbaar zijn
voor de wijk! Zo’n actie was projectmanager
en communicatiedeskundige Marleen wel
toevertrouwd. Meteen na haar reanimatiecursus zat ze bij de Hartstichting. Die was net
een actie gestart met fabrikant Philips met de
site buurtAED.nl. “In no time had ik een eigen
crowdfundingpagina en werd ik het gezicht van
de campagne. Ik weet hoe de (sociale) media
werken, ik ken de weg. De gebruikelijke termijn
voor crowdfunding is een maand, maar in vier
dagen hadden we het geld, 2.475 euro, bij
elkaar voor een AED.”
Vervolg
Eigenlijk zouden er veel meer buurtAED’s
moeten komen, vinden ze. Echt buiten en niet
in een gebouw dat afgesloten is. Marleen: “In
principe zou het natuurlijk een verantwoor-

delijkheid van de gemeente moeten zijn, maar tja, dat gaat
veel te lang duren.” Het Nieuwe Kerksplein, Hortusplein, bij
de stadsschouwburg, in ruimtes van VvE’s (Verenigingen van
Eigenaren), bij de supermarkten: plekken genoeg.
Nou nog buurtgenoten die het initiatief willen oppakken
zoals Karen en Marleen dat deden via buurtAED.nl. Zodat het
ideaal van de Hartstichting – van 12.000 naar 30.000 geregistreerde AED’s – dichterbij komt.
En die reanimatiecursussen? Karen: “Ik vind echt dat het
moet. En dan ook steeds herhalen. Ik ga volgend jaar januari/
februari wel weer cursussen organiseren.” Marleen: “Zo’n
actie brengt mensen in de buurt ook samen en je krijgt er
wat voor terug.”

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met je naam,
adres en e-mailadres voor 15 juli naar ferdinand@pronk.net. Uit de
goede inzendingen trekken we de winnaar van twee kaartjes voor een
film naar keuze bij Pathé Haarlem in de Raaks. De uitslag staat in het
volgende Binnenblad.
De vorige WieWeetWaar was een makkie, dachten we. Toch was het
aantal goede inzendingen beperkt. Marlijn Davidzon en zijn kinderen
wisten het wel: de foto was bij Pathé genomen. Je zag een stukje van
de P en de A. En vanwege de kleuren geel en paars kón het niet missen
dachten ze. Klopt helemaal. Veel plezier met de kaartjes!

Tekst: Inge Crul
Foto’s: Lies Nederstigt

Het Vijfhoekspleintje hoort nu met zijn AED tot de zesminutenzones in het land, gebieden waar snel de juiste hulp bij een
hartstilstand kan worden geboden. Daarvoor is allereerst
een actief oproepsysteem vereist: via 112 wordt een aantal
mensen in de buurt die kunnen reanimeren, opgeroepen.
Sommigen van deze ‘burgerhulpverleners’ gaan naar het
slachtoffer om te reanimeren, anderen pakken de AED.
Voorwaarde voor hen is dat ze boven de achttien zijn en de
afgelopen twee jaar een training hebben gedaan.
Hoe meer AED’s hoe beter. En dan liefst openbaar, eventueel
beveiligd met een pincode. Dat laatste is niet het geval in
de Vijfhoek, daar kan iedereen snel het apparaat van de
muur halen. Je kunt een AED bedienen zonder dat je kunt
reanimeren - het apparaat ‘praat’ en geeft instructies - maar
zoals uit het relaas van Marleen en Karen blijkt, is een cursus
geen overbodige luxe.
Laatste nieuws:
Er komt binnenkort ook een AED aan het Wijkraadsgebouw!

RAAR GEVOEL…
We maakten voor het eerst sinds jaren een Binnenblad zonder Peter
Beentjes, een van onze twee vormgevers. Hij wil tijd vrijmaken voor
andere hobby’s en we konden hem helaas niet op andere gedachten
brengen. Hoe dan ook: bedankt Peter voor je jarenlange geweldige werk.
Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het blad zes keer per jaar
gratis thuisbezorgd. De oplage is 1700. Adverteerders krijgen ruimte in de rubriek
Ondernemer in beeld. Incidenteel worden advertorials in ons blad opgenomen,
zoals in deze uitgave “25 jaar Nencies” op pagina 15.
Kopij: Heeft u een idee voor een artikel, mail dan naar redactie.binnenblad@gmail.com
Daar zijn ook uw brief, artikel of foto welkom. De redactie kan gemotiveerd besluiten
uw bijdrage niet, of in aangepaste vorm op te nemen. Houd er rekening mee
dat we de inhoud van het blad ruim twee maanden voor verschijning bepalen.
Wilt u adverteren, neem dan contact op met onze bladcoördinator Jan Hoving
(tel. 06-1001 43 43).
Redactie: Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk, Hans Smit, Herman van Wissen, Inge Crul,
Daniella Konopasek, Jan Hoving en Mijke Groot.
Fotografie: Lies Nederstigt.
Vormgeving: Jan Vesters.
Coördinatie Bezorging: Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).
Bezorgers: Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Els
Clement, Jan Schmid, Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens, Kiki
Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland & Max Bos, Bieneke Glijn, Sabrina &
Mick Toepoel, Henri Beerman, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk: Printerette Haarlem.
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O n ze Je u g d

Healing Touch Opleiding & informatie
Lichaamsgebaseerde (psycho)therapie
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Stolbergstraat 9, 2012 EP Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Het mooiste meisje van de Vijfhoek?
Dat laten we aan de lezer over. Liz
Vriend (8) staat in ieder geval geregeld model voor diverse blaadjes.
De ene week woont ze met haar
halfbroer Zen (11) bij haar moeder
in de Lange Bogaardstraat en de
andere week bij haar vader in de
Koningsstraat. We maken kennis
met een spontane meid die graag
wat meer leeftijdsgenootjes in de
wijk zou willen zien.

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

Liz

van Tegenwo

ordig

Yip
Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

Ferdinand Pronk
Gedempte Voldersgracht 4-11, Haarlem
Mail / ferdinand@pronk.net
Web / www.pronk.net
Mob / 06 51 358 658

Elke week lekkere recepten
Kookworkshops Haarlem & Zweden
www.tastecelebration.nl

WIJN,BIER
BIEREN
EN EETCAFE
EETCAFE DE
WIJN,
DE ROEMER
ROEMER
Botermarkt1717| | 2011
2011 XL
Botermarkt
XL| |Haarlem
Haarlem
023-5325267
023-5325267
OPENINGSTIJDEN:
WWW.CAFEDEROEMER.NL

Maandag t/m Donderdag 10.00 - 01.00
Vrijdag en Zaterdag 10.00 - 02.00
Zondag 12.00 - 01.00

WWW.CAFEDEROEMER.NL

BOTERMARKT HAARLEM MAANDAG T/M ZATERDAG

• Elke dag heerlijke gebakken kibbeling warm uit de pan • Haring vers van het mes •
• Diverse belegde broodjes • En onze heerlijk kant en klare maaltijden •
023 5322 833 / visspecialistdedolfijn@planet.nl / www.ikwilvis.nl

IEDERE ZONDAG ZIJN WIJ OPEN IN IJMUIDEN

Mug
Liz is een echte mug. Ze is geboren in het Kennemer Gasthuis
zijn en van elkaar kunnen leren. Ze worden in stamgroepen geplaatst met kinderen van
en bracht haar eerste levensjaren op de Bakenessergracht door.
verschillende leeftijden. Door onderzoekend leren en themawerk leren de kinderen
Na de scheiding van haar ouders kwam ze in de Vijfhoek wonen.
goed samenwerken en talenten van elkaar ontdekken. “Laatst gingen we bedenken wat
Ze vindt het wonen in de stad erg leuk, al had ze wel graag een
je nodig hebt op een onbewoond eiland. We hebben ook bedacht dat we geld gingen
grotere achtertuin gewild om in te spelen. “Ik ben graag buiten.
inzamelen voor het behoud van het regenwoud. Ik gaf handmassages en verkocht schilOok als het sneeuwt, dan maak ik een grote sneeuwpop.” De
derijtjes en binnen een uur hadden we honderd euro opgehaald.” Wat ze later wil
vakanties maken het ‘tekort’ aan natuur weer dubbel en dwars
worden? “Spion. Ik vind het leuk om dingen stiekem te doen en met andere mensen
goed. “Ik ga twee keer per jaar op vakantie. In de voorjaarssamen te werken.”
vakantie met de familie van mijn moeder in een huisje in België
en met mijn vader maak ik in de zomervakantie vliegreizen.”
Mamagaai
Doordat Liz weinig huiswerk heeft, blijft er veel tijd over voor naschoolse activiteiten.
Yip
Elke dinsdag speelt ze toneel bij Mamagaai, een jeugdtheaterschool waar kinderen leren
Op de vraag of er in de wijk nog wat verbeterd kan worden,
wat toneelspelen is. Ieder half jaar hebben ze een grote voorstelling. Om de week kickboxt
antwoordt Liz: “Een zwembad zou leuk zijn. Graag zou ik ook
ze op vrijdag samen met haar broer Zen. “Dit is goed voor mijn zelfvertrouwen want ik leer
wat meer leeftijdsgenootjes in de buurt willen hebben om
dan spelenderwijs voor mezelf opkomen.” Verder houdt ze van zingen, dansen en knutselen.
mee te spelen. Met mijn beste vriendin Alisa speel ik vaak op
“Kleren die mij te klein zijn maar te mooi om weg te gooien, heb ik een keer tot toneelhet Wilsonsplein, maar zij is al bijna elf jaar. De meeste vrienkostuums vermaakt.”
dinnen van school wonen in de Leidsevaartbuurt. Hier wonen
vooral kleine meisjes en jongens.” Gelukkig heeft ze ook
Model
hond Yip, die ons al kauwend op een varkensoor tijdens het
Voor het thema Koningsdag stond de hele familie model in Leiden voor de Allerhande van
interview vergezelt. “Yip gaat overal met me mee. Hij troost
Albert Heijn. “Op mijn derde deed ik al een reclame met andere kinderen. Ik doe dit via een
mij als ik huil en knuffelt mij zodat ik weer happy word.”
modellenbureau.” Op Koningsdag zelf zijn ze bijna ieder jaar in België, maar dit jaar kon Liz
haar verkooptalenten laten zien op het Wilsonsplein waar kinderen een eigen plekje krijgen
Jenaplanschool
voor hun koopwaar. Ze wist heel creatief bijna alles te verkopen. “De opbrengst gaat in het
Liz gaat naar de Bavoschool op de Westergracht. Die is
leuke-dingen-spaarpotje. Laatst hebben we er met z’n drieën sushi van gegeten.”
sinds kort een jenaplanschool geworden. Het jenaplanonderwijs gaat ervan uit dat kinderen heel verschillend
Tekst en foto: Mijke Groot

Lekker visje eten aan de Halkade 25, boven in ons eetlokaal, 60 zitplaatsen (06) 2248 6641.
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NIEUWS

WijkraadBULLETIN
AMERICAN PARTY 30 JUNI
Nieuw in de wijk: onze American
Party op 30 juni. We zetten tafels
op het Nieuwe Kerksplein. Wie
wil schuift aan en neemt eten en
drinken mee, om zelf op te eten
of te ruilen met anderen.
Er is muziek van Pieter Mulder,
improvisatietheater van TarTrek,
een springkussen en meer!
Aanmelden via americanparty@
wijkraad-vijfhoek.nl
KONINGSDAG TOP OF FLOP?
Koningsdag trok ook dit jaar weer veel mensen naar de Vijfhoek. Sommigen
vinden de volle straten met lekkere muziek en een biertje oergezellig. Ze
waren ook enthousiast over de Groene Muggen die als vrolijke troepruimers
waren ingezet. Anderen zien vooral lallende mensen en troep op straat.
Wij geven de reacties door aan de gemeente. Bij de hunkering naar kleinschalige gezelligheid viel een initiatief van wat buren aan de Gedempte
Voldersgracht op. Een paar kleedjes op straat en moppen voor 20 cent.
“Ken je die van de timmerman? Die slaat nergens op.”
RODE BUSSEN
Onze collega’s van wijkraad
Binnenstad hielden op 16 mei
een avond over de dubbeldekkers, verlengde bussen en ander
openbaar vervoer. Er waren
vooral omwonenden van de
drukke routes, die hun klachten
uitten. We weten dat er ook
busfans zijn, maar die bleven
thuis. De betrokkenen bij het
busvervoer: opdrachtgevers,
gemeente en Connexxion zeiden
open te staan voor overleg
GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Leden: Annette Schild, Bert Gijrath,
Dick Smit, Elena Nastase, Ferdinand
Pronk, Jan Teitsma, Jeanine van
der Sanden, Marlies Dingenouts,
Pauline De Senerpont Domis

AUTOLUWE WIJK
We hebben met bewoners een
verkeersvisie gemaakt en die
tijdens de onderhandelingen
aangeboden aan de partijen die
de stad de komende vier jaar
gaan besturen. Die partijen willen
volgens hun coalitieakkoord het
autoluwe centrum uitbreiden.
Onderhandelaar Robbert
Berkhout spreekt zelf over een
autoluwe Vijfhoek. En dat sluit
aan op de visie.
WIJKPAKJESPUNT?
Er rijden nogal wat bestelbusjes
door de wijk. We zijn zelf de oorzaak met alle internetbestellingen
en niet thuis zijn als de bezorger
belt. Een pakje laten ophalen kan
ook, maar bewoners kijken of het
slimmer kan. Bijvoorbeeld door
zelf ‘pakjespunt’ te worden, of
door de Buurtmus in te zetten,
die ’s avonds op de fiets pakjes
bezorgt en ophaalt. Ondernemers
in de Gierstraat hebben ook plannen, daar werken we mee samen.
Meedenken? Mail de wijkraad.

PARKEREN VERANDERT LATER
Eigenlijk zou de nieuwe regeling
voor het parkeren al zijn gestart,
maar de gemeente denkt die
nu op 1 oktober in te voeren.
Vanaf die datum moet er ook op
zondag worden betaald en komt
er een parkeerregeling voor bezoekers. De gemeente start nog
een publiciteitscampagne.

PLANTJES RITSELEN
Mooi bedacht: tijdens de potjesmarkt voorzag wijkbewoner
Nadine de marktkooplui van
koffie in ruil voor leuke plantjes.
Die staan nu bij het Wilsonsplein,
een van onze Wijk op Groenprojecten. Waar trouwens binnenkort een nieuwe speelheuvel met
klimboom geopend wordt.
NIEUWE WEBSITE
Onze website vertoonde wel eens
kuren en de ‘look and feel’ kon
naar onze smaak wel wat beter.
Daarom hebben we de site vernieuwd. Het adres is ongewijzigd:
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

NIEUWE WIJKAGENT:
MUSTAFA KARADEMIR
Eind maart kregen we een
nieuwe wijkagent: Mustafa
Karademir. De afgelopen jaren
was hij actief in Haarlem-Oost.
We maakten kennis tijdens een
wijkraadvergadering en doen
binnenkort een rondje door de
wijk. Wilt u contact met
Mustafa? Bel 0900-8844. Hij belt
snel terug als u dat vraagt.
DE KLUSBUZ START
Zeven (voormalig) dak- en
thuislozen van de opvang aan
de Wilhelminastraat starten de
Klusbuz. Regelmatig helpen ze
al lotgenoten die doorstromen
naar een eigen woning. Die werkzaamheden zoals schilderen,
schoonmaken en verhuizen gaan
ze nu ook aanbieden aan
Haarlemmers die van een klein
inkomen moeten rondkomen.
Interesse? www.deklusbuz.nl
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent  mustafa.karademir@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gem. Haarlem: www.haarlem.nl14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraagstellen of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu
551 78 45

Uitgebreide informatie over deze en andere projecten staat op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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