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WOON JIJ OOK HIER
We hebben een vredelievende redactie, maar
toen de vraag kwam wie het verhaal over de
erotisch getinte B&B aan de Gedempte Raamgracht mocht schrijven, keken vele hongerige
ogen de eindredactie aan. De fotograaf had
mazzel, daarvan hebben we er maar een.
Uiteindelijk maakten Mijke en Lies een verhaal
om lekker te lezen en goed te bekijken.
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VIJFHOEKERS EN HUN
VOLKSTUINEN
Wijkbewoners kunnen redelijk
ongenuanceerd lyrisch doen over
‘ons’ gebied. Overal dichtbij, leuke mensen, fijne
sfeer. We zijn blij dat we eindelijk bewoners
hebben gesproken die iets missen, namelijk
groen om in te wroeten. Ook daar hebben ze
wat op gevonden, want ze fietsen regelmatig de
stad uit naar volkstuinen als ‘Vrijheid Blijheid’.
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PASSIE VOOR POPPENHUIZEN
Redacteur Daniella vindt dat ‘Els handmade design’
een van de mooiste etalages van Haarlem heeft.
En ze is niet de enige. Het maakte haar niet te
remmen nieuwsgierig naar het interieur. En ook
dat beviel: het is een walhalla van poppenhuizen
en andere verrassingen. Eigenaresse Els van den
Haak vertelt dat haar man 25 jaar geleden de
eerste versie van de winkel in elkaar knutselde.
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AMBASSADEUR VOOR DE
TOEGANKELIJKHEID
Bij het Binnenblad ontmoeten
we prachtige mensen, zoals
Femke: “Een geweldig mens”, zegt onze
redacteur Ellen. “Ik heb er een vriendin bij.”
Femke is door een ziekte aan de rolstoel

gekluisterd. Het maakt haar niet minder actief,
onder andere als ambassadeur toegankelijkheid.
Ze vindt sociale toegankelijkheid minstens zo
belangrijk als een bereikbaar toilet: “Ik vind het
kwetsend als mensen over mijn hoofd heen met
iemand die bij me is gaan praten. (…) Neem me
alsjeblieft serieus.” Op pagina 16 testen Femke
en Ellen de obstakels in de wijk.
AFSCHEID VAN DE NIEUWE KERK CONCERTEN
Aan sommige tradities komt een eind, zoals aan
de serie ‘Nieuwe Kerk Concerten’. Gerrit Bosch
en zijn vrouw Maria Bij de Vaate organiseerden
maar liefst vijftig edities, allemaal gratis
toegankelijk en gedekt door een collecte bij de
deur. Gerrit wordt zeventig en dat vindt het paar
een goed moment voor een andere tijdsbesteding.
Komt er misschien toch een
voortzetting?
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WIE KENT HEM NIET?
Anton Heijboer, als Nederlands
kunstschilder en etser, maar
nog waarschijnlijker als de
ietwat zonderlinge figuur die met vijf vrouwen in
een commune in Den Ilp leefde. Minder bekend
is dat hij daarvoor jaren in Haarlem woonde. Jan
Hoving kan er prachtige verhalen over vertellen
en Hans Smit tekende ze op. Mooi detail: als
Anton geen materiaal meer had om in te etsen,
ging hij verder met het zink uit de dakgoot.
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IK WORD DIERENARTS
Ze is zestien jaar en heeft een
uitgestippeld toekomstbeeld.
Ze gaat via havo en vwo
diergeneeskunde studeren en wordt dan dierenarts voor dieren uit Afrika en Azië. Daarna gaat
ze in Zuid-Afrika wonen zodat ze in wildparken
de dieren kan helpen die getroffen zijn door
stropers. En Jasmijn heeft nog veel meer te
vertellen in onze rubriek ‘De jeugd van
tegenwoordig’. Daar houden we van!
EN VERDER IN DIT NUMMER:
17 • Win 2 Pathékaartjes met WieWeetWaar
20 • Wijkraadbulletin

LEEDVERMAAK
Niet zo’n goede eigenschap van me,
maar soms bezondig ik me aan leedvermaak. Laatst nog.
Mijn buurman is van het milieu. Dat
zijn we natuurlijk allemaal wel een beetje, maar hij is er zo een die bus 346 niet
neemt omdat die op diesel rijdt in plaats
van op aardgas. En voor de rest doet hij
alles lopend of op de fiets.
Maar hij is ook een vreselijk pietje
precies. Dus als hij bij AH al die fietsen
voor de deur geparkeerd ziet, raakt hij in
de stress. Nu heeft hij het voor elkaar gekregen dat daar een fietsenrek geplaatst
is. Dus buurman erheen om het heugelijke feit te vieren en ik moest mee.
Komen we daar aan, staat dat hele rek
vol met van die gele huurfietsen!
Je had zijn gezicht moeten zien. Ik
zeg: “Die fietsenverhuurder dacht ook:
lekker leeg rek, daar zet ik mijn halve
voorraad in, ben ik ervan af”. En buurman maar roepen: “Zie je wel. Ze zijn
op zoek naar stalling voor honderden
van die fietsen en ik heb gehoord dat ze
ook gewoon fietsenrekken hebben leeggehaald om hun handel erin te zetten.
Zodekachelpijp nog an toe!”
Hij werd steeds kwaaier dus deed ik er
nog een schepje bovenop: “Ik snap niet
dat je tegen huurfietsen bent. Wat is er
nou beter voor dat milieu van jou? Waarom begin je geen actie om alle fietsen
van de straat te halen. Zonder aanziens
des rijwiels: meenemen en omsmelten
tot Haarlem-fietsen.”
Vanwege de gezondheid van mijn
buurman stopte ik met sarren, maar het
plan spreekt me meer en meer aan. Ik
voorzie ruimte rond vuilniscontainers,
vrije doorgang op trottoirs, ongehinderde entrees van winkels en lucht in krappe schuren en trapportalen. We worden
echte groene muggen door ons bezit te
delen. Leve de gratis deelfiets.

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER?
Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.
huidadvies

Keizerstraat 3-5
2011 VS Haarlem
Tel: 023 531 4896
Email: info@vanputten.nl
Website: www.rvanputten.nl

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Huidadvies de Vijfhoek
Drapenierstraat 21 2011 WZ Haarlem
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W www.huidadvies.nu

Volg ons op
Facebook

Bed en Breakfast de Sin Suite
Op het vloertje in de hal na, is het veelbesproken unieke driedimensionale
kunstwerk van Willemijn de Lint (50) na twee jaar bijna af. Nietsvermoedend
aan de buitenkant, en oh zo overweldigend aan de binnenkant is deze erotisch
getinte B&B aan de Gedempte Raamgracht. Of zoals Willemijn het liever noemt:
een belevenis. Of het je ook echt lukt om te slapen is nog maar de vraag.

mij wel wat pikanter, maar wel met een dikke
knipoog. Waarom is seks zo’n taboe terwijl het eigenlijk heel gezond is? Mensen gaan mopperend
naar de sportschool om af te vallen, terwijl seks
een veel leukere manier is. Alsof seks een zonde
is. Maar wat is een zonde eigenlijk? Met de Sin
Suite heb ik de hemel en hel proberen weer te
geven. En die lopen helemaal door elkaar.”

Échte muggen die HRLMRS

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

▶ Antikraak
“Ik ben in Heemstede opgegroeid en heb voor mijn
studies in Den Haag en Rotterdam gewoond. Na
mijn studententijd keerde ik terug naar Haarlem
en woonde ik een tijdje antikraak in het Triniteitslyceum. Ik woonde daar met drie kunstenaars in
het hele gebouw. We deden heel stoer alsof we
kraakten, maar betaalden er stiekem wel voor.”

Botermarkt 22 Haarlem

▶ Roots
“Momenteel woon ik alweer twintig jaar in de
Vijfhoek in de Lange Lakenstraat samen met
mijn kinderen. Ik wilde destijds terug naar mijn
roots. Vroeger liep ik door de Vijfhoek en wist ik
meteen dat ik daar later wilde wonen. Dat was
voor mij het hoogst haalbare. Haarlem is een geweldige stad. Iedereen is zo met elkaar verweven.
Een stad is meer dan alleen maar huizen, en het
‘extra’ is wat je er zelf hebt meegemaakt.”

Op vertoon van deze advertentie 2e bol gratis

gegaan waar computer graphics en reclame
werd gegeven, dat paste veel beter bij mij. Uiteindelijk ben ik illustrator geworden. Ik illustreer
nu vooral verpakkingen en verras mezelf vaak bij
de Albert Heijn wanneer er weer een creatie van
mij over de lopende band rolt.”

Ik hou van mijn buren en
wil ze niet voor het hoofd
stoten met mijn creaties
▶ ‘Kunst’
“Over ‘kunst’ ben ik een beetje sceptisch. Na
twee academies heb ik nog steeds geen idee wat
het nou precies is. Ik vind de gangbare kunst een
behoorlijke luchtbel; wat goed is wordt bepaald
door de juiste curator en hoe goed het is wordt
bepaald door hoeveel de gek ervoor geeft. Kunst
is de eigen mening die je hebt, niet per se wat er
aan de muur hangt van de hipste galerie.”

JOPENKERK
COMEDY DINER
Een avond vol humor!
WILKO TERWIJN
Bizarre theorieën

&

HARRY GLOTZBACH
Oog voor actualiteit

▶ Kunstacademie
“Ik ben begonnen op de kunstacadamie in Den
Haag waar de nadruk op de schilderkunst lag.
Iedereen schilderde daar bruine vlakken en had
een somber achterliggend verhaal. Dat was voor
mij te dramatisch, daar had ik een te goede
jeugd voor gehad. Toen ben ik naar Rotterdam

▶ Sin Suite
“Er bestaan bijna geen écht opmerkelijke hotels.
Alles is zo braaf met grijze kussentjes. Ik heb in
mijn B&B een belevenis gecreëerd voor mensen
die er niet op uit zijn om met een paar toerfietsen de Bollenstreek te bezichtigen. Het mag van

▶ The making of…
“Twee jaar lang ben ik helemaal losgegaan met
allerlei materialen. En ik ben nog steeds bezig.
Het meeste heb ik zelf met de hand gemaakt.
Ik had wel veel hulp van een timmerman, mijn
vriend, en een hele club vriendinnen voor het
mozaïek. De graphics op de muur maak ik eerst
op de computer en projecteer ze dan op de
muur waarna ik ze met de hand afschilder. Dit is
mijn eigen werk, driedimensionaal. The making
of kan je bekijken op mijn site www.sinsuite.nl
▶ Low-profile
De buitenkant van het pand heb ik expres
low-profile gehouden uit respect naar de buurt.
Tijdens de Kunstroute stond de deur open voor
de buurt en kon men zien dat het niet eng is.
De reacties waren geweldig. Jonge stelletjes die
een beetje ongemakkelijk rondliepen, maar ook
oudere dames die laaiend enthousiast reageerden. Er is veel animo voor boekingen, maar men
kan pas een nachtje reserveren wanneer ik de
laatste details heb afgerond.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt
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VIJFHOEKERS EN HUN VOLKSTUINEN

Onze vormgever Jan Vesters werd vorig jaar gegrepen door het
moestuinvirus. Tijdens de buurtbarbecue die bewoners van de Oude
Raamstraat twee keer per jaar houden, ving hij het gesprek op van zijn
buren Ellen de Haan en Jacques Hermus.
Ze vertelden over de tuin die ze inmiddels elf jaar bij tuindersvereniging ‘Vrijheid Blijheid’ hebben. Enkele weken later ging Jan
er zelf aan de slag. Buurtgenoot Ton Barger had ook zin in lekker
tuinieren en dat leverde een mooie deal op. Ton en Jan delen hun tuin:
wel zo prettig wanneer je als beginners voor grote vraagstukken en een
hoop werk staat en heel handig als tijdens vakanties alle bonen in één
keer eetbaar zijn.

Stekjesoverleg bij
Ellen&Jaques

De geheime paadjes
van Christine

Deeltuinders
Jan&Ton
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Vertel aan wijkbewoners dat je een volkstuin hebt
en de kans is groot dat zij er ook een hebben. Of
op z’n minst iemand uit de wijk kennen die er een
heeft. Wonen in de binnenstad vinden die volkstuinders heerlijk, maar een stukje groen om wat
met bloemen en groente te knutselen hebben ze er
graag bij. Om van te genieten en lekker van te eten
natuurlijk.

Volkstuinvirus
Ze delen hun virus graag met anderen en dus opperde Jan om in het
Binnenblad een artikel over ‘de tuinen van de Vijfhoek’ te plaatsen. En
daarmee bedoelde hij dus niet de tuinen in de wijk maar de tuinen in
de omgeving. Hij somde een rijtje eigenaren op die zouden kunnen
meepraten en die vulden we bij de redactie moeiteloos aan. Sil, schrijver
van dit artikel Ferdinand, Hannes, Christine, Jannie, Liesbeth, Lucie,
Pauline, Jeanine, Annette en zo gingen we nog even door.
Zonnebadende slak
We prikken een zonnige zondagmiddag in de tuin van Ellen en Jacques.
De gesprekken gaan waar ze tussen tuinders altijd over gaan. Het weer
natuurlijk… wat is het droog! Hardnekkig onkruid… Heermoes, Zevenblad en Winde. Je tuin staat er vol mee als je niet streng optreedt.
Gevreesde beesten zoals de naaktslak die zich tegoed doen aan je sla.
Ik maakte mee dat zo’n beest me verwelkomde op de restanten van
een krop. Schijnbaar breed lachend zonnebadend. Of de Veenmol: een
enorm insect dat met grote scharen net onder de grond de worteltjes
van je heerlijke planten doorvreet, zodat ze zonder waarschuwing
plotseling op apegapen liggen. De mol, ook zo’n lieverd, die er schattig
uitziet, maar je pas aangelegde strakke grasveld verandert in een stelsel loopgraven. “We verbouwen de helft voor onszelf en de helft voor
de hazen”, concludeert Ellen. “Elk voorjaar denk ik: ik houd er mee op.
Maar na twee weekeinden heel boos werken is dat weer over en kunnen
we volop genieten.”
Thaise waterspinazie
Zo’n tuin kost tijd, zegt Jacques. “Toen we elf jaar geleden begonnen,
hebben we wel eens wat laten verwaarlozen. Met twee kinderen en
allebei een baan kwamen we niet overal aan toe. Maar het was leuk:
we bouwden een eigen huisje voor de kinderen dat we van binnen roze
schilderden. En er stond een trampoline.” Tegenwoordig hebben ze
zelfs een tweede tuin erbij. Er is er nu een voor bloemen en groente
en de andere voor lekker ontspannen. Of met de laptop werken onder
de fruitbomen en wat dingetjes uitproberen. Jacques is de ‘buitenman’
van het blad Seasons en zijn columns zijn vaak geïnspireerd door
wat hij doet bij ‘Vrijheid Blijheid’. Nu experimenteert hij met Thaise
waterspinazie.

in huis komt en met een jongen uit de buurt een tuin verkent waar al
tien jaar niemand meer is geweest.” Dat geheimzinnige zie je terug in
de tuin van Christine. Er zijn verstopte paadjes voor haar kleinkind
van drie.
Lies heeft samen met een vriendin ook een tuin bij het Manpad.
Inmiddels een jaar of acht. Sinds vorig jaar zit ze dicht bij het water
en dat is met de droogte wel zo handig: gieter in de sloot en ophijsen
maar. Ook voor haar geldt dat ze graag in de stad woont, maar de tuin
niet wil missen: “Toen we in de binnenstad een huis zochten, was een
tuin een eis. Uiteindelijk hebben we toch alleen een dakterras. We
wonen er heerlijk, maar ik miste het lekker rommelen met plantjes. En
dat lukt prima aan het Manpad.”
Oogsten
Jan en Ton hebben hun eerste oogst binnen. Jan: “Niet normaal
hoeveel slaboontjes en pluksla je van een vierkante meter kunt eten.”
Ze hebben dan ook flink aangepoot om het voor elkaar te krijgen. “Het
was een moeras toen we hier begonnen. We hebben er twee kuub tuinaarde en een flinke hoeveelheid paardenmest opgebracht. En enorm
gesnoeid: de heggen waren wel drie meter hoog.” Ton vond het een
heerlijk rustgevende ervaring, met zo’n tuin bezig zijn.
Lucie herkent dat van haar tuin: “Wij zijn twee jaar geleden begonnen
bij Buytentwist, achter het ‘Landje van de Boer’ in Overveen. We hebben de tuin helemaal opnieuw ingedeeld, een stuk gras gelegd, een vijvertje gemaakt, een pomp laten slaan en een kas geplaatst. Daar halen
we elk jaar zoveel komkommers uit dat we het nauwelijks op kunnen.
Dit jaar hebben we voor het eerst watermeloenen. Ik vind het bijzonder dat die hier groeien. Het leuke van zo’n tuin is dat je elkaar helpt.
We ruilen twee keer per jaar plantjes tijdens stekjesdag. En iedereen
geeft graag advies. We zijn erg blij met onze buurman die geweldig kan
snoeien en een vriendin die alles van bloemen weet.”
Stekjes
Ook bij onze ‘Vijfhoek-meeting’ worden al direct afspraken gemaakt
over het uitwisselen van stekjes in het najaar. En tips uitgewisseld. Je
blijkt bijvoorbeeld ook lage soorten bonen te hebben, waarvoor je geen
rek hoeft te maken. Dat klink heel aanlokkelijk, want als tuinder moet
je oppassen dat je niet alleen schoffelt, maar vooral de tijd neemt om
lekker rustig te genieten. Vrijheid blijheid, nietwaar?
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto’s: Lies Nederstigt

Verborgen tuin
Kunstenaars Christine en Hannes hebben zelfs twee tuinen: “hier op
‘Vrijheid Blijheid’ ligt onze voortuin en bij volkstuincomplex Manpad
in Heemstede ligt de achtertuin. Dat wordt wel wat veel: zo’n tuin rent
vooruit en ik ga er achteraan. We stoppen daarom bij het Manpad. Wel
jammer, want de tuin ligt prachtig aan het water. Het voordeel hier is
dat er een huisje staat en dat is fijn voor Hannes en mij als we aan het
werk zijn. Ik teken hier graag.
Onze tuin is geïnspireerd door het jeugdboek ‘De geheime tuin’ van
Frances Hodgson Burnett. Over een meisje dat bij een humeurige oom
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ELS HANDMADE DESIGN

haarstudio

Nieuw behangetje in het poppenhuis
Veel mensen die door de Korte Houtstraat lopen, blijven even stilstaan bij
Els handmade design. De winkel heeft zonder twijfel een van de mooiste
etalages van Haarlem. Een kwart eeuw geleden startte Els van den Haak
haar winkel en nu is het een van de meest gefotografeerde plekjes in de
stad. Hoe is het binnen en wie is Els eigenlijk?

veel buitenlanders in haar winkel. Zo komen
twee Duitse klanten elk jaar speciaal voor haar
winkel. Ook stappen er regelmatig Spanjaarden
en Italianen binnen, die houden nog erg van
handwerk. “Amerikanen namen vroeger volledige poppenhuizen mee maar sinds de euro er
is, zie ik ze niet meer”. Daarnaast is er nog een
hele stroom aan toeristen die vooral veel foto’s
maken.

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Van hobby naar winkel
Je kijkt je ogen uit als je binnenstapt. Poppenhuizen, Tiffany lampen, zijden bloemstukken,
serviezen en nog meer prachtigs.
Els is haar hele leven al aan het knutselen.
“Vroeger maakte ik alle kleding voor mijn kinderen, maar ook gordijnen en poppen. Je kunt
het zo gek niet bedenken of ik maakte het zelf”.
Eerst vanuit haar bovenwoning, maar toen de
ruimte op de begane grond vrijkwam, bood haar
man aan om er een winkeltje voor haar creaties
van te maken. Ze maakte in die tijd vooral poppen, kerst- en bloemstukken. Ze versierde ook
jarenlang de Nieuwe Kerk. “Toen ik net begon,
was de winkel de helft kleiner, in de loop der
jaren is het uitgebreid. Mijn hobby is uitgegroeid
tot veel meer dan dat”.
Passie voor poppenhuizen
De echte blikvangers zijn toch wel de prachtige
poppenhuizen die Els maakt. Ze vertelt dat ze
daar soms jaren over doet omdat voor haar
alles precies moet kloppen. “Soms wil ik iets
specifieks hebben voor zo’n poppenhuis en dan
zoek ik net zolang door tot ik het heb”. Ze maakt

deze mini-stillevens vol passie en dat kun je ook
zien. Ze vertelt dat ze om die reden ook niets
meer in opdracht maakt. “Zoiets groeit onder
mijn handen, als ik me zou verkleinen dan zou
ik er zo in kunnen stappen en dan heb ik alles
wat ik nodig heb. Alle details kloppen en dat
kan alleen als ik dat op mijn eigen manier kan
doen”.
Ze neemt me mee naar boven waar zij in haar
woonkamer een prachtig poppenhuis laat zien
dat zij in haar kast heeft ingebouwd. Het is een
indrukwekkend en levendig schouwspel. Dat
het voor haar nooit helemaal af is, blijkt wel uit
het nieuwe behangetje dat ze onlangs op het
kamertje links heeft geplakt.
Lachend vertelt ze me dat iemand haar ooit
heeft gevraagd om een tandartsenpraktijk te
maken “Dat heb ik niet gedaan hoor, ik zou
niet weten hoe ik aan die spullen had moeten
komen. Ik vond het wel een bijzonder verzoek”.
Van heinde en ver
Haar klanten komen van heinde en ver. Ze heeft
vaste klanten in Haarlem maar er komen ook

In de spotlights
Hoewel Els geen reclame maakt, staat ze toch
zo nu en dan in de spotlights. Zo heeft ze in
kranten en tijdschriften gestaan. En een paar
jaar geleden, toen ze van de boodschappen
terugkwam, stond de TV-ploeg van Man Bijt
Hond onverwacht op de stoep. Ze kan het erg
waarderen dat mensen haar op die manier
weten te vinden.
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Lies Nederstigt
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EEN NIEUWE AMBASSADEUR TOEGANKELIJKHEID

Ervaringsdeskundigen
vertellen
waar ze over
struikelen
De gemeente Haarlem heeft 2018
uitgeroepen tot het jaar van de toegankelijkheid. Ze wil een samenleving
creëren waarin iedereen meedoet, ook
de mensen die dat door fysieke of psychische problemen minder makkelijk
afgaat. Haarlem wil in de top 10 komen
van de meest toegankelijke gemeentes.
Om dat te bereiken zijn onder
meer acht ambassadeurs voor de
toegankelijkheid benoemd. Vijfhoekbewoonster Femke Schukking (42) is er
een van. Femke vertelt ons graag wat
haar drijft. En we doen een kleine test.
Femke, van harte gefeliciteerd met
je benoeming. Hoe ben jij
ambassadeur geworden?
Femke: “De gemeente Haarlem
heeft me hiervoor gevraagd. Ze heeft
zich gerealiseerd dat je problemen over
toegankelijkheid het beste in kaart kunt
brengen met hulp van ervaringsdeskundigen, die het allemaal zelf meemaken.
Ik heb een chronische ziekte waardoor ik op een rolstoel aangewezen
ben. Sinds april werk ik twee dagen
in de week voor de gemeente in een
stagebaan als ervaringsdeskundige.
10

Vandaaruit ontstond het idee om meer
verschillende ervaringsdeskundigen in
te zetten. Op 6 juli ben ik benoemd tot
ambassadeur voor de toegankelijkheid;
samen met collega-ambassadeur Danny
van Bakel ben ik het aanspreekpunt en
gezicht van mensen met een chronische ziekte.
De andere ambassadeurs vertegenwoordigen doelgroepen met andere
beperkingen: mensen met een fysieke
beperking, zintuiglijke beperking of psychische aandoening, ook dementie.
Wij vertellen waar we tegenaan
lopen en wat verbeterd kan worden.
We hopen zo onze omgeving, bedrijven
en beleidsmakers van de gemeente
extra bewust te maken. Er moet een
plan komen om zaken aan te pakken op
korte of langere termijn.”
Wat wordt bedoeld met
‘toegankelijkheid’?
“Je kunt dat heel letterlijk nemen:
of je makkelijk toegang hebt tot
openbare gebouwen, ook als je in een
rolstoel zit, blind bent, of als je niet zo
gemakkelijk je weg kunt vinden. Staat
de stoep vol fietsen of staat er een
steiger in de weg. Is er een hoge drem-

pel, is het loket op de bovenverdieping
zonder lift. Is de deur te smal voor je
scootmobiel. Is er een invalidentoilet in
het restaurant.
Maar daarnaast heb je ook nog
de sociale toegankelijkheid: word je als
gehandicapte wel gelijkwaardig en met
respect behandeld, ook als je wat extra
hulp nodig hebt? Dit laatste deel vind ik
zeker zo belangrijk.
Het is lastig en vervelend als je ergens niet binnen kunt, maar ik vind het
kwetsend als mensen me niet normaal
bejegenen. Of bijvoorbeeld over mijn
hoofd heen met iemand die bij me is
gaan praten. Dan denk ik: Mensen, ik
heb wat meer tijd nodig, maar ik kan
het heus allemaal zelf vertellen. Neem
me alsjeblieft serieus.”
Wat is jouw ervaring,
jouw beperking precies?
“Ik zit in een rolstoel of moet
een scootmobiel gebruiken doordat
de aansturing van mijn spieren niet
goed meer gaat. Daardoor praat ik ook
anders, het articuleren gaat moeilijker. Mensen denken soms dat ik een
verstandelijke handicap heb, maar dat
is niet zo. Ik heb een normale jeugd

gehad, kon springen en huppelen. Pas
na de middelbare school werd duidelijk
dat er iets ernstigs aan de hand was.
Later bleek dat het een erfelijke ziekte
was, Arsacs. Mijn drie jaar oudere zus
heeft het ook.
Door het verschrompelen van de
kleine hersenen gaat de aansturing van
mijn spieren steeds moeilijker. In mijn
hoofd wil ik van alles. In gedachten
ben ik dan al bij de deur om weg te
gaan, maar mijn lichaam kan niet meer
zo snel. Ik moet alle bewegingen heel
bewust doen. Het is een progressieve
ziekte. Het wordt langzaamaan erger.”
Je woont in een klein huisje
in de Vijfhoek. Is dat niet lastig?
Femke is heel stellig: “Het is hier
heerlijk wonen. Ik woon hier nu vijftien
jaar en kan me niet voorstellen dat ik
weg zou gaan uit het centrum. Het is zo
sfeervol hier en we hebben een mooie
grote binnentuin. Mensen zeggen wel
eens tegen me: ‘Fem, zou je niet naar
een beter aangepaste Fokuswoning
gaan, dat is toch veel makkelijker voor
je?’ Maar dat idee beangstigt me.
Mijn huis is misschien niet optimaal
aangepast, maar dat zorgt er ook voor

dat ik allerlei dingen moet blijven doen.
Dat houdt me in beweging. Maar ik
realiseer me best dat ik achteruit zal
gaan en straks meer hulp nodig zal hebben. Daarom ga ik nu wel in gesprek
om meer te horen over de Fokuswoningen die aan de Raaks liggen. Ik ben
wel eens bang voor de toekomst. Maar
ik probeer bij de dag te leven en te
genieten.”
Je klinkt zo positief.
Ben je nooit eens boos?
“Jawel, natuurlijk. Net als iedereen
wel eens. Maar ik probeer er niet in te
blijven hangen en kijk naar wat ik zelf
kan veranderen en aanpakken. Tot vorig
jaar november heb ik gewoon gewerkt.
Bij VNO-NCW in Den Haag deed ik de
ledenadministratie.
Op een gegeven moment is mijn
werkgever een afkeuringsprocedure
begonnen, omdat hij vond dat mijn
productiviteit te laag werd door mijn
ziekte. Ik vond dat vreselijk, was echt
erg boos. Ik woon alleen, heb geen
kinderen, dan is werk extra belangrijk.
Maar ik ben toch afgekeurd en kwam
thuis te zitten.
Door gesprekken met een psycholoog en door alles op te schrijven in
een blog, heb ik het vrij snel kunnen
verwerken en de boosheid achter me
kunnen laten. Ik zie nu de voordelen
van mijn huidige situatie.
Ik heb nu veel meer tijd voor
sport, wat heel belangrijk is om mijn
mobiliteit zo goed mogelijk te houden.
Ik doe aan fitness, loop op een loopband, zwem, roei en zeil. Alles onder
begeleiding van een fysiotherapeut of
met hulp van een sportmaatje. Ik heb
nu ook meer tijd voor sociale contacten. En als ik nog gewerkt had, had ik
ook geen tijd gehad voor mijn werk als
ervaringsdeskundige en nu als ambassadeur voor de toegankelijkheid.”
Een ander zou al genoeg
hebben aan zichzelf!
“Ik vind het belangrijk om mijn
steentje bij te dragen in de maatschappij. Sommigen richten zich meer op
zichzelf, dat is ook een prima keuze
die ieder voor zichzelf maakt. Maar ik
vind het fijn om iets te doen met mijn
ervaringen, zodat ik en ook anderen er
iets aan hebben. Ook om te verbinden.
Zo werk ik al langer voor het Rode Kruis,

vroeger gaf ik voorlichting op scholen
over Serious Request. Nu houd ik me
daar bezig met de organisatie van WoW,
de Welkom op Woensdag-groep.
Eens in de twee weken organiseren we op woensdagmiddag een
bijeenkomst voor jongvolwassenen met
een beperking. Voor ouderen is er al
veel, voor deze groep nog niet. De ene
woensdag is het gezelligheid, de andere
woensdag bespreken we een thema.
Ik hoop dat we dit kunnen ombuigen
naar een belangenbehartigingsgroep.
Enkele WoW’ers zijn nu ambassadeur
geworden.”
Heb je nog wel tijd
voor andere dingen?
“Ik zou niet weten waar ik meer
voldoening uit zou kunnen halen. Maar
ik vind veel dingen leuk en ik doe ook
regelmatig niks. Alles kost mij meer tijd.
Ik luister graag naar muziek en ga graag
naar concerten. Ik heb een museumkaart. En ik hou erg van gezelligheid
met vrienden.”
Staan er acties op stapel?
“Ik ben nu voor de gemeente bezig
met het samenstellen van testgroepen
van mensen met verschillende beperkingen. Zij toetsen gebouwen op toegankelijkheid. Die ervaringen worden
op de app Ongehinderd geplaatst, waar
iedereen het kan nalezen.
Van 1 tot 8 oktober is de week van
de toegankelijkheid. Op 1 oktober laten
we de gemeenteraadsleden en het
college van B en W zelf ervaren hoe het
is om met een beperking te leven. Het
is nog een verrassing wat ze moeten
doen.
Het ambassadeurschap is veel
netwerken en contacten leggen om
onze ervaringen uit te dragen. Mensen
moeten zich bewust worden van de
grote, maar ook kleine dingen die ze
zelf kunnen doen om het voor ons wat
makkelijker te maken.”

Mensen die
tegen zaken
aanlopen of
die tips hebben
om Haarlem
toegankelijker te
maken, kunnen
dit mailen naar
toegankelijk@
haarlem.nl

Op pagina 16/17 vindt u een minitoegankelijkheidstest van onze wijk
Tekst en foto: Ellen Vestjens
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AFSCHEID VAN DE NIEUWE KERK CONCERTEN

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

Klinkend slotakkoord
populaire concertserie

Op zaterdagmiddag 24 november vindt het laatste concert plaats in de serie
‘Nieuwe Kerk Concerten’. Dat is dan precies vier dagen voordat Gerrit Bosch,
de man achter deze goedbezochte concerten, zeventig wordt. Samen met
zijn vrouw Maria Bij de Vaate organiseerde hij elke maand een bijzonder
concert op de zaterdagmiddag in de Nieuwe Kerk. Het is het vijftigste concert
in de serie. Een mooi moment om te stoppen.
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

M

aria: “Het gaat niet alleen om die ene
middag, het is de hele organisatie eromheen. En, hoe leuk ik dat werk ook
vind, je bent gebonden aan de frequentie van
de concerten. Omdat we alles in eigen beheer
doen, was het altijd spannend of de deurcollecte de kosten zou dekken.” Gerrit vult aan:
“We werken goed samen met de beheerders van
de kerk en zijn dankbaar voor de steun die we
van hen krijgen. Door het goede contact met
pianohandel Koot konden wij steeds beschikken
over hun Steinway concertvleugel.”
Lunchconcerten
Bij zijn pensionering in 2013 kwam er een einde
aan de lunchconcerten ‘Te gast in het Provinciehuis’, die hij daar naast zijn eigenlijke werk
- conservator van de provincie Noord-Holland organiseerde. Gerrit: “Aanvankelijk bedoeld
voor de ambtenaren, maar heel veel mensen in
de stad vroegen: ‘mogen wij ook komen?’. En de
serie werd een enorm succes. Toen het stopte,
kwamen bezoekers naar mij toe: ‘Die concertjes
gaan we missen, dat kun je ons niet aandoen’.

Toen zijn we op zoek gegaan naar een ander
podium voor kamerconcerten en zo kwamen
we terecht in de Nieuwe Kerk. Een heel mooi,
sfeervol gebouw met een prachtige akoestiek.
Wij wilden de concertserie het liefst midden in
de week houden, maar dat werd te prijzig. In
de winter is de kerk ijskoud en moet er al twee
dagen van te voren gestookt worden. Dus
kwamen we uit op de zaterdagmiddag. Dan is
de kerk al aardig op temperatuur voor de dienst
van zondag.”
Formule
Gerrit ontwikkelde in de loop der jaren een
vaste formule voor de programmering. Zowel
gerenommeerde musici als jonge talentvolle
collega’s die aan het begin van hun carrière
staan, kregen een podium: “Elk seizoen nodigden
we een pianist uit voor een solorecital. Het
grappige is dat de meeste pianisten dan toch
vroegen of ze een collega mee mochten nemen.
Samen spelen is natuurlijk heerlijk. Een keer
per jaar programmeerden we een semiprofessioneel koor of een bijzonder ensemble, zoals

het prachtige Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet.
Heel vaak muziek waarvan mensen zeggen: ‘wat
leuk dat jullie dat in deze serie hebben opgenomen, want wij zouden zelf nooit naar zo’n
concert toegaan’.” Maria: “Omdat Gerrit en ik
nauwe contacten hebben met het Prinses
Christina Concours, namen we jaarlijks een
laureatenconcert op. Jaren geleden organiseerden we cultuurreizen voor de winnaars van het
concours. Daar hebben we veel contacten aan
overgehouden.” Gerrit: “Wij zeiden in 2013: ‘we
beginnen gewoon en we zien wel. De toegang
houden we gratis en aan het eind van het concert houden we een mandje op’. En met een gift
van gemiddeld tien euro per bezoeker hebben
we de concertserie zonder subsidie in stand
kunnen houden.”
Slotconcert
Als de serie op 24 november stopt, is het precies
het vijftigste Nieuwe Kerk Concert. Is er kans
op een vervolg? Gerrit: “Twee musici zijn in
gesprek met de kerk om de serie in een wellicht
aangepaste vorm voort te zetten. Dat zou heel
mooi zijn.” Maria: “Het persoonlijke contact met
het publiek zullen we missen. We verheugen
ons op het slotconcert, maar we zien er ook
tegen op. Het zijn heel gemengde gevoelens.”
Tekst: Hans Smit
Foto’s: Lies Nederstigt
De laatste vier Nieuwe Kerk Concerten
25 augustus - Topviolist Jeroen van der Wel en
cellist Sebastiaan van Halsema met duo’s voor
viool en cello van Martinu, Honegger en Ravel.
29 september - Valeriya Zakopay (piano) en
Paul Medeiros (viool) spelen werken van Fauré,
Debussy, Medtner en Rachmaninov.
27 oktober - Barokorkest Eik en Linde met een
Vivaldi-programma.
24 november - Slotconcert, met Martha Bosch
(sopraan), Vincent van Amsterdam (accordeon),
Laurens de Man (piano) en Irene Kok (cello) en
vele anderen.
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De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Haarlemse jaren van Anton Heyboer
Voordat Vijfhoekgids Jan Hoving
met zijn gezelschap vanaf de Wilhelminastraat de wijk induikt, stopt
hij soms bij het statige pand op
nummer 59, op de hoek van de
Alexanderstraat. Als hij vertelt dat
kunstenaar Anton Heyboer hier in
de vijftiger jaren heeft gewoond,
reageert iedereen verrast. Heyboer,
dat was toch die tandeloze man die
in Den Ilp middenin een hoop rommel bivakkeerde met vijf ‘bruiden’?
Maar dat blijkt maar een deel van
het verhaal.

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

W.L. (Boebie) Brugsma en schrijver
Harry Mulisch.
Halverwege de vijftiger jaren is Heyboer bijna elke dag in de Vijfhoek
te vinden. Hij koopt zijn kroketje bij
V&D en zijn papier bij Pompe, de
winkel in kunstschildersartikelen
op Gierstraat 29. En hij ziet Erna
steeds vaker. Als hij opnieuw in het
pension is ingetrokken, bouwt hij in
de tuin een schuurtje als atelier. Op
de zolder van het pension delibereert hij met bevriende kunstenaars
nachtenlang over kunst. Vooral met
Mulisch en Bomans, die getuigen
zijn als hij in 1956 met Erna trouwt.
De trouwfoto’s worden gemaakt
door Gé Pos van de fotozaak op
Wolstraat 6. Even is dit pension het
culturele middelpunt van de wereld,
met de soep van Maria Postma als
bindende factor.

I

n 1924 geboren in Pulu Weh, bij Sumatra,
reisde Heyboer met zijn ouders de hele
wereld over om uiteindelijk in Haarlem te
belanden. Daar gaat het in 1951 mis met hem.
Getraumatiseerd door gedwongen tewerkstelling in Nazi-Duitsland, in 1943, slaan de stoppen
door en wordt hij opgenomen in het ‘krankzinnigengesticht’ in Santpoort. Daarna gaat het
even beter. Hij trouwt met Elsa Wijnands (Puk
voor intimi) en ze krijgen een zoon: Andries,
een bekende Vijfhoeker waarmee menige
buurtgenoot een biertje heeft gedronken.
Andries overleed in 2007.

W i l h el m i n a st r a a t 5 9

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Kopiëren & Printen

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

Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

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

	
  

De kunstenaar Heyboer weet als een van de
eersten van de contraprestatie te leven, én
van de vijf gulden die Godfried Bomans hem
wekelijks toestopt. Als hij een woning kan huren
bij De Jonge Wolf, de drukkerij van zijn zwager,
verhuist hij met een bakfiets de spullen die hij
heeft verzameld, zoals half verkoolde boomstronken, oude kachels en zware etspersen. De
vijftienjarige Erna Postma ziet hem iedere dag
voorbij komen. Ze zegt tegen haar moeder: ‘Met
die man ga ik later trouwen’.

Anto n en Er n a

Erna stalkt Heyboer stiekem. Ze komt hem in
1953 tegen op de hoek van de Cornelissteeg,
wanneer hij op weg is naar Santpoort om zich
opnieuw te laten opnemen. Zij vindt dat geen
goed idee en neemt hem mee naar Wilhelminastraat 59, het pension van haar ouders. Bart en
Maria Postma zijn wel wat gewend, er logeren
daar wel vaker vreemde vogels.
Als hij voldoende genezen is, vindt hij onderdak
bij de excentrieke kunstschilder Henri Boot
aan het Klein Heiligland. Daar begint hij als
een bezetene te etsen. Als hij geen materiaal
meer heeft, krast hij met een spijker in stukjes
zink die hij volgens overlevering uit de dakgoot
snijdt. Zijn etspers haalt hij op bij Puk, van wie
hij dat jaar nog scheidt. Ze komen elkaar alleen
nog regelmatig tegen in Teisterbant, de kunstenaarssociëteit in de voormalige wijnkelders van
restaurant Brinkmann op de Grote Markt.
Geïntroduceerd door voorzitter Bomans is
Heyboer daar al snel kind aan huis. Hij ontmoet
naast beeldend kunstenaars, ook journalist

In 1958 is het ineens afgelopen. Bart
Postma overlijdt, naar blijkt de katalysator die de groep bijeen hield.
Mulisch verhuist blijvend naar het
Leidseplein in Amsterdam, Bomans
koopt een villa in Bloemendaal en Heyboer?
Sinds het Amsterdamse Stedelijk zijn etsen
kocht en hij tentoonstellingen heeft in Japan
en New York, wordt Haarlem te klein voor hem.
Op weg naar Spanje belanden hij en Erna in
Amsterdam en verzuipt hij bijna letterlijk in het
alcoholische kunstenaarswereldje. Ze scheiden,
en pas nadat zijn eerste ‘bruid‘ Maria hem heeft
meegenomen naar Den Ilp, wordt hij de Anton
Heyboer die we allemaal op ons netvlies hebben staan.
Tekst: Hans Smit. Bron: Bert Nijmeijer Heyboer: een biografische speurtocht
EN ROUTE MET JAN.
Jan Hoving, redactiecoördinator van ons Binnenblad,
verzamelt alle historische informatie die hij over onze
wijk kan vinden. Die kennis uit de tientallen artikelen en boeken wil hij niet voor zichzelf
houden. Sinds enkele jaren is hij dan ook
beschikbaar als Stadsgids De Vijfhoek
om al deze wetenswaardigheden met
belangstellenden te delen. De leukste
anekdotes leest u hier.
www.wandelingdoordevijfhoek.nl
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Win twee
WE BEGINNEN OP HET NIEUWE KERKSPLEIN.

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met je naam,
adres en mailadres voor 15 september 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.

Femke trilt

er in haar scootmobiel lustig op los over de hobbelige keienkopjes: “Dat kan niet anders”, zegt ze. “Je kunt je hier toch

De vorige WieWeetWaar was voor veel kinderen een makkie: “Het is het
speeltoestel aan het Wilsonsplein. Dat weten we omdat we daar elke
dag op klimmen!”, schreven twee kinderen. We hadden graag alle inzenders een prijs gegeven, maar we moesten loten. Famke en Tess Harms
wonnen de kaartjes. Veel plezier bij de film!

geen glad asfalt voorstellen. Ik neem het op de koop toe. De
Nieuwe Kerk kan ik alleen vanaf de achterkant binnen. Als ik
me aanmeld, hebben ze wel een oprijplank.”
Dat geldt ook voor restaurant de Wandelaar waar Femke regelmatig komt: “Ik kan daar niet de stoep op komen vanwege de
paaltjes die in de weg staan. Maar eigenaar Pieter zorgt dat ik
ter hoogte van de keuken over een oprijplank kan.”
We lopen verder naar café de Vijfhoek voor een kopje koffie.
Helaas, zie de foto, de drempel is te hoog. De vriendelijke
ober wil graag helpen, maar er is geen oprijplank. “Als ik met
mijn rolstoel kom, zou het net wel kunnen als we die flink
achterover kantelen”, zegt Femke.
DE ZIN IN KOFFIE lonkt ons naar Native in de Breestraat. Het
terras zit vol. Femke kan er niet door, maar de gasten vinden
het op verzoek geen probleem om even op te staan en tafel-

Obstakels
in onze wijk

tjes te verschuiven. Een aardige dame zet al haar kracht in
om Femke over de drempel te helpen. Binnen moeten we ook
wat schuiven met stoelen. Ook hier een en al vriendelijkheid
en behulpzaamheid. “De meeste mensen helpen graag”, zegt
Femke, “maar ik voel me zo bezwaard als ik het moet vragen.

in beeld

Bijna overal staan de tafeltjes heel dicht op elkaar, met een
rolstoel of als slechtziende kun je er nauwelijks door. Maar
ik begrijp het ook wel: met veel tafeltjes meer omzet. Een
invalidentoilet is er ook zelden.”
Op de terugweg haalt Femke haar nieuwe bril op. Stiens Optiek
in de Gierstraat heeft werkelijk een perfecte toegang.
ALS AFSLUITING

wil ik met Femke iets ophalen in het

wijkraadgebouw. Met haar scootmobiel blijkt het moeilijk
manoeuvreren om de smalle stoep op te komen en het is haar
direct duidelijk dat ze daarmee niet naar binnen kan. Maar
geen nood: Fem woont vlakbij en we halen even haar rolstoel
op. Met passen en meten en mijn hulp lukt het om binnen te
komen. Pff, toch een beetje het schaamrood op mijn kaken.
Tekst en foto’s: Ellen Vestjens
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We zijn benieuwd hoe het er in onze
eigen wijk voorstaat met de toegankelijkheid. Binnenkort verwachten
we een officiële schouw. Maar daarop
vooruitlopend laat Femke (zie het
artikel op pagina 10) al wat voorbeelden zien van de obstakels waar ze
tegenaan loopt, nee rijdt, met haar
scootmobiel.

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.
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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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

O n ze Je u g d

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

Jasmijn de Heer (16) woont
de ene helft van de week bij
haar vader op de Gedempte
Raamgracht en de andere helft
bij haar moeder op de Kampersingel.
In tegenstelling tot veel tieners,
heeft Jasmijn haar toekomst al volledig uitgestippeld. Ze is actief in de
leerlingenraad, zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking
en wil later dierenarts worden om
uiteindelijk in de wildparken van ZuidAfrika te gaan werken. Kortom we kunnen oprecht zeggen ‘deze slimme meid
is op haar toekomst voorbereid’.
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

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

JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Jasmijn
aten
Al sinds ik kant pr
ik
weet ik da
dierenarts wil worden

van Tegenwo

ordig

Vijfhoek
Jasmijn is geboren in Haarlem-Noord en heeft een oudere broer Stijn (20) en
ik graag in Zuid-Afrika wonen zodat ik in de wildparken kan werken. Het
zus Merel (22) die beiden al het nest hebben verlaten. Tot de scheiding van haar
liefst zou ik de dieren die getroffen zijn door stropers weer beter maken.”
ouders was Bloemendaal haar woonplaats. Na wat omzwervingen, woont ze sinds
twee jaar part-time in de Vijfhoek bij haar vader en zijn vriendin Daniela. “Ik vind
Hartekamp
Haarlem leuk maar als ik terug ben in Bloemendaal dan denk ik wel ‘wat een rust’.
In de vakantieperiode verdient ze een zakcentje bij dagopvang het
Maar de stad en met name de Vijfhoek is ook echt heel gezellig en je fietst overal zo
Hartekamp Duinhuis. Daar werkt ze drie tot vier dagen per week met
naartoe.”
kinderen die een meervoudige en verstandelijke beperking hebben.
Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld niet praten en lopen. Om hier
Bèta-meisje
te mogen werken, heeft Jasmijn een dagcursus gehad en krijgt ze
Ten tijde van het interview is Jasmijn net geslaagd voor haar vmbo-diploma. Begin
hulp van de begeleiders. “Ik verzorg de kinderen en speel met ze.
september stroomt ze door naar de havo op het Coornhert Lyceum. Daar zal ze
Communiceren gaat via lachen en lichaamssignalen wanneer praten
niet mogelijk is. Ik vind met name de interactie tussen mij en het
nog twee jaar de richtingen natuur & gezondheid en natuur & techniek volgen. “Ik
kind erg leuk.” Ze blijft dit werk doen totdat ze naar de havo gaat.
heb expres gekozen voor een bèta-profiel en geen extra talen in mijn vakkenpakket
genomen want ik ben dyslectisch. Bij exacte vakken heb ik daar minder last van.”
Longboard
Alsof het nog niet voldoende is, is Jasmijn ook nog keeper in
Medezeggenschapsraad
het B2 van Hockeyclub Bloemendaal. Volgend jaar promoveert
Veel huiswerk had ze niet, waardoor er genoeg tijd was om zich in te zetten voor haar
school en andere leerlingen. Zo was ze lid van de leerlingenraad, medezeggenschaps- ze waarschijnlijk naar de A2 en gaat ze drie keer per week
meetrainen met de A1. Daarmee heeft ze het landelijk niveau
raad en het promotieteam. “Ik vond het leuk om mijn school te promoten op social media
en door andere basisscholen te bezoeken.” In de leerlingenraad organiseerde ze feesten, bereikt. “Ik heb geen ambitie om dit professioneel te gaan doen.
praatte ze over wat leerlingen van de school vinden en wat er veranderd moest worden. Ik vind het leuk, maar ik ga er niet mijn beroep van maken.”
Jasmijn heeft ervoor gezorgd dat leerlingen deel mochten uitmaken van de medezeggen- Naast hockey longboardt ze graag. “Normale skateboards zijn
voor de trucjes. Een longboard is een soort lang skateboard en
schapsraad. “Ik deed dat samen met twee leerlingen. We mochten meepraten over het
meer bedoeld voor de lange afstanden. Ik vind het daarom
bestuur van de school, de leerkrachten die weggaan en de notulen inzien.”
een prima vervoermiddel, net als een fiets.”
Dierenarts
Via de havo en het vwo wil ze diergeneeskunde studeren. Al van jongs af aan wist ze dat
Tekst: Mijke Groot
ze dierenarts wilde worden. “Ik heb altijd al een goede band met dieren gehad. Ik vind het
Foto: Lies Nederstigt
leuk om dieren beter te maken en daardoor ook veel met mensen in aanraking te komen. Die
combinatie trekt mij erg aan.” Haar interesse ligt specifiek bij dieren uit Afrika en Azië. “Later wil
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ELEKTRISCHE AUTO DELEN?
Een aantal wijkbewoners wil elektrische auto’s delen via iZoof van
Spaarnelanden. Ook de wijkraad is enthousiast, want iZoof vermindert
de parkeerdruk, levert ‘schone’ auto’s, versterkt het buurtgevoel en
scheelt geld. Bij dit Binnenblad zit een enquête om de belangstelling te
peilen. Is die voldoende, dan wordt onze wijk het derde proefgebied.
Er wordt in de proef onder andere gekeken hoe je autobezitters kunt
verleiden om over te stappen en hoe het systeem kostendekkend kan
worden. Meer weten? www.izoof.com/carsharing
ONTDEK DE VIJFHOEK
Een van de leukste manieren om
de Vijfhoek te leren kennen, is
meewandelen met Jan Hoving.
Deze wijkbewoner laat in twee
uur de bijzonderste plekken zien
en vertelt er de mooiste verhalen
bij. Op zondag 16 september
2018 vanaf 14:00 uur is er weer
een wandeling. Aanmelden via
onze website.
VAN SCOOT NAAR STOEL
De fietsenstalling aan de
Smedestraat is een pilot gestart
waarbij gebruikers van een grote
scootmobiel gratis een handzame
leenrolstoel kunnen lenen. Die is
veel makkelijker in de binnenstad.
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

DEELFIETSEN
Deelfietsen zijn een mooi idee.
Toeristen kunnen er de stad mee
verkennen en bewoners kunnen
hun eigen fiets wegdoen.
In steden als Antwerpen werkt
het fantastisch. In Haarlem verloopt de introductie moeizaam:
er was al krapte aan fietsparkeerplekken en nu moeten ook 200
gele deelfietsen een plekje
vinden. Meer fietsen volgen. Wij
vragen de gemeente om goede
oplossingen.
KOM ONS TEAM VERSTERKEN!
Een van de wijkraadsleden
vertrekt vanwege een hele leuke
baan. Fijn natuurlijk, maar die plek
vullen we graag snel in. Dus wil je
meewerken aan onze topwijk, laat
het weten! Tijdens een kop koffie
vertellen we graag meer. Ook als
je af en toe een klusje wilt doen
horen we het graag.

WANDELEN IN DE NATUUR
Lekker buiten zijn en mensen ontmoeten? Dat kan sinds 12 juli elke
donderdag vanaf 10.50 uur.
Wandel mee vanuit het gebouw
van de Wijkraad, Nieuwe Kerksplein 17. De wandeling duurt
ongeveer een uur, is gratis en
voor iedereen. Aanmelden is niet
nodig. De wijkraad organiseert
de activiteit met het Sociaal
Wijkteam, Gezond natuurwandelen, BUUV en de Protestantse
Diaconie.
REANIMEREN!
Wijkbewoner en installateur Marcel Vittali heeft aan het wijkgebouw gratis de tweede BuurtAED
gemonteerd: een apparaat waarmee je iemand met een hartstilstand kunt redden. De AED kwam
er dankzij gulle gevers uit onze
wijk. Eerder hing hij er een op bij
café de Vijfhoek. Het zou mooi
zijn als er rond de Raaks ook een
komt, dan hebben we voldoende
dekking. Leren reanimeren? Kijk
op www.reanimatiehaarlem.nl

PICKNICK SMAAKT NAAR
MEER
Stralend weer, 130 leuke mensen,
fijne muziek, leuk theater, lekker
gek doen op het springkussen.
De eerste wijkpicknick op 30
juni kon niet beter. Deelnemers
deden zich tegoed aan zelf meegenomen hapjes en drankjes en
proefden de spullen van anderen.
Ook fijn: na afloop hielpen veel
mensen met opruimen. Met
voldoende hulp doen we het
volgend jaar weer.

WETHOUDERS OVER
VERKEERSVISIE EN
WIJK OP GROEN
De wethouders Botter (wijkwethouder) en Snoek (openbare
ruimte) kwamen kort na het
aantreden van het nieuwe college
naar de wijk. We bespraken onze
Verkeersvisie en de maatregelen
die we graag zien op weg naar
minder dominantie van de auto.

Ook het project Wijk op Groen
Nieuwe Kerksplein is besproken.
Bewoners hoorden pas na vijf jaar
van de gemeente waar hun
plannen aan moeten voldoen.
Ze moeten ongeveer opnieuw
beginnen, maar houden de moed
erin!
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
20

