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RENNEN!
(Te) gek. Op 11 november maakt een
flinke stoet wandelaars en renners
een bijzonder rondje door de stad.
De Urbantrail gaat niet langs, maar door mooie
gebouwen. Op 14 december wordt het zo mogelijk nog gekker als talrijke vrolijke kerstmannen (m/v) aan de SantaRun meedoen. Kijken is
grappig, meedoen veel leuker!
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ER IS ER EEN JARIG
Oud-raadslid J. Krol schonk in 1914 een kwart
miljoen gulden aan de stad. Hij was duidelijk
niet uit op roem, want pas een halve eeuw later
werd bekend dat hij de schenker was. Het geld
was bestemd voor de bouw van de Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein. We brengen
een ode aan een van de opmerkelijkste
gebouwen in onze wijk, dat dit jaar z’n
eeuwfeest viert.

10
NAAR DE FILM
De grootste publiektrekker van de stad staat in
onze wijk: de Pathé-bioscoop. We kijken achter de
schermen van dit ‘bedrijf’ dat jaarlijks 650.000
mensen gastvrij onthaalt. Een van onze opvallendste ontdekkingen: de films worden niet in Haarlem,
maar in Utrecht gestart.
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RAADSLID VAN ZEE
In onze rubriek ‘woon jij ook
hier’ portretteren we Jurrit
Visser. Hij woonde vijf jaar
lang met honderdzestig man in een soort dorp
op het water. Dat krijg je als je bij de marine
werkt. Hij is nu permanent aan land en besloot
in de voetsporen van zijn vader Jur te treden:
Jurrit is sinds de verkiezingen van maart
gemeenteraadslid.

15

NAAST HET NET?
Veel mensen happen graag een harinkje bij Willy.
Haar kraam staat sinds mensenheugenis aan de
Leidsevaart. Gemeentelijk beleid dreigt daar
verandering in te brengen: de vaste kraam moet
plaatsmaken voor een mobiel verkooppunt dat
ze ’s avonds weghaalt en ’s ochtends weer
neerzet. Onhandig en zonde van het geld. De
klanten komen in opstand.
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KOOPS ZONDER ROLF
Rolf Erkens woont al twintig jaar in de Vijfhoek.
We kennen hem vooral van café Koops. Sinds zijn
start in 1999 zette hij het café op de kaart en zelfs
in de hoogste regionen van de Café Top 100. Ook
het terras viel in de prijzen. Zijn afscheid deze
zomer werd een ongekende happening.
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IK DENK DAT
IK BESTA
Ik laat me niet snel ompraten. Maar
mijn zoon is het gelukt. De voordelen
waren dan ook niet mis. Het is een slim
hoesje dat al je pasjes beschermt tegen
skimmers. Moderne zakkenrollers die je
pasjes leegroven zonder ze ook maar aan
te raken. Het grootste voordeel is toch
wel: je hebt altijd alle pasjes bij je. En je
rijbewijs, en je ov-kaart. Echt alles.
Alleen maar voordelen, dat moet ik
toegeven. En, o ja, één nadeel. Als je,
zoals ik, het hoesje op het dak van je
auto legt en vergeet het weer in je zak te
steken voordat je wegrijdt, dan ben je
alles, maar dan ook alles kwijt.
Dus ik alle pasjes blokkeren, maar
eerst de politie bellen. Want het idee dat
sluwe mensenhandelaren met mijn
identiteitskaart aan de haal zouden gaan,
deed mij huiveren. Na acht wachtenden
voor me bleek dat men op het politiebureau niet meer aan vermissingen doet.
De gemeente heeft het overgenomen.
Op de Raaks is er tot 11 uur een inloopspreekuur. Ik erheen. Niet dus. Het is te
vol, ik kan beter digitaal een afspraak te
maken, zegt iemand in een beveiligingspak. Snel? Over drie weken ben ik de
eerste. Vergeet vooral niet uw identiteitsbewijs mee te nemen, staat erbij.
Onmogelijk, mijn zoon zal mee
moeten om aan te tonen wie ik ben. Die
zal wel geen tijd hebben, dus wordt het
mijn helaas dementerende moeder. Ik
hoop dat ze een heldere dag heeft.
En daarmee zijn we er nog niet. Want
zoveel is duidelijk: de gemeente is boos.
Als ze eindelijk geaccepteerd zullen hebben dat ik ben wie ik ben, komt de afrekening. Naast de leges een boete van
bijna vier tientjes.

OPGROEIEN IN HET PROVENIERSHOF
Sacha (6) wil boswachter worden. Logisch, want
hij heet Van den Bos. Ook nu is hij al druk met
bomen, vooral om er lekker in te klimmen bij
zijn school. Hij vindt bewegen leuk, en daarom
bevalt het hem goed dat ze op school geen
stoelen, maar zitzakken en bankjes hebben. Zijn
huis staat in het Proveniershof: daar kun je ook
heerlijk bewegen!

Was getekend (maar ik kan dat niet
bewijzen):
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Zoek niet verder...

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Elektro R. van Putten&Zn.
huidadvies

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

Huidadvies de Vijfhoek
Drapenierstraat 21 2011 WZ Haarlem
T 023 - 551 71 74 E info@huidadvies.nu
W www.huidadvies.nu

Volg ons op
Facebook

Échte muggen die HRLMRS

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Op het gezelligste uitgaansplein van Haarlem.
Dagelijk vers gesneden en ambachtelijk bereidde Vlaamse frites. Met keuze uit meer dan 20 verschillende sausen,
waaronder HOMEMADE Pindasaus, Whiskeysaus, Truffelmayonaise, Sambalmayonaise en Citroenmayonaise.

FRIETHUIS DE BOTERMARKT | BOTERMARKT 29 | 2011XL HAARLEM | 023 - 5747031
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HAARLEM BEER FESTIVAL | WINTER EDITION
8 & 9 december 2018

Locatie: Boereplein, Haarlem

RUN VOOR DE FUN

Run van
je leven,
run door
de stad,
run voor
de fun!
Wacht niet tot 1 januari
met je goede voornemens
om meer te bewegen. In
Haarlem kun je komende
maanden op ludieke manier
sportief zijn. Wandelen of
rennen, het kan allemaal.
Op de 11de van de 11de
spurt je in de Urban Trail
door openbare gebouwen.
En als je met de Urban Trail
goed opgewarmd bent,
kun je op 14 december als
vrolijke kerstman of vrouw
meerennen in de SantaRun
en daarmee en passant ook
nog goede doelen steunen.

Het is sportief, het is gezellig en lekker maf én het is voor
het goede doel. Haarlem beleeft op vrijdagavond 14
december al voor de vijfde keer een SantaRun. Verkleed
je als kerstman, kerstvrouw, als kerstelfje, rendier of wat je
maar bedenken kunt om de Santasfeer te verhogen. Ren,
huppel, dans of wandel het parcours van 3 of 6 km door
de binnenstad en zamel geld in voor drie goede “kinder”doelen.

Urban Trail Haarlem beleeft dit jaar voor het eerst een
Urban Trail. In diverse andere steden was deze city run al
een groot succes. Op zondagochtend 11 november lopen
Haarlemse muggen en renners uit het hele land door
steegjes, bijzondere gebouwen en bezienswaardigheden,
waar je normaal gesproken nooit hardlopend doorheen
zou gaan. Een lint van wandelaars en renners dat straten
en gebouwen verbindt.
Start en finish zijn op de Grote Markt. Het parcours is nog
een verrassing, maar de organisatie laat doorschemeren
dat de renners ook door onze wijk komen. Op de website
wordt beetje bij beetje het parcours onthuld. De meeste
lopers schrijven zich in voor de 10 km run. Maar ook 5 km
is mogelijk. Als je niet wilt rennen, maar op je gemak de
route wilt wandelen, dan kun je het beste direct om half
tien starten, dan heb je tot 1 uur. Deelname kost 25 euro
en iedereen vanaf 12 jaar kan zich inschrijven. Je krijgt
voor je bijdrage een lekker ontbijtje voor na de run én een
medaille als je de eindstreep haalt.

Sportieve fun en goede doelen De SantaRun start met
een vrolijke warming up op de Grote Markt. Om half acht
valt het startschot. Doel is niet om je allerbeste tijd ever
neer te zetten, maar om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
brengen voor kwetsbare kinderen in Kennemerland en
een weeshuis in India. “Vorig jaar hebben we 20.000 Euro
ingezameld en dit jaar hopen we nog verder te komen”
vertelt Annemieke van de Wouw, voorzitter van het SantaRun organisatiecomité van Rotaryclub KennemerLaat. “Het
inschrijfgeld is 12,50 en daarvoor krijgt iedereen ook een
bon voor een drankje op de afterparty met live muziek.
Ook groepen en bedrijventeams kunnen zich inschrijven,
daar is een aparte regeling voor.” Annemieke en haar team
zijn een groot deel van het jaar vrijwillig bezig met de organisatie en het werven van sponsoren: “Echt al het geld dat
binnenkomt gaat naar de goede doelen”, benadrukt ze.
Op de website kun je alles nalezen over de SantaRun en de
goede doelen. En bij inschrijving kun je voor 10 Euro een
kerstmannenpak kopen dat altijd past!
www.santarunhaarlem.nl

Organisator Golazo Sports Nederland, die ook de Rotterdam marathon organiseert, haalt alles uit de kast om van
de Urban Trail ook in Haarlem een uniek festijn te maken
dat mensen aan het sporten brengt. Op de website kun je
alles nalezen en je inschrijven.
Zie www.haarlemurbantrail.nl

Foto’s: Urban Trai l Ha arlem/
SantaR un Ha arlem
Te kst: E l l e n Vest jens
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100 JAAR STADSSCHOUWBURG

We hebben een springlevende honderdjarige in onze wijk: de Stadsschouwburg aan
het Wilsonsplein. De rijksmonumentale jas
van deze Grand Old Lady dateert uit 1918,
draagt sporen van verstelwerk en kreeg in
2008 een complete make-over. Tien jaar na
de officiële heropening door prinses Máxima
staat ze er in volle glorie bij. En één ding is
zeker: ze kan wel weer honderd jaar mee!
De ‘Bonbonnière’ op het Wilsonsplein
danken we aan oud-raadslid J. Krol (wiens
naam vijftig jaar verborgen bleef!) die
in 1914 een kwart miljoen gulden gulden aan de stad schonk voor de bouw
van een schouwburg door architect J.A.G.
van der Steur. Burgemeester jonkheer mr.
W.B. Sandberg was enthousiast over deze
‘weldaad’. Het kostte echter nog heel wat
vergaderen voor een verdeelde gemeenteraad akkoord ging en daarna nog vier jaar
bouwen en graven met vele hindernissen zoals de onduidelijkheden over de exploitatie,
vertraging door de eerste wereldoorlog, stakingen en protest van omwonenden. Niets
nieuws onder de zon!
De Stadsschouwburg worstelde zich een
eeuw lang door bouwkundige verbeteringen,
kreeg talloze directeuren en haalde prachtige producties binnen met mooie huisgezelschappen als Centrum en het Haarlems Toneel. In de jaren negentig raakte alles in een
diep dal, toen het plan voor nieuwbouw op
de plek van Enschedé aan de Damstraat in de
prullenbak verdween.
Dan maar verbouwen aan het Wilsonsplein! In 2003 ging het gebouw dicht, in 2005
begonnen de verbouwingen en in 2008 was
de wedergeboorte in de architectuur van Eric
van Egeraat. Meest opvallend daarin zijn de
verdiepte entree en de hoge toneeltoren met
zijn keramiekwand, door de architect “een
watervalassociatie” genoemd.
“We gaan door in de geest van Jan Krol”,
zei de in 2004 aangetreden directeur Jaap
Lampe. “Let maar op, in 2018 staan we er
weer helemaal”. Hij heeft gelijk gekregen!
Bronnen/foto’s: Jaarboek Haerlem, 1993
Boek Het Geschenk, Ko van Leeuwen, Wim de Wagt.
Tekst en research: Inge Crul en Jan Hoving

1914:
Protest in het Haarlems Dagblad:
“Dat een nieuwe schouwburg personen naar Haarlem zou trekken is
ronduit gezegd een dwaasheid”

1918:
Lof voor de goede akoestiek,
ruime zitplaatsen en brandpreventie. Kritiek: ouderwets,
weinig vernieuwend, een
gebouw “van een burgerlijke
plompheid met quasi allure”

Het blijft het hele jaar feest,
kijk op:
www.theaterhaarlem.nl
Museum Haarlem, tot
eind oktober: een expositie
over de geschiedenis
van het theater
www.museumhaarlem.nl
1980:
Toneelmeester
Henk Voskuilen
aan het werk bij
de imposante
trekkenwand

2008:
“Ze heeft gekregen waar
ze als oude dame recht
op heeft: een kussen
in haar rug ”
(Boudewijn de Groot over
de nieuwe Toneeltoren)
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haarstudio

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

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

makelaars

023-534.09.49

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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Muurschildering Kantoor
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enkele moeite mee te hebben, want we
draaien vanaf het begin uitstekend.”

PATHÉ RAAKS trekt jaarlijks zo’n
650.000 bezoekers en als je de Haarlemse
cultuurmonitor 2016 bekijkt, is het daarmee de grootste publiekstrekker van de
stad. Groter dus dan Teylers (158.000),
Frans Hals (100.000) en Bevrijdingspop
(125.000), om een paar andere publiekslievelingen te noemen. Pathé opende in
2011, als voortzetting van Cinema Palace
aan de Grote Houtstraat 111, nu Esprit.
Wie goed kijkt, ziet bij de kledingwinkel nog
elementen van destijds de oudste bioscoop
(anno 1915) van Haarlem.
Toen de videoband en later de DVD op
de markt kwamen, voorspelden ‘mensen
die het weten konden’ het eind van de
bioscopen. Maar terwijl die beelddragers
inmiddels zijn ingehaald door streamingdiensten zoals Netflix en (jawel) Pathé
Thuis, stijgt het bioscoopbezoek al tien jaar
op rij. Gemiddeld zitten Nederlanders 2,1
keer per jaar in de bioscoopzaal.
Daar moeten de bioscopen veel voor
doen: bezoekers verlangen een goed
verzorgde avond of middag uit. Het lijkt
simpel: je koopt bij Pathé Raaks je kaartje,
daalt de trap af, haalt eventueel een snack
in het snoep- en popcornparadijs, nestelt je
behaaglijk in je stoel, zet zo nodig een
3D-bril op en geniet hopelijk van een
mooie film. Haarscherp vertoond op een
lekker groot scherm en met geluid dat je
haast kunt voelen. Zo’n 50 medewerkers
verzorgen deze ‘beleving’.
EERSTE ONDERGRONDSE THEATE
Interim-manager theater Ellen Möller en
manager service Ryan Echteld vertellen wat
er achter de schermen gebeurt. Ellen doet
dat net voor haar vertrek naar Den Haag,
waar ze de leiding kreeg over Pathé
Spuimarkt. In Haarlem is ze per 1 oktober
opgevolgd door Laura Kramer. Ryan werkt
5 jaar bij Pathé, eerst (zoals veel anderen)
parttime als student en na zijn afstuderen
in vaste dienst: “Het was voor Pathé in
2011 best spannend hoe deze bioscoop
zou worden ontvangen. We waren namelijk
het eerste theater dat onder de grond is
gebouwd. Maar het publiek blijkt daar geen
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Daarbij is de gezelligheid en goede
verzorging belangrijk, maar het draait
natuurlijk om de het filmaanbod. “De kans
dat er een film draait die je bevalt is groot,
want we draaien in acht zalen zo’n 35 films
op een dag. Er is capaciteit voor 1277
bezoekers.
We worden bij de programmering
ondersteund door de landelijke Pathéorganisatie. Een speciale afdeling volgt de
filmmarkt en zorgt voor een zo actueel
mogelijk aanbod. Ze kopen de films in en
stellen de bioscoopagenda’s samen, waarbij
ze rekening houden met onze lokale
wensen. Wij kunnen bij het hoofdkantoor
inloggen en de films selecteren die op de
agenda staan. Zo kan Pathé als organisatie
erg efficiënt werken We bundelen de
krachten van 101 bioscopen, waarvan 28 in
Nederland.”
OPERA
Je ziet bij Pathé de grote films, maar ook
bijzondere voorstellingen. Zo is er elke
dinsdag de 50plus bios. Er draaien dan
tegen een gereduceerde prijs Art Housekwaliteitsfilms. Koffie met iets erbij is
inclusief. Er zijn ook andere voorstellingen
die op een specifiek publiek zijn gericht,
kindervoorstellingen natuurlijk, maar ook
Ladies Night. Tijdens de laatste editie zagen
ruim 3000 bezoekers in zeven zalen de
romantische film Mamma Mia. De veelal
jonge vrouwelijke bezoekers gingen met
een goodybag naar huis.
Ook bijzonder zijn de uitzendingen van
bijzondere gebeurtenissen, van het Londense reunie-optreden Monty Python (mostly)
Live tot het Opera programma. Liefhebbers
beleven live-voorstellingen alsof ze op de
eerste rij zitten bij The Metropolitan Opera
in New York maar dan voor een bescheiden
bedrag en dicht bij huis. Operazangeres
Astrid Vrensen geeft altijd een inleiding op
de voorstellingen.”
UTRECHT ZET DE FILM AAN
Spetters en geknetter of ontsporende
spoelen zijn er niet meer bij, want vrijwel
alle bioscopen gebruiken digitale projectieapparatuur. Zo ook Pathé in Haarlem. Niet
alleen de beeld- en geluidskwaliteit zijn met
sprongen vooruit gegaan, maar de
distributie en de vertoning van films
verlopen ook een stuk eenvoudiger:
“Vroeger bracht de distributeur stapels

ONDERNEMER IN BEELD

acute storingen in te kunnen grijpen, maar
dat is in de praktijk zelden nodig. Bij het
programmeren zorgen we voor een
spreiding van de begintijden van de films
om te voorkomen dat tegelijk 1277
bezoekers gaan plassen of een drankje
kopen. Voor de film zie je reclame’s die in
het hele land te zien zijn, maar ook dia’s
waarin lokale bedrijven zich presenteren.
Jean Mineur, de partij die voor Pathé alle
bioscoopreclame verzorgt, biedt zo via
‘Local Vision’ ook kleinere ondernemers de
kans om in de bioscoop te adverteren.”

Pathé:
geoliede machine
voor een leuke
avond uit

Pathé heeft een team vaste medewerkers, veelal parttime: “We selecteren
medewerkers tijdens een sollicitatie-event.
We kijken in een rollenspel hoe sollicitanten
met allerlei situaties omgaan. Wie wordt
aangenomen heeft geluk, want medewerkers
krijgen een pas waarmee ze met een
introducé gratis naar de film kunnen. Het
team medewerkers is divers en werkt op
verschillende dagen, verspreid over de
dagdelen. Toch moeten ze goed op elkaar
zijn ingespeeld. Twee wat oudere medewerksters helpen bij de teamvorming.”
VEILIGHEID
De medewerkers zorgen voor de
opvang van de gasten, de verkoop, het
tussentijds schoonhouden van de zalen en
zijn alert op veiligheid en incidenten. Dat
laatste is met zo’n grote stroom bezoekers
erg belangrijk. “Iedereen krijgt elk jaar vier
calamiteitstrainingen waarin alle mogelijke
incidenten aan bod komen. En er zijn
duidelijke instructies hoe we met incidenten
omgaan. Zo is er een directe lijn met
politie en brandweer voor het geval er iets
ernstigs aan de hand is en een AED-apparaat om mensen te reanimeren. Bijna de
helft van het personeel is opgeleid tot
BHV’er om levensreddende handelingen uit
te kunnen voeren. Ook een agressiepreventietraining is onderdeel van het pakket.”
Die wetenschap maakt een gezellige
avond nóg relaxter.

filmblikken naar de theaters. Die waren
kwetsbaar en tijdens de vertoning ging er
wel eens iets fout. Tegenwoordig kunnen
we vrijwel alle films downloaden. Uiteraard
op een beveiligde server, zodat niet
iedereen er bij kan én voorzien van een
code, die alleen werkt tijdens de periode
dat we vertoningsrechten hebben. De
projectoren staan in een centrale ruimte

waar alle zalen aan grenzen. Deze worden
via een softwaresysteem automatisch
aangestuurd waardoor altijd de juiste film
draait en op tijd begint. Dit systeem wordt
voor Pathé centraal ingeregeld en in de
gaten gehouden door een operations
center in Utrecht. Ook de bediening van
de welkomstmuziek en de lichten gaan
vanzelf. De manager is opgeleid om bij

Tekst: Herman van Wissen en Ferdinand Pronk
Foto’s: Lies Nederstigt

Met dit artikel bedanken we
Pathé voor de kaartjes die we
in elk Binnenblad mogen weggeven. Zie de ‘WieWeetWaar’
elders in dit nummer.
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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

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

WOON JIJ OOK HIER

Raadslid van zee

derd mariniers op het strand kan zetten. We
deden missies zoals antipiraterij in Somalië en
anti-drugsoperaties in het Caribisch gebied. Als
technische dienst zorg je ervoor dat het schip
kan varen: we maken bijvoorbeeld drinkwater
uit zeewater.”
“Vijf jaar woonde ik met honderdzestig man in
een soort dorp op water en zag de hele wereld.
Elke twee weken ging ik van boord in een haven
en had ik een paar dagen vrij. Maar na vijf jaar
lang tweehonderd vaardagen per jaar, wilde ik
iets anders. Ik werk nu aan wal bij de afdeling
die schepen ontwikkelt. Bij de Marine wissel je
sowieso elke drie jaar van functie. Dat maakt
het werk erg divers.”

M

et de Marine voer hij de hele wereld over en sinds de afgelopen
verkiezingen vertegenwoordigt hij het CDA in de gemeenteraad.
Hij houdt van hardlopen en scouting en sinds 2013 voelt hij zich
helemaal thuis op de Gedempte Raamgracht. We maken kennis met marinier,
gemeenteraadslid en Haarlemmer in hart en nieren, Jurrit Visser (34).

“Ik ben opgegroeid in Haarlem Zuid-West en
daarna verhuisd naar Noord waar ik mijn eerste
appartement kocht. Mijn wens was om in de
binnenstad te wonen, omdat je dan zo naar de
stad of kroeg kunt lopen. Ik had geen specifieke
wijk op het oog, maar ben blij dat ik in de
Vijfhoek belandde. Na een flinke verbouwing
van de zolderverdieping, woon ik sinds 2013
samen met mijn vriendin op de Gedempte
Raamgracht.”
▶ Fijne buren
“Al beschouw ik mezelf niet als kunstzinnige
volkse Vijfhoeker, toch voel ik me helemaal
thuis. Het contact met de buren is erg fijn. De
verdiepingsvloer tussen mij en mijn onderburen
is bijvoorbeeld dun en ongeïsoleerd, maar dat
gaat prima omdat we niet teveel herrie maken.
We hebben een actieve wijkraad, gezellige cafés
op loopafstand en voor binnenstedelijke begrippen zelfs nog aardig wat parkeergelegenheid
voor de deur.”
“Minstens twee keer per week loop ik hard.
Verder ben ik al een jaar of tien stamlid bij een

Vijf jaar lang woonde
ik met honderdzestig
man in een soort dorp
op water

▶ Gemeenteraad
“Mede door mijn vader, die raadslid was, raakte
ik geïnteresseerd in de gemeentepolitiek. Sinds
maart ben ik raadslid voor het CDA met de
portefeuille stedelijke ontwikkeling. Daarin zitten grote projecten in de stad en woningbouw.
Ik ben er twintig uur per week mee bezig en
daarom een dag minder bij de Marine gaan
werken. Ik schreef mee aan ons verkiezingsprogramma. Veel Haarlemmers houden van de stad
van door het dorpse karakter met stedelijke
faciliteiten. Dat gevoel willen we vasthouden bij
de groei van de stad. Dat noemen wij de Haarlemse Maat. We zijn tegen ruimere winkeltijden,
zodat bewoners minstens één dag in de week
rust hebben.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt

scoutingvereniging. Ik onderneem er activiteiten
met mensen uit mijn leeftijdsgroep en help mee
met het onderhoud van het clubhuis. Voor de
wat minder sportieve activiteiten kom ik graag
in mijn favoriete kroeg Café de Vijfhoek. Ook
houd ik van de zomerse avonden op de Botermarkt of van een kaasfondue in restaurant In ‘t
Goede Uur. Je stapt daar binnen en gaat direct
terug in de tijd.”
▶ Marine
“Na het vwo volgde ik bij Koninklijke Instituut
voor de Marine (KIM) de officiersopleiding voor
de technische dienst. Aansluitend heb ik werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische
Universiteit in Delft. Twee jaar lang heb ik op
een fregat gevaren, en daarna nog drie jaar
op een amfibisch transportschip dat zeshon13

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

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

	
  

NAAST HET NET?

Valt Willy’s Vis in het water?

functie: de buurt komt hier bij elkaar en wie
niet mobiel is, krijgt de vis thuisbezorgd.
Ook voor de ondernemers is het zuur. Toen
Willy de zaak overnam was de kiosk zwaar
verouderd en hoognodig aan een opknapbeurt
toe. De ondernemende Willy en haar man
maakten een plan om de kiosk stap voor stap
te verbeteren en investeerden. Willy kreeg een
vergunning om een riool aan te leggen en een
vetvangput te plaatsen. Bovendien verplaatste
ze de kiosk op verzoek van de gemeente een
stukje. Dankzij de verbeteringen kan ze haring,
verse en gebakken vis, belegde broodjes en
smakelijke visschotels bereiden in een hygiënische omgeving.

M

isschien is het voor ambtenaren logisch, maar de
gemiddelde inwoner van
Haarlem snapt er niets van. En de
vaste klanten van Willy’s Vis én het
ondernemende echtpaar al helemaal
niet. Sinds 1933 staat de viskiosk aan
de Leidsevaart. Willy Heijse is de
vijfde eigenaar en inmiddels 15 jaar
op deze plek actief. In die tijd heeft
de gemeente haar allerlei vergunningen verleend, maar nu dreigt het
nieuwe bestemmingsplan roet in het
eten te gooien.

De aanleiding voor het ‘gedoe’ is het Standplaatsenbeleid 2010. De gemeente heeft dat opgesteld
om een eind te maken aan de wildgroei van
kiosken. Gevolg is dat alle vaste kiosken uiterlijk
in 2020 moeten zijn vervangen door mobiele
verkooppunten. Vooruitlopend daarop hebben
Willy’s Vis en bloemenkiosk ‘Onder de Boom’
aan de Grote Houtstraat geen vermelding
gekregen in het nieuwe bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden de Kamp. In de gemeenteraad is verdeeldheid. Een aantal partijen heeft
geprobeerd de kiosken alsnog opgenomen te
krijgen, andere partijen wilden geen uitzonderingspositie omdat er verspreid over de stad
nog achttien kramen met een vergelijkbare
situatie zijn. Ze willen bij de herziening van het
standplaatsenbeleid kijken hoe ze dergelijke
situaties kunnen oplossen.

Als de gemeente doorzet, zou de kiosk dus in
de huidige vorm verdwijnen en plaats moeten
maken voor een mobiele kar die ze elke
ochtend moeten opbouwen en elke avond
afbreken. Willy kan er moeilijk mee omgaan:
“Ik voel me niet gekend en tekort gedaan door
het gemeentebestuur en de ambtenaren.
Haarlem is zo’n vriendelijke stad voor de
ondernemers wordt altijd geroepen, maar
waarom zie ik dan nu niemand? Ik heb wel een
hogere belastingaanslag gekregen, omdat we
volgens de gemeente op een toplocatie staan.
Wat zijn de gemaakte afspraken en afgegeven
vergunningen nog waard?”
Intussen stromen de steunbetuigingen binnen:
“Topplek voor toptent met topvis en topgastvrouw”, “Maak Willy’s Vis beschermd stadsgezicht”; “Veel te leuk dit, houdt de wijk levendig.”
Daar zal het niet aan liggen. Bij het ter perse
gaan van dit artikel had de gemeente nog geen
besluit genomen. Volgens een woordvoerder
loopt het onderzoek nog. Wordt vervolgd!
Tekst: Herman van Wissen en Ferdinand Pronk
Foto’s: Lies Nederstigt

De fans van Willy’s Vis zijn er niet gerust op.
Vijfhoekbewoonster Barbara Martens las in een
huis-aan-huisblad over de perikelen, trok aan
de bel bij de Wijkraad en raadslid Jurrit Visser
en startte een handtekeningenactie. Ze kreeg
inmiddels zo’n 2000 reacties die ze aan de
gemeenteraad gaat aanbieden. De ‘actiegroep’
heeft diverse argumenten om niets te veranderen: de kiosk staat er al sinds 1933, werkt
niet verstorend maar verrijkend en is niemand
tot last. Sterker nog, de kiosk heeft een sociale
15

IN GESPREK MET

Rolf Erkens: het gezicht
van café Koops
Hij is wereldberoemd in de Haarlemse horecawereld. Kent bijna elke kroeg
en de geschiedenis ervan. Woont al twintig jaar in de Vijfhoek met zijn
vrouw Karin: Rolf Erkens. Tot deze zomer was hij ‘het gezicht’ van café
Koops in de Damstraat. Hij zette het café op de kaart en zorgde voor een
topnotering in de Café Top 100. Zijn afscheid werd een ongekende happening waar honderden Haarlemmers op af kwamen.
Wat een feest! Liederen, foto’s en films op Facebook, mooie krantenverhalen.
Een ontroerende speech van Karin.
“Het maakte me verlegen. Ik heb me nooit gerealiseerd dat Koops zoveel
méér was voor de mensen. Een ontmoetingsplek. Waar kinderen mij de
groeten kwamen doen van hun ouders die elkaar hier hadden ontmoet.”
Je werd geroemd om je aanpak. De ideale gastheer!
“Ik ben blij dat ik zo word omschreven en niet anders. Klanten zijn gasten,
geen wandelende portemonnees. Ze zeggen dat ik ieders naam wist...
Dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Ik ben geen harde schijf!
De naam van de één onthoud je nou eenmaal makkelijker dan die van de
ander.”
Je werkte eerst in de verpleging.
“Heerlijk werk, in het toenmalige Elisabeth Gasthuis en later met ouderen
in Zuiderhout. Ik houd van contact met mensen. Maar als je iets fatsoenlijks in de verpleging wilt verdienen, moet je manager worden – en dan is
het over met dat contact. Dat kreeg ik terug achter de bar. Voor mij werd
de horeca bij uitstek de kans om bezig te zijn met mensen en met de stad.
Wegens verregaande eigenwijsheid werd ik, 24 jaar oud, eigenaar van de
Drinkwinkel in de Kleine Houtstraat.”
En vele bars en taps verder in 1998 uitbater van Koops.
“We zaten recht tegenover het gebouw van Enschedé, waar nu de rechtbank is. Anderhalve meter uit onze gevel zouden bij de sloop hekken komen.
Het leek me wel zo nuttig in het bestuur van de Haarlemse afdeling van
Horeca Nederland te gaan zitten. Toen het moment van het plaatsen van
de hekken daar was, zei ik: zet ze maar midden op de Damstraat. Dat was
gelijk onherroepelijk, want die dingen werden muurvast in de grond verankerd.
Zo had ik in 2002 in één klap het mooiste terras van de stad. Het was crisis
in de horeca, maar Koops floreerde. We spijkerden hout op de kapotte
ramen van Enschedé en projecteerden daar films op. Op de hekken hingen
we kunstwerken.
De bokbierdagen kwamen, de feestweek rond Kerst. Vroeger de stilste
dagen, nu de drukste, twee weken met optredens en themadagen. En dan
waren er de pubquizzen, de optredens van het Ampzinggenootschap, het
levensliederenfestival, een eigen invulling van Haarlem jazz en de krab-,
kreeft- en oesteravonden.”
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ZOEKPLAATJE/COLOFON

Bouwde je een nieuw, eigen publiek op?
“Dat deden de mensen zelf. Ik zorgde voor de sfeer eromheen. Het
publiek was bij mijn komst nogal eenzijdig samengesteld, laten
we zeggen: het was geen jeugdsoos. Dat is veranderd. Oud en
nieuw kwamen samen. Ik had het liefst alles en iedereen binnen.
De doelgroep? Van twintig tot schijndood. Geen plek waar mijn
moeder niet alleen kan binnenkomen. Een café, dat is: onder de
mensen zijn.
Het cafélandschap is ondertussen ook anders geworden. Twintig
jaar geleden liep je nog tegen een muur van rook aan, was een
kopje thee in een kroeg taboe, waren er geen speciale bieren en
was er geen aandacht voor wijnen.”
Kastelein, een zwaar beroep.
“Ja, soms waren er dagen van half acht tot ver over middernacht.
Ik begeleidde de medewerkers altijd heel fanatiek, maar het werd
steeds moeilijker om mensen buiten de vaste crew te vinden.
Vier jaar geleden werd ik geveld door een opeenstapeling van
lichamelijk ongemak. Ik ben toen twee keer geopereerd in drie
weken. Daarna ben ik veel te snel weer aan het werk gegaan.
Karin heeft me er toen duidelijk op gewezen dat het zo niet kon
doorgaan. Het was een goed moment om te stoppen, afgelopen
zomer. Ik ben zestig, we zijn 25 jaar getrouwd, ik ga gezond, rechtop, zonder schulden, de voordeur uit en niet liggend via de achterdeur. Daarvan heb ik al genoeg voorbeelden gezien.”
De toekomst?
“Ik denk mee bij sommige evenementen in Koops, maar ik ga
beslist niet op de plek van mijn opvolger (Guus van Kol, red.)
staan. Maar achter de bar zul je me niet meer vinden!
De eerste vijf weken heb ik enorm uitgeslapen. Nu ik uitgerust ben,
ga ik weer sporten. Ik ben gek op lezen: een inhaaloperatie! Zomaar
een hele middag films kijken, afspraken maken: het kan opeens.
Ik mis Koops niet, ik mis de mensen. Iedereen waarschuwde me:
je raakt je netwerk kwijt, over een jaar ben je vergeten. Dat denk
ik niet, want straks ga ik toch weer van alles doen. Voorlopig is het
heerlijk ’s middags even naar café de Vijfhoek te gaan of naar het
Kantoortje, zonder achter de bar te hoeven. Ik dronk overigens
nooit als ik aan het werk was.”
Genoeg kroegen in de buurt.
“Zelf een café in de wijk hebben was me altijd te dichtbij. Ik heb
ook wel eens in de Jopenkerk achter de bar gestaan, samen met
collega’s, toen de medewerkers daar een uitje hadden. Dat is
gebruikelijk in de horeca. Toen ik ziek was, hielpen ze mij ook. Dat
kan ik me nou nog wel voorstellen: dat ik een keertje inspring.”
Pardon?
“Nou ja, een keertje in het Kantoortje of in café de Vijfhoek. Eenmalig!”
Tekst: Inge Crul. Foto’s: Lies Nederstigt

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met je naam,
adres en mailadres voor 15 november 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 is gewonnen door Maui (12) en Samuel (10).
Ze schreven: “Het antwoord is: de gevel van Jan Monnickendam. We
dachten het meteen al, maar we zijn het toch nog even gaan checken.”
Het is helemaal goed, dus jullie krijgen deze keer de filmkaartjes.
Gefeliciteerd!

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 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
Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

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.

O n ze Je u g d
Sacha is in Haarlem geboren en woont sinds
2015 in de Vijfhoek, samen met zijn ouders. Zijn
vader is Nederlands en zijn moeder half Frans,
half Senegalees. Hij wordt tweetalig opgevoed
en spreekt dus een aardig woordje Frans. Sacha
vindt het heel leuk om in het Proveniershof te
wonen. Twee vriendjes van zijn eigen leeftijd
wonen er ook. Ze spelen graag samen en doen
spelletjes zoals tikkertje en verstoppertje of
rondjesrennen (wat je natuurlijk eindeloos kunt
doen in zo’n hofje). Hij maakt regelmatig een
praatje met de buren, die dat erg gezellig vinden.

JEUGD VAN TEGENWOORDIG

B
Sacha van den

os

“Ik zit in de eerste klas van de Vrije School (dat
is op een gewone basisschool groep 3) aan de
Korte Verspronckweg. Het is heel leuk, want we
kunnen lekker veel bewegen en buiten dingen
doen. Onze school ligt midden in de natuur en dus
kunnen we bijvoorbeeld in de bomen klimmen. Ik
vind het leuk dat we geen gewone stoelen hebben
maar zitzakken en bankjes. Die mogen we zelf verplaatsen. Ik vind bewegen leuk, dus deze school
past heel goed bij mij.”
Naast al zijn activiteiten in het hofje en op school
gaat Sacha op zaterdag naar capoeira bij Senzala
de Santos. Capoeira is een Braziliaanse vechtdans
waarbij je om elkaar heen beweegt met aanvallende
en verdedigende gebaren, zonder elkaar aan te
raken. Ook zit hij op zwemles bij Watervrienden in
het Boerhaavebad en houdt hij van een duikje in het
duinmeertje. Hij heeft zijn A-diploma al gehaald en is
nu druk bezig met B.
Als Sacha thuis is, vindt hij het leuk om te lezen. Hij
heeft dat zichzelf aangeleerd en kon al heel jong
boekjes lezen. “Ik lees het liefst de Donald Duck en de
National Geographic Junior. In National Geographic
staat veel over dieren en de natuur, dat vindt ik heel
interessant.” Vorig jaar kreeg hij poes Sofia voor zijn
verjaardag en hij wil ook wel graag een cavia of een
hagedis. “Later wil ik graag boswachter worden omdat
ik van dieren en het bos. Ik vind het extra leuk omdat
mijn achternaam ‘Van den Bos’ is”, zegt hij lachend.
Wat hij mist in de Vijfhoek? “Van mij mag er wel een
zwembad in het Proveniershof komen.” Intussen heeft
hij een nieuw avontuur om naar uit te kijken, want hij
gaat binnenkort met zijn ouders naar Schotland om het
monster van Loch Ness te zoeken. Heel spannend!
Tekst: Daniella Konopasek
Foto: Lies Nederstigt

van Tegenwo

ordig

Sacha van den Bos (6) woont samen met zijn ouders
en poes Sofia in het Proveniershof. Een bijzondere plek
om te wonen als zesjarige. Hij vertelt over zijn
avonturen in het hof en daarbuiten.
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NIEUWS

WijkraadBULLETIN

VERKEERSBESLUITEN
In maart heeft het nieuwe stadsbestuur de Verkeersvisie gekregen die de
wijk heeft gemaakt. De gemeente kijkt welke delen ze snel en goedkoop
kan uitvoeren. Eerst zijn de omgeving van het Nieuwe Kerksplein en de
hoek Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat aan de beurt. De rijrichting
wordt aangepast en vrachtwagens zijn (tenzij ze een ontheffing hebben)
niet meer welkom. Ook de koelmotoren moeten uit. Om de plannen te
kunnen uitvoeren, neemt de gemeente verkeersbesluiten. We hebben de
gemeente gevraagd een informatieavond te organiseren.
BEZOEKERSPARKEREN
De gemeente heeft op 1 oktober
betaald parkeren op zondag
ingevoerd, dus wie op straat wil
staan, betaalt voortaan € 4,50
per uur. Als compensatie kunnen
alle centrumbewoners hun
bezoek voor een paar dubbeltjes
een straatparkeerplaats aanbieden. Althans, zo hadden
bewoners en gemeenteraad
het begrepen. Maar inmiddels
is duidelijk dat de honderden
bewoners die geen bewonersvergunning kunnen krijgen, ook
niets voor hun bezoek kunnen
regelen. We overwegen juridische stappen
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

IZOOF
In het vorige Binnenblad zat een
enquête van Spaarnelanden, om
te onderzoeken of voldoende
mensen in de wijk elektrische
auto’s willen delen. Bij het afronden van dit nummer waren de
resultaten nog niet bekend. Op
onze site staat de laatste stand
van zaken.
PRAKTIJKRUIMTE
De bovenverdieping van het wijkraadgebouw komt vrij. De ruimte
is (voor langere periode) te huur
als praktijkruimte. We informeren
u graag over de mogelijkheden.
WANDELEN
Gezellig bewegen? Doe mee met
de wandeling vanaf het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Elke
donderdag om 10.50 uur. Met na
afloop koffie.

RAAKS III
Tussen de Jopenkerk en de
Wilhelminastraat wordt het
laatste deel van het Raaksgebied
ontwikkeld. Er komen woningen,
appartementen, bedrijfsruimten
en een ondergrondse stalling
voor 1000 fietsen. Dit voorjaar
hielden gemeente en ontwikkelaar
HBB Groep een informatieavond.
Vervolgens hebben ze de plannen
verder uitgewerkt en eind oktober/
begin november praten ze u
opnieuw bij. Omwonenden
krijgen een uitnodiging. Veel is
er overigens niet gewijzigd. De
planning is om rond de jaarwisseling met bouwrijpmaken te
starten. De bouw gaat een jaar of
twee duren. Zie ook raaks3.nl
AED NUMMER DRIE?
In korte tijd konden we in de wijk
twee voor iedereen bereikbare
AED’s ophangen, namelijk bij
café de Vijfhoek en het wijkraadsgebouw. Als we er ook nog
een in de omgeving van de Raaks
komt, ben je overal in de wijk
in de buurt van zo’n levensreddend apparaat. Heeft u een goed
toegankelijke plek beschikbaar?
Laat het ons weten.

JEU DE BOULES
De zomervakantie is voorbij en
sommigen verlangen terug naar
die leuke jeu de boulesbaan in la
douce France. Een aantal bewoners
wil zo’n baan in het groen van het
Wilsonsplein. Met een ontheffing
om in de buitenlucht met wijkbewoners een wijntje te drinken.
Meedenken? Mail wijkraadslid
Jeanine: jeanine@jeaninevandersandenmakelaardij.nl

DE BRIEVENBUS
Natuurlijk, het is landelijk beleid
en er was over gecommuniceerd.
Maar het is toch wel wat: de brievenbus bij het Nieuwe Kerksplein
is weggehaald. De bussen in de
Alexanderstraat en aan de Grote
Houtstraat zijn er nog wel.
NUTTIGE NUMMERS

WIJKDINER
Ook dit jaar houden we een
wijkdiner in de Nieuwe Kerk. Wie
op 26 november wil meegenieten
van de prachtige sfeer, het
lekkere eten en de gezelligheid
moet zich snel inschrijven, want
we hebben maar 120 plaatsen.
Aanmelden kan via onze site.

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.nl
14023
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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