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REDACTIE OP DE COVER
Als redactie blijven we graag een
beetje op de achtergrond. Maar op
het aanbod van Mirjam Touw om iets met onze
gezichten te doen, hebben we toch maar ‘ja’
gezegd. Mirjam is een van de drijvende krachten
achter gezichtenvande5hoek.nl (meedoen kan
nog!). Die site vinden we, met alle respect voor
onszelf, nóg iets leuker om naar te kijken.

Tijdens een kerkdienst nog wel. Enkele
redactieleden schoten met een brede grijns in
de loopschoenen…
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BEGRAVEN EN OPSTAAN
We hebben nog even overwogen
het verhaal tot Pasen te bewaren…
Vier jaar geleden werden aan de Kleverlaan ruim
vijftig Vijfhoekers ter aarde besteld. Gelukkig was
het ‘slechts’ een herbegrafenis van mensen die
tussen 1435 en 1480 overleden.
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HEEL SLIM HUIS
We kijken graag binnen bij Binnenbladlezers. Dit
keer bij de familie Diesfeldt die in 2012 hun huis
aan het Lolis-Ludwighofje betrok. De ouders van
Petra kwamen ernaast wonen; makkelijk en
gezellig. Ook bijzonder: de familie heeft hun
bescheiden huis zo ingedeeld dat ze er met z’n
vijven riant wonen.
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STRAATPASTOR SCHUIFT DOOR
Joris Obdam was negen jaar straatpastor voor ‘de
kwetsbare jongens en meiden die op straat leven’.
Zeer herkenbaar met z’n petje en rode rugzakje.
Deze zomer verhuisde hij van Stem in de Stad naar
de Antonius Gemeenschap
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KERST ROND HET PODIUM
Het is een mooi kerstverhaal:
vader en zonen Zoontjes brengen
op kerstavond het podium voor ‘onze’ kerstzang
van Castricum naar Haarlem. Eerste kerstdag
gaat al vroeg de wekker, om het plein te
ontruimen.

16
WE BLIJVEN LEZEN
Fijn dat u leest, anders was ons werk zo zinloos.
De bibliotheek heeft in dat opzicht goed
nieuws: vooral onder jongeren stijgt het aantal
leden en de boekenverkoop zit weer in de lift.
Maar het is wel hard werken in deze WhatsAppen YouTube-tijden.

19

EINDELIJK NAAR DE KERSTMARKT
Marcel Hilterman heeft na veertig jaar zijn
koffie- en theewinkel aan de Gierstraat
verkocht. Hij gaat van zijn pensioen genieten,
zonder al te concrete plannen te hebben. Een ding
staat wel vast: dit jaar gaat hij eindelijk niet als
deelnemer, maar als bezoeker naar de kerstmarkt.

HET IS EEN PLAATJE!
We zijn heel blij met ons nieuwe redactielid
Arienne Bolt. Wat kan ze prachtig tekenen! We
geven haar daarom in elk Binnenblad creatieve
ruimte. Zo leuk waar dat toe leidt… Kijk vooral
ook op haar site: www.ariennebolt.com

RONDJE DOOR DE KERK
Haarlem beleefde in november
z’n eerste Urban Trail. Drieduizend
deelnemers liepen door locaties zoals de Koepel,
Pathé, het Patronaat en de Doopsgezinde kerk.
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Ergerlijk!

“Een bijzonder goedemorgen. Heb ik
het genoegen te spreken met mevrouw
Binnenvetter?”
“Nee, dat is mijn hond.”
“Dan een bijzonder goede morgen meneer Binnenvetter.”
“Dank u wel.”
“Ik wil u graag een hele leuke vraag
stellen.”
“Waarom?”
“Ehhh… kent u nog die gezellige kersttijd van vroeger?”
“Zeker. We hadden echte kaarsjes in
de kerstboom en stonden doodsangsten
uit. Mijn vader zat er naast met een emmer water en een dweil, voor het geval
er iets ontbrandde. En ging het echt mis,
dan was de brandblusser onder handbereik. We zongen kerstliederen, zoals
‘Gij kwam van alzo hooge, van alzo veer’.
Daar had ik een hekel aan, want mijn
moeder zong ‘hooge’ heel hoog en hard.
En ik snapte dat ‘alzo veer’ niet. ‘Ongeveer’ verstond ik. Was ik niet dol op.
Mijn vader declameerde een kerstverhaal. Elk jaar hetzelfde. Ondanks alle
ellende vind ik het een prachtige herinnering.”
“Nou, die kerstsfeer van toen kunt u
nu weer beleven. We hebben de Kerstloterij. Met geweldige prijzen, zoals een
dansavond met Gerard Joling en zes kilometer knipperende feestverlichting. Als
u vijf loten koopt, krijgt u een heupwiegende kerstman die ‘Pepsi’ kan zeggen.”
Alles wordt me afgenomen. De kneuterige kerst van vroeger, het ongevraagde drukwerk en de hinderlijk bellende
telemarketeer. Nog even en het geniepig
opgestelde rek met kleffe kerststollen en
vettig druipende oliebollen in de supermarkt mag ook niet meer, omdat ik daar
zonder mijn uitdrukkelijke toestemming word geconfronteerd met ongezonde verleidingen. Al mijn ergernissen
worden me afgenomen.
Ik wens ons een ergerlijk nieuwjaar!

Binnenvetter
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EEN SLIM HUIS OP 90 M2
Zoek niet verder...
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VIER KERSTAVOND
IN DE JOPENKERK
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Volg ons op
Facebook

Woon jij ook hier?
Architectenkoppel Petra (41) en Otto
(42) Diesfeldt hebben hun talenten
tot uitdrukking laten komen in hun
woning van 90 m2 aan de Popelingstraat. Deze is optimaal en praktisch
ingericht, zodat ze er prima met hun
kinderen Thijmen (9), Oskar (7) en
Femke (3) kunnen wonen. Enthousiast
vertellen ze over hun gedachten achter
het interieurontwerp en hoe de
woning op de toekomst is voorbereid.
 Import
“Wij zijn import”, zegt Petra. “Ik ben opgegroeid
in de omgeving van Utrecht en Otto op de
Veluwe. Tijdens onze studie aan de TU Delft
hebben we in Rotterdam gewoond en daarna in
een appartement in Amsterdam waar de oudste
twee zijn geboren.” Na zes jaar werd het appartement, zonder buitenruimte voor de kinderen,
te klein en is de familie in 2013 naar de Vijfhoek
verhuisd.
 Luilakmarkt
“Wij wilden graag in een stad blijven wonen
dichtbij Amsterdam maar wel met recreatiemogelijkheden in de buurt. Haarlem bood al
deze facetten. Je kan er heerlijk fietsen in de
omgeving”, aldus Otto. “De Vijfhoek is heel
uniek en gezellig door het groen, het formaat

van de straatjes en omdat veel mensen van
hun stoep en gevel een tuintje maken”, vult
Petra aan. “De Luilakmarkt vind ik geweldig:
iedereen loopt met enorme bomen naar huis en
ik vraag me dan af waar ze die gaan laten.” Het
autoluwe karakter van hun buurtje spreekt het
stel erg aan, met name voor hun kinderen. De
Popelingstraat is namelijk te klein voor auto’s.

 Architecten
Zowel Otto als Petra zijn architect en hebben
elkaar op de HTS leren kennen. Otto werkt sinds
zes jaar bij Mecanoo en heeft aan een aantal
projecten in Engeland gewerkt. “Ik moest voor
mijn werk vaak heen en weer naar Manchester,
dan is bus 300 heel handig naar Schiphol.” Petra
runt vanuit huis haar eigen bureau Diesfeldt
Architecten waarbij de focus op de wat kleinere
particuliere projecten ligt. Daarnaast geeft ze
drie dagen per week les als docent bouwconstructies en architectuur op de TU in Delft.
 Lolis-Ludwighofje
De Diesfeldts waren de eerste bewoners van
hun woning. Die maakt deel uit van het LolisLudwighofje, ontworpen door Collo Architecten.
De originele woningen waren ingericht als
studio’s en niet geschikt als gezinswoning.
De ruimte moest met drie kinderen en 90m2 optimaal benut worden. Dat is gelukt. “Wij hebben

de plattegrond helemaal naar onze eigen hand
kunnen zetten, van studio naar een efficiënte
5-kamer woning”, vertelt Petra trots. De veranderingen kregen bij alle
buren navolging want
de nieuwe indeling is
ook bij de andere woningen doorgevoerd.
 Klokkijken
Het stel had grote
invloed tijdens de bouw,
zodat de woning geschikt is voor een gezin
en op de toekomst is
voorbereid. “Door het
efficiënte ontwerp voelt
de woning groter dan
die in werkelijkheid is”,
zegt Otto. “Zo konden
we de bovenverdieping
gunstiger indelen door
de trap te verplaatsen.
De kinderslaapkamers
zijn nu middels hoogslapers in de nok gevormd, maar kunnen
in de toekomst opgesplitst worden waarvoor extra daklichten
zijn bij geplaatst.”
Petra: “Het uitzicht
op de Nieuwe Kerk
vanuit de kinderkamer is prachtig en helpt de
kinderen leren klokkijken.”
 Mantelzorg
Het hofje wordt gedeeld met vier huishoudens
waaronder de ouders van Petra die na 46 jaar in
Nieuwegein naast hen zijn komen wonen. “Je zit
allemaal op elkaar. Het is daarom belangrijk dat
je je buren kent zodat we maatschappelijk een
betere rol kunnen spelen en elkaar helpen. Mijn
vader werd ernstig ziek en overleed in februari.
Ik ben blij dat ik toen zo dichtbij was, ik kon er
elke dag voor mijn ouders zijn”, vertelt Petra.
“Mijn moeder past regelmatig op de kinderen,
dan eten we gezellig samen. Zo helpen we
elkaar. Het hofjesconcept is een goed voorbeeld
voor een moderne participatiesamenleving met
mantelzorg binnen handbereik.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt
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Het woord daklozen
gebruikt hij niet. Voor
Joris Obdam (39) zijn
het de kwetsbare
‘jongens en meiden’
die op straat leven.
Negen jaar lang was
hij als straatpastor
met zijn kenmerkende
petje en rode rugzakje
de veldwerker in
hun midden.

Deze zomer verhuisde
hij van Stem in de Stad
aan de Nieuwe Groenmarkt naar de Antonius
Gemeenschap, een paar
panden verderop.
“Werk in het verlengde
van het straatpastoraat,
maar wat breder”.

Er was nog geen opvolger voor Joris
toen Binnenblad ter perse ging.
In november liep bij Stem in de Stad
een sollicitatieprocedure.
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et kan verkeren. In het begin
van deze eeuw was hij nog niet
eens praktiserend katholiek.
“Ik groeide op in een dorpje op
de Veluwe, in een gezin dat het
katholicisme niet meer beleed.
Ik ben pas gedoopt in 2008 in
Kenia, waar ik ruim vier jaar als
lekenmissionaris werkte onder
de bezielende leiding van Vader
Gabriël.”
In Kenia vond Joris de inspiratiebron voor een
nieuw leven. “Het is een gemeenschap die zich
inzet voor de kwetsbaren in onze samenleving, een soort Stem in de Stad in het kwadraat.
Daar hoorde ik voor het eerst over het Haarlemse straatpastoraat in opbouw. ‘Dat moet jij
doen’, zei Vader Gabriël meteen.
Eerst werd ik afgewezen omdat ik geen
theologie had gestudeerd, maar de in 2013 overleden directeur Jurjen Beumer van Stem in de
Stad vond het na een uurtje praten duidelijk: ik
moest het worden. Mits ik ging studeren...”
SPIRITUALITEIT
En zo werd Joris Obdam op 1 april 2009
straatpastor in Haarlem. Een vak apart, een
vooruitgeschoven post in de stad. Wat heb je
daarvoor nodig? “Vooral authenticiteit: zijn wie
je bent, zonder je te verbergen achter een rol of
een positie. Een heel lange adem. Spiritualiteit,
een rotsvast geloof zonder een heilige te willen
zijn.”
Dat laatste ademt hij ook in grote oprechtheid uit. Maar hij houdt zich verre van bekeringsdrift. “Ik wil geen zieltjes winnen. Ik win
pas als iemand niet meer door de stad dwaalt en
zijn weg naar Stem in de Stad heeft gevonden,
als hij een stap in de goede richting in zijn leven
neemt. Niet als hij Jezus omarmt, nee, als hij
hulp aanvaardt. Maar ik verstop mijn geloof
nooit. Bij de maaltijd spreek ik altijd een gebed
uit, bijvoorbeeld voor een overledene. De jongens
en meiden verwachten niet anders.”
RUWE BOLSTER
Joris bezocht de mensen op de plekken waar
ze zaten en bood ze een luisterend oor. Het
Kenaupark, de Hout, de nachtopvang Bakenes,
de dagopvang in het Magdalenaklooster, de
verslavingszorg Brijder. “Het was best spannend
in het begin. Ook in mijn hoofd leefden vooroordelen. Maar al gauw zag ik ruwe bolsters en
blanke pitten. En ik zag hun nieuwsgierigheid:
wie is die vreemde jongen die bij ons aanschuift?
Wat is er te brengen en te halen bij hem? Ja,
natuurlijk, ze proberen je uit.
“Ze kwamen er al snel achter dat ik belangeloos naast ze wilde staan. Ik was niet wéér de
zoveelste maatschappelijk werker maar iemand
die ze zag als meer dan een probleem van dakloosheid of verslaving. Mijn doel was om vooral
de zorgmijders uiteindelijk eens een keer binnen
te krijgen bij Stem in de Stad, voor een kop koffie
of een maaltijd.
“Het was soms moeilijk en verdrietig. Ik heb
iemand meegemaakt voor wie ik tot drie keer toe
een afkickkliniek en begeleid wonen had geregeld
en dan stond hij snotverdorie toch weer op
straat. Je gunt iemand zó een vervolgstap en dan
moet je accepteren dat het er gewoon nog niet in
zit. Dat eenvoudig naast elkaar kunnen blijven
staan ondanks alles het hoogst haalbare is.”

STRAATPASTOR JORIS SCHUIFT DOOR

OPVANGCENTRA
Jaren na zijn entree ‘op straat’ werd het
opvangcentrum van HVO Querido gerealiseerd
in de Wilhelminastraat. Joris: “Ik werd zowat
van straatpastor instellingenpastor! De gemeente
Haarlem heeft ontzettend goed werk verricht de
afgelopen jaren. Toen ik begon leefden er volgens
de gemeente zo’n 220 mensen ‘op straat’. Er waren
alleen dertig of veertig bedden in de Bakenes en
het Magdalenaklooster. Nu is het drievoudige aan
opvangcapaciteit beschikbaar voor verschillende
groepen, van verslaafden tot economisch daklozen.
Met alle weerbarstigheid, want het kan altijd
beter en sneller, maar: het werkt. Er dwalen nu
veel minder mensen op straat, er is doorstroming
vanuit de opvang.”
Ontroerend is zijn verhaal over de uitvaarten
‘van gemeentewege’ van de mensen zonder familie
en zonder geld. “Tot 2011 moesten we op het
fietsje naar Akendam, thermoskannetje koffie en
liturgie mee, snel en kort wat woorden en weer
terug. Dat moest anders, vonden we. En dat lukte,
samen met veel betrokkenen, op een plek die de
begraafplaats Kleverlaan aanbood. We hebben nu
een half uur om op een mooie manier afscheid te
nemen en er is een monument waarop de namen
van de overledenen staan.”
ANTONIUS GEMEENSCHAP
Het werk als straatpastor én dat bij de Antonius
Gemeenschap bleek in de praktijk verwarring op
te roepen. Daarom koos hij er voor weg te gaan en
zich (onbezoldigd) te wijden aan deze christelijke
lekenbeweging in de Groenmarktkerk.
Waar Stem in de Stad zich vooral bezighoudt
met de onderkant van de maatschappij, zijn de
activiteiten van de Antonius Gemeenschap meer
gericht op samenleving en politiek. Joris: “Er is
weinig verschil in spiritualiteit. We zijn oecumenisch, gericht op kwetsbare mensen, dromend van
vrede.”
In de Haarlemse kerken hielden diverse (jonge)
pastores en predikanten de afgelopen maanden
pleidooien voor samenwerking en saamhorigheid.
Dat resulteerde onder andere in een initiatief van

de Antonius Gemeenschap, het Stadsklooster Haarlem, met stilte en bezinning
op afwisselende plekken in de stad. “We
hebben onze eigen geloofsovertuiging die
we niet verloochenen, maar waar we ook
niet op hameren. Zo is in de Vredesweek
een convenant opgesteld tussen haast
alle religieuze stromingen in Haarlem.
Ook met moskeeën en Boeddhisten. Met
alle mensen van goede wil.”
Het CBS constateerde onlangs dat 49
procent van de bevolking niet kerkelijk
is. Dat staat een religieuze beleving
buiten de kerk niet in de weg. Joris: “Ik
zie het verlangen naar binding alom.
God leeft niet alleen in de bijbel en het
hokje van de kerk, maar in de menselijke
ontmoeting. In Kenia zag ik allerlei stromingen bij elkaar komen ten dienste van
mensen in nood. Het is als de veelheid
aan geuren in een botanische tuin.”
TAKE ME TO THE CHURCH
Heling van de kloof tussen het instituut kerk en samenleving is een van de
doelen van de Antonius Gemeenschap.
Dat probeert ze onder andere te bereiken
door met andere kerken deel te nemen
aan evenementen, zoals het Stadsklooster en de popconcertreeks Take me to the
Church. Ze werkt aan de buurtkeukens
voor ouderen en eenzamen in Stem in
de Stad en Schalkwijk, verzorgt high
teas in verzorgingstehuizen en maakt
voedselpakketten als iemand niet meer
bij de Voedselbank terecht kan. Ze is een
van de ambassades voor Pax tijdens de
Vredesweek.
www.antonius-gemeenschap.nl
www.stadskloosterhaarlem.nl
Tekst: Inge Crul (Bronnen: Haarlems
Dagblad, EO Nachtzoen, diverse sites)
Foto’s: Lies Nederstigt

God leeft niet alleen
in de kerk
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ONDERNEMER IN BEELD

Eindelijk zelf naar de Kerstmarkt…

Nieuw op de Botermarkt!

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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A

ls je de afgelopen weken bij Simon
Lévelt bent binnen gestapt, dan heb je
het grote bord met daarop ‘Bedankt!’
vast niet gemist. “Dat is mijn manier om al mijn
klanten te bedanken”, zegt Marcel. Hij heeft in
al die jaren een grote klantenkring opgebouwd
maar is toch verrast over de mooie en soms
emotionele reacties die hij kreeg op de aankondiging van zijn pensioen. “Sommige mensen
komen al zo lang in mijn winkel, er zijn er zelfs
bij die ik van kinds af aan heb zien opgroeien,
dat is toch mooi!”

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Na 40 jaar was het zover: Marcel
Hilterman, hét gezicht van Simon
Lévelt in de Gierstraat ging met
pensioen. Een goede reden voor
het Binnenblad om bij hem langs te
gaan voor een goed gesprek over
koffie, thee en de Gierstraat.

Nieuwe eigenaar met
vernieuwde keuken

Verse huisgemaakte frites
en pulled chicken

In 1979 is het allemaal begonnen toen Marcel
de winkel van Keijzer koffie en theehandel
kocht. “Dat pand zat ook in de Gierstraat, naast
fotozaak de Leeuw. Maar toen
in 1981 mijn huidige pand in
de verkoop stond, was ik er
als de kippen bij: het was
twee keer zo groot en het
had een bovenwoning.”
In 1995 besloot Marcel om
in zee te gaan met Simon Lévelt,
koffiebrander en theehandel in
de Waarderpolder. “Zij waren tot
die tijd alleen leverancier van koffie en thee en hadden besloten om
ook eigen winkels te openen. Simon Lévelt gaf
mij veel meer mogelijkheden om mijn winkel
uit te breiden en ook meer kwaliteitsproducten
te leveren. Je zag ook in die tijd al dat klanten
meer geld uitgaven voor mooie koffie- en thee
producten.” Het verliep zo voorspoedig dat
Marcel in 2003 ook een winkel opende in de
Barteljorisstraat.
Marcel kent de Vijfhoek al van jongs af aan.
Zijn grootouders woonden ook in de Gierstraat.
“Ik ben zelf niet in de Vijfhoek opgegroeid maar
ik ging wel vaak naar mijn grootouders toe. Het

Marcel Hilterman vindt het mooi geweest en draagt zijn winkels met vertrouwen over aan Leslie Abell (L)

was toen wel echt een andere buurt. Ik mocht
van mijn moeder nooit dóór de Vijfhoek naar
hen toe lopen maar ik moest altijd via de
Raamvest. Dat kun je je nu echt niet meer
voorstellen.” In de jaren tachtig is er volgens
hem een omslag gekomen naar een
leukere wijk. Er kwamen meer kunstenaars, kleine bedrijfjes en er werden
meer huizen opgeknapt. In die tijd
was het ’leuk wonen, voor
weinig‘, nu ziet hij juist weer
de omslag naar een
yuppenwijk. “Het
is bijzonder om te zien dat
het nu een van de hipste
wijken is om te wonen.” Wat er al niet kan
veranderen in veertig jaar.
Leslie Abell gaat het stokje overnemen van
Marcel. Leslie is een echte Mug. Hij is blij dat
zijn winkel in een van de mooiste stukjes van
Haarlem staat. De overname van de winkels is
voor hem een carrièreswitch: “Ik heb de laatste
jaren veel op directieniveau gewerkt en mijn
eigen IT bedrijf gehad. Ik heb veel gereisd en
hielp lokale ondernemingen in derdewereldlanden groeien. Ik merkte op een gegeven
moment dat ik aan iets heel anders toe was.

Toen ik zag dat de twee winkels van Simon
Lévelt te koop stonden, hoefde ik niet lang na
te denken. Ik heb altijd een passie gehad voor
koffie en machines en een goede kop thee kan
ik ook waarderen. Het is echt iets heel anders
maar ik heb er ontzettend veel zin in.”
Op de vraag wat Marcel na zijn pensionering
allemaal van plan is zegt hij: “Ik heb geen grote
plannen hoor. We gaan misschien op den duur
verhuizen, daar kan ik nu wat meer tijd voor
vrijmaken. Ik kijk er in ieder geval naar uit om
dit keer zelf naar de kerstmarkt in Haarlem te
kunnen. Sinds de kerstmarkt bestaat heb ik
altijd zelf meegedaan en de markt dus nooit
zelf kunnen beleven. Daar komt dit jaar eens
verandering in.”

Ook via deze weg wil Marcel al zijn klanten
nogmaals hartelijk bedanken.
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Lies Nederstigt
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URBAN TRAIL 2018 IMPRESSIE

MOOIE VERHALEN UIT DE WIJK

Het wijkboek ligt bij de drukker!
D a n ie lla , o n ze r ed a c t r ice ,
liep o o k m e e.

Het afgelopen jaar heeft een flink aantal bewoners zich ingezet om een prachtig boek over de Vijfhoek, Raaks en Doelen te maken. Het resultaat is mooi om te zien en heerlijk om te lezen. Bekijk de
wijk door de ogen van bewoners en ondernemers.
Het boek duikt in de historie. Han van Stade-van Impelen
(1942) en Jenny Korf-Kuik (1936) vertellen over hun jeugd
in de Zuiderstraat. Ze speelden lekker op straat en gingen
lopend naar de lagere school; Jenny naar de openbare in
de Wilhelminastraat, Han naar de katholieke in de Koningstraat. “De Zuiderstraat was toen echt geen Vijfhoek: het
was een gegoede straat, zonder onderlinge heibel. Dat was
bij de Botermarkt wel anders: daar mocht je als jong meisje
’s avonds niet komen.” Ook de gebroeders Bouterse waren
in hun jeugd veel op straat. Bijvoorbeeld op het basketbalveld dat op de plek van de huidige bibliotheek lag. Als ze
tenminste tijd hadden, want ze hielpen menig uurtje in de
kruidenierszaak van hun ouders aan de Sophiastraat.

Rondje door de kerk
Haarlem bond op 11 november 2018 massaal de sportschoenen aan voor de eerste
editie van de Haarlem Urban Trail. Een
kleine terugblik in woorden en foto’s.
Met drieduizend lopers was het evenement
helemaal uitverkocht. Deelnemers liepen
5 of 10 km langs en door achttien leuke
en bijzondere highlights. Zoals molen de
Adriaan, het Archeologisch Museum, de
bibliotheek en de Bakenesserkerk. Ook
de koepelgevangenis had nog een keer de
deuren geopend, zodat de deelnemers al
hardlopend een laatste blik op de gevangenis oude stijl konden werpen. Het was
extra leuk met muziek onderweg, hier en
daar een dansje en even stilstaan bij een
mooie klassieke uitvoering.
De sfeer was goed en de deelnemers waren
enthousiast. Na de finish op de Grote
Markt was het tijd om de medaille en een
goed verzorgd ontbijtje in ontvangst te
nemen. Volgend jaar weer!
Tekst en foto’s: Daniella Konopasek
Foto’s: Lies Nederstigt

Janneke Groskamp van feestwinkel Jan Monnikendam herinnert zich haar doodsangsten toen de muurschildering bij de
sportzaal aan de Gedempte Voldersgracht werd onthuld; die
zit tot haar verbazing nog steeds op de gevel. Haar vader
Jos duikt nog verder de historie in: een belangrijke reden
dat ‘Jan Monnikendam’ aan de Gedempte Raamgracht zit, is dat in die straat
de jaarlijkse kermis werd gehouden.
Er zijn verhalen van ondernemers in de wijk: Frank Bonarius legt uit dat
de gemeente het in de jaren zeventig een mooie impuls voor de Botermarkt vond als Andriessen Piano’s - Vleugels zich in het verlaten pand van
drukkerij Saturnus zou vestigen. Destijds zat er louche handel rond de markt en de kroegen
waren veel minder leuk dan nu. Frank constateert dat het plein inderdaad een stuk aantrekkelijker
is geworden. Andriessen is een trekpleister voor mensen die verfijning waarderen en dat geldt zeker
ook voor Mabrouk met z’n enorme collectie kruiden, groenten en andere heerlijkheden. Sinds 1997
runnen de Marokkaanse broers Sahli, Benaissa en Mohammed ‘Mo’ Houlich de winkel. “Veel mensen
noemen onze winkel ‘de Turk’; ik vind het niet erg, maar verbeter het wel altijd”, zegt Mo.
En zo zijn er ook verhalen van Nel van Galen, de zusjes Klinkenberg, Leny van Schaik, Joost Swarte,
Niels Weijers, Cilia van Dijk, Jeanine van der Sanden, Marianne Mathijssen, Jan Hoving, Hannes
Kuipers, Christine Peursum en Lydian Zoetman en Michel Ordeman. Een uitgebreid portret van het
Binnenblad en voorganger Lokaal maakt het boek helemaal compleet.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto’s: Wijkboek
IK WIL HET
BOEK!
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HISTORIE

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

De dood was altijd in de buurt

Vier jaar geleden vonden op de begraafplaats aan de Kleverlaan ruim vijftig
Vijfhoekers hun laatste rustplaats. Dat dit feit geen schokkend wereldnieuws
was, zal te maken hebben met het feit dat deze Haarlemmers - ze maakten
deel uit van een groep van meer dan honderd - werden herbegraven. Ze waren
ooit, ergens tussen 1435 en 1480, overleden.

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

O

verigens, of de vijftig allemaal oorspronkelijk Vijfhoekers waren, valt ook te
bezien. De rust van hun oorspronkelijke
graf werd voor de meesten van hen verstoord
toen in 2012 op de Botermarkt vuilcontainers
werden geplaatst, waarvoor behoorlijk diep gegraven moest worden. De vondst van de grote
hoeveelheid knekels en complete skeletten op
de Botermarkt heeft natuurlijk te maken het
kerkhof van het Oude Gasthuis, naast de kapel
die gewijd was aan Sint Gangolf. Vanwege de
faam dat op voorspraak van deze heilige botkwalen en ander ongerief kon worden genezen,
kwamen in de Middeleeuwen ook patiënten uit
de omliggende steden naar Haarlem.

Daarnaast heeft isotopenonderzoek uitgewezen
dat sommige opgegraven botresten van toenmalige arbeidsmigranten moeten zijn geweest.
Aangetoond kon worden dat ze een heel ander
voedingspatroon hadden dan bewoners van
de kuststreken, en je bent wat je eet. De grote
stadsbrand van 1576 maakte een eind aan gasthuis, kapel en kerkhof en op het vrijgekomen
plein werden vanaf toen runderen verhandeld.
Vandaar de naam: De Ossenmarkt. Pas vanaf
het einde van de zeventiende eeuw kwam er

een markt in zuivelproducten en kreeg het plein zijn
huidige naam: Botermarkt.
Begraven en cremeren is
van alle tijden, maar in 785
verbood Karel de Grote de
lijkverbranding. Verbranden
was binnen het christendom uit den boze, want
eens, bij de terugkeer van
de Messias zou het lichaam
uit het graf moeten kunnen
herrijzen. Om dat moment
eenvoudiger te maken, werden in de Middeleeuwen
de doden met hun voeten richting het oosten
begraven, want daarvandaan werd de komst
van de Heiland verwacht. Geestelijken lagen
juist met hun hoofd in die richting zodat ze bij
de wederopstanding de gelovigen konden begeleiden bij dit vreugdevolle gebeuren. In middeleeuwse steden, dus ook in Haarlem, werden
overledenen in de stad en vaak naast een kerk
of kapel begraven. Meer vermogenden kochten
een plekje in de kerk. Hoe dichter bij het altaar
hoe duurder.

De Vijfhoek was in de vijftiende eeuw een nog
onbestemd stukje stad buiten de stadsmuren
dat langzamerhand bij de stad werd getrokken.
Maar zelfs rond 1500, toen de nieuwe stadswallen gereed waren, was de buurt nog nauwelijks
volgebouwd. Plaats genoeg dus om kloosters te
bouwen en dat gebeurde vanaf 1400 ook volop.
In 1485 kregen bijvoorbeeld de zusters van
het St. Annaklooster het recht om een kapel te
bouwen en een kerkhof aan te leggen. De kapel
bleef ook na de onteigening ten gevolge van de
reformatie in gebruik en in 1613 werd er door
Lieven de Key een toren aan vast gebouwd die
wij nu nog kennen. Toen de kapel te klein werd,
is die gesloopt en werd in 1645 begonnen met
de bouw van de Nieuwe Kerk. Na het gereedkomen van de kerk in 1649 werd ook onder de
vloer van deze kerk begraven.

Aan dit gebruik kwam in Nederland pas een
eind aan het begin van de negentiende eeuw.
Napoleon had in 1810 het begraven in de kerk
verboden. Geen overbodige maatregel want het
stonk regelmatig verschrikkelijk vanwege niet
goed afgesloten graven.
Ook het begraven in de
nabijheid van woningen
werd niet meer toegestaan. In 1815 heeft koning
Willem I het verbod van
Napoleon nog ongedaan
gemaakt - de kerken waren
immers een belangrijke
bron van inkomsten kwijtgeraakt - maar in 1827
moest ook hij erkennen
dat de situatie onhoudbaar
was geworden en werd het
verbod, nu definitief, van
kracht. In Haarlem was de
eerste moderne begraafplaats die aan de Kleverlaan, aangelegd in 1828. Bijna tweehonderd
jaar later vonden de restanten van opgravingen
op de Botermarkt, het Nieuwe Kerksplein en het
Donkere Begijnhof daar opnieuw een laatste
rustplaats.
Bron: Tot op het Bot - Skeletten van middeleeuwse Haarlemmers op de Botermarkt
Tekst: Hans Smit
Foto’s HGMK
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KERSTZANG OP HET NIEUWE KERKSPLEIN

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Gerard Zoontjes en z’n zonen
geven de muzikanten een dakje

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

het leven van de familie Zoontjes. Op 24 december
halen Zoontjes en z’n zonen de podiumwagen
uit de stalling. Ze koppelen de wagen aan de
trekker en gaan met een gangetje van zo’n 25
kilometer per uur richting Haarlem. Voor de
veiligheid rijden er twee auto’s met waarschuwingslichten achteraan. Relaxed gaat het richting
IJmuiderpont, want de snelweg is vanwege de
verkeerswetgeving geen optie. Vervolgens kruipt
de stoet via de Haarlemse Randweg en bereikt
zo’n anderhalf uur na vertrek het Nieuwe
Kerksplein. Daar wacht traditioneel de ontvangst

J

e stapt op kerstavond je huis uit en wandelt richting Nieuwe Kerksplein.
Onderweg kom je vele andere wijkbewoners tegen, ook op weg naar de
Kerstzang. Vanaf de kerktoren moet het een mooi gezicht zijn. Het
kraampje met chocomel en rum staat klaar, net als de doosjes vol programmaboekjes. Op het podium houden de muzikanten van Harmonie de Spaarnebazuin de spieren warm. De (nieuwe) dirigent Lindy Karreman heft om
middernacht de dirigeerstok en de samenzang begint.

We noemden het terloops: het podium. Dat
is wat zuinig, het mag wel wat meer aandacht
hebben, want er komt een hoop bij kijken om
het naar Haarlem te halen. We bellen aan bij
Gerard Zoontjes in Castricum, eigenaar van
Windtrappers Muziektent Verhuur. Mevrouw
Zoontjes heeft lekkere appeltaart gebakken:
de twee zonen eten een puntje mee. De acht
maanden oude hond mag laten zien dat hij zich
kan gedragen, maar wordt vanwege te groot
enthousiasme voor de interviewer in z’n ‘bed’
opgesloten.

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 naam Windtrappers verwijst naar de lokale
carnavalsvereniging. Die kreeg begin jaren
negentig het verzoek om het podium voor de
Kerstzang te leveren. Gerard weet niet precies
hoe het gegaan is: “De bestuursleden hadden
dat op de een of andere manier geregeld. Als
leden van de vereniging kregen we de vraag om
het podium naar Haarlem te brengen, dat was
interessant voor de clubkas en je had een leuk
uitje. De eerste keer dat ik meeging was ik veer-

k

Weergoden en lekke banden
Meestal verloopt het werk probleemloos,
al zijn er uitzonderingen. Zoals de avond
toen het stormde tijdens de opbouw: “We
hebben het zeil toen voor de zekerheid
ook maar aan de trekker vastgebonden.”
Of de keer dat het zo hard had gevroren
dat de stelpoten van het podium alleen
nog met een brander los te krijgen waren.
En dan was er het jaar dat er op kerstavond dertien centimeter sneeuw viel.
Het doek was érg zwaar geworden.
Ook vorig jaar was memorabel: lekke
band op de terugweg.

tien. Een paar jaar later mocht ik het zelfstandig
regelen en dat doe ik nog steeds.” De carnavalsvereniging stopte in 2011 en Zoontjes kocht het
podium. De verhuur is inmiddels uitgegroeid tot
een wat uit de hand gelopen hobby: het podium
staat bij allerlei evenementen in de regio.
De Kerstzang heeft een vaste plek gekregen in

met koffie door kerstzangvrijwilligster Marlies
Bolle. Zij heeft ook de sleutel om de paaltjes op
het plein naar beneden te halen. Gerard: “We
weten precies waar we moeten staan: tussen de
kerstboom en het kunstwerk en vier meter van
de muur van de kerk, dan kan de brandweer er
nog door. We lijnen het podium altijd uit op het
straatpatroon.”
Na gedane arbeid rijden de mannen huiswaarts
voor de kerstavond in familieverband. De
Kerstzang maakten ze nog nooit mee… Op eerste
kerstdag gaat al weer vroeg de wekker, want het
podium moet weg zijn voor de kerkdienst begint.
En dus vertrekken ze om zeven uur en doen hun
werk als iedereen nog lekker slaapt. Bij thuiskomst springen ze onder de douche, waarna ze
om een uur of tien aanschuiven bij het kerstontbijt dat moeder Zoontjes heeft klaargezet. Het
is ze niet aan te zien dat ze al een mooie klus
hebben afgerond!
Tekst: Ferdinand Pronk.
Foto’s: Familie Zoontjes
en archief Kerstzang
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Een nieuwe jas

EEN NIEUWE BIBLIOTHEEK

VOOR DE BIBLIOTHEEK
Tekst door Ellen Vestjens. Foto’s: Lies Nederstigt

KUNNEN WE HET TIJ KEREN, of moeten we accepteren
dat mensen geen boeken meer lezen? We vragen het Roxane
van Acker (52), sinds drie jaar directeur van de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland. “Computer, mobiele telefoon en sociale
media brengen ons veel, zoals snelle informatie en contacten. Maar het tempo en de drukte geven ook onrust. Er is
zoveel te kiezen. Wees je bewust hoeveel tijd het kost en dat
het ook af en toe kan stoppen. Het begint bij jezelf om de tijd
te nemen voor een boek, een verhaal.”
Roxanne heeft naast de vier Haarlemse bibliotheken en de
stationsbibliotheek de vestigingen in Zandvoort, Bloemendaal,
Heemstede en Hillegom onder haar hoede. Ze werkt vanuit
de grote stadsbibiotheek aan de Gasthuisstraat. Als je door de
grote poort gaat zie je de grandeur van het oude Doelengebouw,
dat vanaf 1512 eigendom was van de Haarlemse Schutters die
de stad verdedigden. Het plein was hun oefenplek om te schieten
en op diverse plekken zie je de wapens die ze gebruikten. In de
jaren 1974 verhuisde de bibliotheek vanaf de Prinsenhof naar
deze locatie. Om de collectie voldoende ruimte te geven, werd
de opvallende nieuwbouw gerealiseerd.
MISSIE
“Het belang van taal en tekst, van lezen, kun je niet genoeg
onderstrepen”, vindt Roxane. “Het wordt steeds belangrijker
dat je daar goed mee kunt omgaan. Vroeger ging je naar een
loket om een kaartje te kopen. Nu doe je dat thuis digitaal, voor
je scherm, in je eentje. Voor met name ouderen is dat veel ingewikkelder. Wij helpen bij het leren van die basisvaardigheden,
vaak in samenwerking met welzijnsorganisaties en scholen.
Het maakt ons niet uit of mensen een e-reader, smartphone,
pc of een papieren boek gebruiken, als ze maar lezen.
Ik merk dat alles minder snel digitaal wordt dan verwacht:
het papieren boek wordt weer meer gewaardeerd, ook door kinderen, en de verkoop stijgt. Uit onderzoeken blijkt dat je van
papier anders leert dan op een e-reader en dat de informatie
beter beklijft als je het opschrijft. Leuk om te weten: een kind
dat vijftien minuten per dag wordt voorgelezen, leert duizend
woorden extra per jaar.”
Door lezen vergaar je informatie en het helpt je om zelfbewust een mening te vormen. Roxane: “We enthousiasmeren
mensen om verhalen te lezen, nieuwsgierig te zijn naar andere
meningen en de wereld door andermans ogen te zien. Daarnaast dragen we op allerlei manieren de schoonheid van taal,
literatuur en poëzie uit: voor onze leden, op scholen, in
kinderdagverblijven, en tijdens workshops, bijeenkomsten en
lezingen. Dat doen we samen met schrijvers, boekhandels en
uitgevers. Mensen hechten aan een loopje naar de bieb:
snuffelen, even lezen, studeren, werken en elkaar ontmoeten.
Met een kopje koffie bij Coffeestar of op het terras.
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Ik leg me zeker
niet neer bij het
idee dat mensen
geen boeken
meer lezen

ACHTERGROND
Roxane is een bevlogen pleitbezorgster van lezen en dat
merkt haar thuisfront: “Mijn zoon is veel bezig met zijn telefoon
en met games. Maar ik heb erin gekregen dat hij voor het slapen
een half uurtje leest.” Ze lacht: “Af en toe leest hij langer, dan
doe ik net of ik het niet merk.”
Ze heeft een grote interesse in taal, lezen, geschiedenis en
cultuur, maar geen bibliotheekachtergrond. “Ik studeerde rechten
en had managementfuncties bij KPN en justitie. Ik vervul graag
een maatschappelijke rol en dat kan bij de bibliotheek. Met mijn
kennis en kwaliteiten vertegenwoordig ik de organisatie en kan
ik ideeën verwoorden, uitdragen en neerzetten. Als directeur
heb ik ook een belangrijke rol in het opbouwen en onderhouden
van een netwerk met verschillende organisaties. Ik heb het
enorm naar mijn zin in deze organisatie en op deze werkplek.”

VERANDERENDE ROL
Roxane: “De bibliotheek verandert. We willen een nuttige rol
blijven vervullen, op een manier die de mensen aanspreekt. Er
is behoefte aan een bieb als studie-, werk- en ontmoetingsplek,
met ook stilteruimtes. De bieb als innovator. Een veilige plek
voor iedereen, uitnodigend voor kinderen en cool voor jongeren.
Dat moet zichtbaar worden in de ruimtes. En we moeten het
achterstallig onderhoud aanpakken, zeker hier in het centrum.
Dat vraagt een flinke investering.
We hebben onze vragen voorgelegd aan Aat Vos, een gerenommeerde architect met internationale ervaring. Volgens hem
kunnen we onze wensen realiseren in de bestaande huisvesting.
Nu nemen de boeken nog veel ruimte in. In zijn plan presenteren
we die op een mooie manier in het magazijn. Binnenkort krijgen
al wel de collectie Young voor tieners met een lees -/taalachterstand en de collectie Young adults een plaats in het -verbouwdeMagazijn. De jeugdbibliotheek voor 0 tot 12 wordt uitgebreid en
blijft gewoon op de begane grond.”
IDEEËN IN DE STAD
“Intussen hebben we ideeën opgehaald in de stad. We zien
dat we de goede kant op gaan: samenwerking met scholen en
met diverse welzijnsorganisaties en het belang van literaire en
digitale taalvaardigheden. Cursussen, schrijvers uitnodigen en
meer plek voor activiteiten. Gezinnen met jonge kinderen en
welvarende ouderen maken goed gebruik van de bibliotheek,
maar we kunnen meer doen voor ouderen die wat minder te
besteden hebben.
Op basis van die uitkomsten heeft de gemeente Haarlem
steun uitgesproken voor onze plannen en daarmee een prachtige
basis gelegd voor de uitvoering. Het liefst zou ik morgen al beginnen, maar we zijn nog in gesprek over de aanpak en zoeken aanvullende financiering. Ik hoop dat we in 2020 starten. Aat noemt de
nieuwe bibliotheek ‘the third place’: een huiskamer van de stad
en van de wijk. Voor mij is het ‘the place to be!’

W AT F E I T E N
Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft in Haarlem
47.000 leden: dertig procent van de inwoners.
De Haarlemse vestigingen ontvangen jaarlijks circa
750.000 bezoekers. Er zijn in de 5 gemeentes in totaal
11 vestigingen waar ongeveer 150 mensen werken,
ongeveer de helft als vrijwilliger.
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Roxanes
persoonlijke boekentip:
Moby Dick!

Als kind ging ik elke week naar de bieb. Ik las vóór school, na school
en ‘s avonds met een zaklamp onder de dekens. Ik had er met de
boeken jarenlang fantastische werelden bij. Dat verdween toen ik
kinderen kreeg en het druk had met werk: lezen verdween naar de
achtergrond. Op mijn verjaardag krijg ik nog steeds boeken cadeau.
Maar als ik met zo’n bekroond exemplaar in de tas een urenlange
treinreis maak, komt het niet tevoorschijn, of het blijft bij lezen van
een pagina of wat. Net als iedereen in de coupé zit ik vooral op mijn
mobieltje te koekeloeren. Zucht. (Ellen Vestjens over lezen)
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ZOEKPLAATJE/COLOFON

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

Win twee

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met je naam,
adres en mailadres voor 15 januari 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 leverde veel reacties op: “Een ornament van
het nieuwe deel van de Schouwburg.”; “Een detail in de keramiekwand
van de toneeltoren. Ofwel, ‘het kussen in haar rug’ zoals Boudewijn de
Groot zei”; “Een detail van de prachtige en uniek te noemen verticaal
verlopende porseleinen elementen. Ontwerpster: keramist Babs Haenen.
Een mooie keuze van dit beeld, want de Schouwburg is jarig!”; ”Novi en
Roan lopen er altijd langs als ze een visje gaan eten bij Willy!” Allemaal
waar. En ehh… Janny Barger-Vaerewijck wint na loting de kaartjes.

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.

Et voilà, de eerste bijdrage van ons nieuwe redactielid
Arienne Bolt. Geïnspireerd door het verhaal van de familie
Diesfeldt (zie pagina 5) maakte zij een speciale kijk
op het kerstdiner in zo’n tiny house.

Ambtefijn: nomineer een toffe ambtenaar!
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan. Soms lijkt het
wel alsof de gemeente daar patent op heeft. Wie is er niet wel
eens boos geworden op een ambtenaar die alle wetten van de
logica tart. Of erger, die geen oor heeft voor onze redelijke argumenten. Wie heeft zich nooit onheus bejegend gevoeld door
onze dienaren van de staat? Iedereen kent wel zo’n voorbeeld
en klaagt tegenover familie en kennissen steen en been.
Maar hoe zit het dan met de gemeenteambtenaar die ons
fantastisch helpt, meedenkt of met oplossingen komt. Hoe
vaak komt dat niet voor? En hoe weinig praten we daarover.
Zelden of nooit!
Daar gaan we wat aan doen. We starten een nieuwe rubriek
waarin we zoeken naar de ambtenaar die onze dag heeft goedgemaakt, kortom de Ambtefijn!
Nomineer hem of haar en onze deskundige jury (namelijk de
redactie van dit mooie blad) bepaalt wie in het zonnetje mag
staan. Vervolgens gaan we de trofee persoonlijk overhandigen.
DUS: uw hulp is nodig. Vertel welke medewerker van de
gemeente Haarlem volgens u de Ambtefijn-trofee verdient en
waarom. Mail naar ferdinand@pronk.net

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: Arienne Bolt, Daniella Konopasek, Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk,
Hans Smit, Inge Crul, 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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WIJKDINER GROOT SUCCES
Het was weer een mooie avond: het derde wijkdiner in de Nieuwe Kerk.
Binnen een week waren alle 120 zitplaatsen ‘uitverkocht’. Wijkbewoners
genoten van muziek, elkaar en natuurlijk het goed verzorgde diner van
‘In ’t Goede Uur’.
VERKEER NIEUWE KERKSPLEIN
In onze wijkvisie ‘verkeer’ staan
onze ideeën over het snel oplossen van zes grote knelpunten in
de wijk. Het verkeer rond het
Nieuwe Kerksplein is er één van.
De gemeente heeft (vanwege
de grote belangstelling) twee
informatieavonden voor omwonenden gehouden. Daaruit bleek
onder andere dat veel bewoners
willen dat vrachtverkeer wordt
geweerd. De gemeente neemt
mede naar aanleiding van de
reacties binnenkort een besluit.

GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Leden: Annette Schild, Bert Gijrath,
Dick Smit, Elena Nastase, Jan Teitsma,
Jeanine van der Sanden en Marlies
Dingenouts.

24 UUR PER DAG?
Tijdens de avonden over het
Nieuwe Kerksplein en eerder bij
gesprekken over overlast door
sommige coffeeshopbezoekers
bleek dat bewoners tevreden
zijn over de bereikbaarheid van
handhaving. Althans, overdag en
’s avonds. Eind van de avond en
’s nachts is een ander verhaal:
dan is de meldkamer gesloten
en worden bellers naar de (beperkt bezette) politie verwezen.
Met andere centrumwijkraden
pleiten we daarom voor een
proef waarbij handhavers permanent bereikbaar en inzetbaar zijn.

PROJECTEN VOOR DE WIJK
Burgemeester en Wethouders
hebben een informatienota voor
de raadsleden gemaakt. Daarin
staan projecten in het centrum
op het gebied van mobiliteit,
duurzaamheid en de openbare
ruimte. B&W zien kansen voor
een autoluwere wijk en gaan onderzoek doen naar een nieuwe
verkeerscirculatie op basis van
onze wijkvisie verkeer. Andere
projecten: groot onderhoud
aan de Wilhelminastraat/ Prins
Hendrikstraat, nieuw asfalt op de
Raaksbruggen en de Brouwersbrug en het herinrichten van de
Raamvest. Er wordt ook gekeken
naar het stimuleren van hoogwaardig openbaar vervoer en
een fietsring rond de binnenstad.
Verder zijn er ideeën voor een
kleinere verkeersfunctie van de
Wilhelminastraat en het vergroenen van het traject Wilhelminastraat/ Kinderhuisvest.

DE KERSTBOOM IS ER WEER!
Met dank aan Klavertje5 staat er
weer een prachtige kerstboom
op het Nieuwe Kerksplein. We
wensen u alvast fijne feestdagen!

RAAKS BLIJFT ONVERANDERD
Omwonenden kwamen enige tijd geleden in actie tegen veranderingen
bij de Raaks. Op initiatief van AH zou een laad/losvak worden vergroot
door een boom te verplanten, fietsenrekken weg te halen en parkeerruimte voor gehandicapten te beperken. Na vele gesprekken heeft de
gemeente de bewoners gelijk gegeven. De boom werd overigens aangereden en zal worden rechtgezet en met beton worden beschermd. Zo
nodig komt er in het voorjaar een nieuwe.

WERK LIANDER GAAT DOOR
De aanleg van nieuwe kabels en
leidingen in de Vijfhoek liep niet
naar wens. Liander legde het
werk daarom langdurig stil,
evalueerde en ging weer verder.
Maar dan wel zo dat de straten
beter bereikbaar blijven en het
werk veiliger wordt uitgevoerd.
De werkzaamheden duren tot 4
maart 2019. Bel bij vragen met
Technisch Klant Contact van
Liander, op 088-5426323 (ook
bereikbaar buiten kantooruren).
www.liander.nl/werkzaamheden
TOT ZIENS OP 13 JANUARI 2019
Op zondag 13 januari beginnen
we het jaar met onze nieuwjaarsreceptie annex jaarvergadering,
aanvang 14.30 uur. Proost op het
nieuwe jaar, kijk terug op 2018 en
denk mee over de plannen voor
2019. Op deze middag presenteren we het prachtige wijkverhalenboek dat wijkbewoners
afgelopen jaar hebben gemaakt.
Er ligt een exemplaar voor u klaar
(zie ook pag. 11).
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent  mustafa.karademir@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gem. Haarlem: www.haarlem.nl14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraagstellen of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu
551 78 45

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