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Passie voor paarden
Kelderpraat in de Gierstraat
De eerste Ambtefijn
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IN DIT NUMMER
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n het eerste nummer van het nieuwe jaar
bedanken we graag onze adverteerders.
Dankzij hun medewerking kunnen we dit
mooie blad zonder subsidie maken en gratis bij
alle wijkbewoners bezorgen. We maken er weer
een mooie jaargang van!

5
OP DE BOK
Je moet het een keer meemaken: op de Dam in
een paardenkoets stappen en je lekker rustig
over de Amsterdamse grachten laten rijden. Met
ongeduldige auto’s in je nek en fietsers die je om
de oren vliegen. Misschien is je koetsier dan wel
Vijfhoeker Frans van Wittmarschen. Die wordt
daar niet warm of koud van en vertelt gewoon de
sappigste verhalen.
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DE EERSTE AMBTEFIJN
In december kondigden we een nieuwe
rubriek aan: de Ambtefijn. Een onderscheiding van de lezers van het Binnenblad voor
een medewerker van de gemeente die je met
de titel ‘ambtenaar’ tekort doet: het is een
‘ambtefijn’. Omringd door grote geheimzinnigheid hebben we de trofee voor het eerst uitgereikt: een fraai geproduceerde oorkonde gevat
in een budgetlijstje. Een parel op het bureau
van Annette Kamp!
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LEKKERE DONDERDAGWANDELING
Gezond Natuur Wandelen vanuit onze
wijk. Daar konden we ons niet direct
een voorstelling bij maken, dus trokken we de
stevige stappers aan. En het moet gezegd: langs
de singels loop je lekker bij, en soms zelfs in, het
groen. Bovendien is het erg gezellig om op
donderdagochtend met wat wijkgenoten een
uurtje op pad te gaan.

Beestachtig
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KELDERPRAAT IN DE GIERSTRAAT
Wij worden altijd erg nieuwsgierig als ergens
bouwhekken staan. Zeker als er een bord op
hangt waarop staat dat er iets bijzonders is
gesloopt. En dus regelden we een afspraak om
meer te horen over Gierstraat 35. Archeologen
kunnen veel vertellen over de historie en nemen
met ons een duik in de zes kelders, volgestort met
gebroken en versleten keukengerei en huisraad en
complete tegelwanden. Bij Bureau Archeologie
Haarlem blijken ze dol te zijn op kelders. Heeft u
er een, dan komen ze graag een kijkje nemen.
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HULP VOOR DE SLIJTER
Cafés zijn de smeerolie voor de
samenleving. Daar heeft het
althans veel van weg als je het verhaal leest over
’t Kantoor. Toen ze daar hoorden over de ellende
waarin een van de klanten, slijter in Velserbroek,
werd gedompeld, stelden ze een schema op en
stonden ze om beurten achter de toonbank tijdens
de drukke decembermaand. Een bijzonder verhaal.
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VEGANISTISCH KOKEN IS EEN EITJE
Het hoort bij de goede voornemens aan het
begin van het nieuwe jaar: gezonder eten.
Anneke van Ee uit het Zuiderhofje begon er
twee jaar geleden mee, in navolging van haar
dochters. Eerst wat onwennig, maar inmiddels
vol overtuiging en met groot gemak. Dankzij
een lekker receptje kunnen we er allemaal mee
kennismaken.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
13 • Ondernemer in beeld 15 • Happy Hypno
Therapie 19 • Arienne 19 • Win 2 filmkaartjes
met WieWeetWaar 20 • Wijkraadbulletin

Op weg naar huis vanuit de boekwinkel liep ik langs het huis van buurman,
die voor zijn openstaande deur op zijn
knieën de wielen van een kinderwagen
lag te poetsen. Hij was terug van een
wandeling door de Hout. Z’n kleinkind
kan net lopen en werd binnen door
buurvrouw onderhanden genomen.
Poep aan de schoentjes.
Juist op dat moment schreeuwde
buurman op hoge toon naar zijn vrouw
daarbinnen: “Lekker hè. Begrijp je nou
eindelijk waarom ik nooit, maar dan ook
nooit een hond wil hebben?” terwijl hij
driftig probeerde de stront van de wielen
te krijgen. De derrie had zich met de
spaken gemengd. Ik zag in de gang
een emmer sop: ze hadden de vloer en
het vloerkleed ook moeten kuisen.
“Voortaan even opletten voor je naar
binnen rijdt”, adviseerde ik voorzichtig.
Omdat hij alleen met een woeste
grom reageerde, vertelde ik over het bijzondere boek dat ik zojuist had aangeschaft: 500 foto’s van honden met hun
baasje gemaakt in de ‘Donkere Hout’.
Buurman kwam hierdoor in de juiste
stemming en ging uitgebreid tekeer over
wat het hondenras hem in zijn leven had
aangedaan. Met als hoogtepunt een hondenbeet waar zijn halve kuit van openlag. “Doet-ie anders nooit,” had de hondenbezitter hem nog nageroepen toen die
hem bij de Eerste Hulp afzette voor een
tetanusprik.
Toen buurman op het kookpunt was,
liet ik hem toch nog even de vrolijkste
van de 500 foto’s uit het boekwerkje
zien: “Kijk, allemaal gefotografeerd door
Jos van Hoogdalem, een buurtgenoot.
Leuk he? Het is al deel twee. Hij zit inmiddels al op duizend honden!”. Omdat
buurman dreigde te ontploffen, gaf ik
snel ten afscheid het boekje aan buurvrouw in bruikleen.
Het was een heerlijke ochtend.

Binnenvetter
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Als je binnenkomt in het appartement aan het Sophiaplein waar Frans van
Wittmarschen en zijn vrouw Jos wonen, dan zie je meteen: hier woont een
paardenliefhebber. Op de brede vensterbank en in het wandmeubel staan
tientallen beeldjes van paarden. Frans houdt van verzamelen. Zo heeft hij een
ongelofelijke collectie stripboeken en sieren talloze tekeningen en beeldjes
van Joost Swarte de hele woning. Maar de paarden staan op één!

 Geweldige hobby
Frans: “Ik ben begonnen met paardrijden toen
ik in 1970 in de Duvenvoordestraat ging wonen,
vlak achter stalhouderij Vosse. Na een paar jaar
ben ik met deze hobby gestopt en heb ik mijn
duikbrevet gehaald. Maar toen mijn dochtertje
in 1985 op paardrijles wilde, kon ik het niet
laten en heb ik mijn koetsiers- en ruiterbewijs
gehaald. Het is een geweldige hobby. Op vakantie probeer ik altijd in de buurt te zijn van een
stal waar ze paarden verhuren. Ik heb overal
gereden: in Portugal, in de Verenigde Staten,
Marokko, Wales. Maar ook de Veluwe en de
Loonse en Drunense duinen zijn echt geweldig.
Drie jaar geleden ben ik gestopt met in het
zadel rijden omdat ik last kreeg van mijn arm.
 Carrièreswitch
Frans wordt in 1944 geboren in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt waar zijn opa en later zijn
vader een smederij hadden. Toch kiest hij een
heel ander beroep: na de hbs-b gaat hij naar de
zeevaartschool om stuurman te worden op de
grote vaart. Na een jaar ontdekt hij echter dat
het leven op zee niets voor hem is en gooit hij
het roer helemaal om. In 1968 gaat hij werken
bij IBM. Daar maakt hij het allereerste begin van
de automatisering mee. Hij eindigt zijn loopbaan als systeemprogrammeur, verantwoordelijk voor het bijhouden van de besturingssoftware.
 Dubbelspan
Na zijn vervroegde uittreding werkt Frans tot
zijn pensioen nog vier jaar bij de ING Bank
en is hij op zijn 56ste pensionado. Hij besluit opnieuw
paardrijles te nemen
en gaat op voor het
koetsiersdiploma
dubbelspan. Frans:
“Ik had bij Vosse

les van de man die in Amsterdam de Heinekenkar rijdt, met al die houten vaten en vier Shires
ervoor. Het grootste paardenras te wereld,
bijna twee meter hoog. Tijdens een les rijden
we met een tweespan de Vlamingstraat in en
kunnen we bij de Barrevoetestraat niet verder.
Zegt hij: ‘kom maar’ en stuurt de kar zo recht
achteruit. Toen hebben we met zijn allen zitten
applaudisseren. Hij was het die tegen mij zei:
‘Er is een bedrijf in Amsterdam dat koetsiers
vraagt’. In 2001 ben ik daar begonnen en sindsdien rijd ik vanaf onze standplaats op de Dam
toeristen door de stad. Een fantastische hobby
en nog betaald ook.”
 Bierfietsen en draaiorgels
Koetsieren in Amsterdam is een vak apart. De
paarden worden getraind om te wennen aan
het drukke verkeer, de stoplichten en het geschreeuw van dronken toeristen. Frans: “Alleen
bierfietsen en draaiorgels, daar blijven ze problemen mee houden. Tijdens Chinees nieuwjaar
moet je ook wegwezen. Je leert anticiperen en
het gaat bijna altijd goed. Mijn koets heeft wel
eens omgelegen. Het paard van een collega
deed wat moeilijk en trok mijn koets om, maar
mijn paard had er niks van. Staat meteen in de
krant dat we de beesten niet goed verzorgen.
Dat is natuurlijk onzin. Wij houden van paarden
en de verzorging is top. Elke dag worden ze met
een trailer naar een boerderij in Purmerend
gebracht. Om de dag hebben ze vrij, want er
zijn tien paarden voor vijf koetsen.”
 Koets door Haarlem
“Ik zou het leuk vinden om toeristen met een
koets door Haarlem te rijden, maar je mag de
binnenstad niet in, overal paaltjes. En voor mij
geldt dat de problemen met mijn arm nu te
veel opspelen. Het is niet zozeer het mennen, je
moet ook het paardentuig tillen en dat is zwaar.
De poepzak achter het paard is onder de koets
bevestigd en die krijg ik er niet meer onderuit.
Dan moet ik mijn collega’s vragen: ‘wil je die
voor me legen?’. Ik word een beetje te afhankelijk. Ik denk dus dat ik er dit jaar helaas mee
moet stoppen.”
Tekst: Hans Smit
Foto’s: Lies
Nederstigt
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DE EERSTE AMBTEFIJN

‘Ambtefijn’ is de
onderscheiding van
het Binnenblad voor
een toffe ambtenaar.

OP 15 JANUARI verwacht Annette
onze redacteur voor een interview over
haar werk. Ze is even van slag als er
vanuit het blad en de wijkraad vier
mensen bij de balie staan. Dat past niet
in de gereserveerde vergaderruimte. Als
ook een medewerker van de afdeling
communicatie, de gebiedsverbinder en
een flink aantal collega’s van Werk en
Inkomen en het Sociaal Wijkteam
binnenstappen, weet ze zeker dat er iets
aan de hand is. Ze zijn ‘onder embargo’
uitgenodigd voor de plechtigheid.

Het certificaat is op
15 januari voor de
eerste keer uitgereikt.
Annette Kamp was
de overrompelde
gelukkige.
vlnr: Annette Schild van de Wijkraad, de eerste Ambtefijn Annette Kamp,
Jan Hoving en Ferdinand Pronk van het Binnenblad

Ze maakt namens
de gemeentelijke
afdeling Werk en
Inkomen deel uit van
het Sociaal Wijkteam.
Op het certificaat
staat de reden voor
haar uitverkiezing:
“Ze is een ambtenaar
naar ons hart, die
bewoners op één zet
en die creatief naar
oplossingen zoekt.”

6

COÖRDINATOR VAN het Binnenblad Jan Hoving en redacteur Ferdinand Pronk scheppen duidelijkheid:
medewerkers van de gemeente heten
ambtenaar. En van ‘naar’ is inderdaad
sprake als dingen anders lopen dan je
als bewoner logisch vindt of wanneer
je je niet goed behandeld voelt. Over
wat goed gaat, lees je zelden. Tijd voor
een positieve actie: elke twee maanden
benoemt de redactie een Ambtefijn:
een door de lezers genomineerde toffe
ambtenaar.
IN HET INTERVIEW dat we na de
‘plechtigheid’ hebben, illustreert
Annette wat het Binnenblad zo aanspreekt in haar manier van werken.
“Ik ben in 2015 bij het Sociaal Wijkteam gekomen. Daarvoor werkte ik
‘gewoon’ in het stadskantoor. Het
verschil is groot: ik werd van dienstverlener hulpverlener. Vroeger nodigde
ik mensen op kantoor uit om over hun
uitkering te praten. Ik ben me later
gaan realiseren dat die dat vaak eng
vinden. Wel logisch eigenlijk, want er

hangt natuurlijk veel van zo’n gesprek af.
Nu heb ik gesprekken bij mensen thuis.
Bijvoorbeeld op verzoek van collega’s,
huisartsen of zelfs buren. Als iemand een
afspraak met een instantie heeft, ga ik wel
eens mee.”
Ze geeft een voorbeeld. “Iemand met een
angststoornis moest naar een klantmanager.
In overleg met de klant heb ik de klantmanager gevraagd of het gesprek op een
voor hem ‘veilige’ plek kon plaatsvinden.
De klantmanager is bovendien de vaste
contactpersoon geworden, dat voelt
vertrouwd. Het is mooi dat dit door de
komst van de sociale wijkteams kan.
Helaas kunnen we maar een beperkt
aantal mensen zo intensief helpen.”
ANNETTE KAN WEL EENS gefrustreerd raken door alle regels: “Een klantmanager schakelde me in om iemand te
helpen die grote problemen had. Hij was
ernstig ziek, sliep in zijn auto en had
schulden, onder meer vanwege boetes
omdat de apk was verlopen. Alles leek
goed te komen: de man kreeg een woning
en de uitkering was geregeld. Maar toen
legde de belastingdienst beslag op zijn
geld. Gelukkig heb ik binnen het wijkteam
collega’s waar ik op zo’n moment even kan
afreageren en met wie ik samen naar een
oplossing kan zoeken.

DOORDAT WE ZO nauw contact
met klanten hebben, zien we wat
voor formulieren ze moeten invullen
en welke brieven ze krijgen. Die zijn
vaak erg moeilijk geformuleerd. We
bespreken het met collega’s: is het
wel nodig dat je dit allemaal vraagt
en kan het eenvoudiger?
Een klant was laatst boos na een
gesprek: hij kwam vertellen welk
vrijwilligerswerk hij wilde doen.
Vervolgens kreeg hij een plan met
harde afspraken. Dat schoot hem
totaal in het verkeerde keelgat.
We hebben aangedrongen op een
tweede gesprek en een nieuwe brief.
Daarin stond hetzelfde maar veel
gelijkwaardiger geformuleerd. Dat
stimuleerde de klant om alsnog aan
de slag te gaan. De gemeente staat
trouwens tegenwoordig erg open
voor beter taalgebruik en gaat alle
brieven en beschikkingen eenvoudig
schrijven: op B1-niveau.”

enthousiast te maken om mee te
gaan. Als ze dat eng vinden, haal ik
ze de eerste keer op. Er is ook
iemand die altijd naar onze werkplek
bij ‘De Tulp’ komt om samen naar de
wandeling te gaan. Tijdens het
wandelen krijgen mensen onderling
meer binding.”
HET ZIJN MOOIE voorbeelden
die laten zien dat Annette terecht
Ambtefijn is. Gaat het Binnenblad nu
alle verrichtingen van Annette onder

de loep leggen? Dat valt mee, want
niet voor niets staat op het certificaat
de Latijnse zin ‘Ad impossibile nemo
tenetur’. Vrij vertaald: ‘Niemand
wordt geacht het onmogelijke te
doen’.
In het volgende nummer zetten we
een andere Ambtefijn in de schijnwerper. Kent u zo iemand, dan horen we
het graag via ferdinand@pronk.net
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto’s: Lies Nederstigt

DE WIJKWANDELING die elke
donderdag vanaf het wijkgebouw
start is een makkelijke manier om
contact te leggen: “We zijn er rond
de zomer samen met de wijkraad
en ‘Gezond Natuurwandelen’ mee
begonnen. Ik probeer klanten

NIET
AMBTENAAR,
MAAR
AMBTEFIJN
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GEZOND NATUUR WANDELEN VANUIT ONZE WIJK
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Nieuwe eigenaar met
vernieuwde keuken

Lekker
een uurtje
wandelen
Het is donderdagochtend
tegen elven. Net als elke
week verzamelen zich
wandelaars voor het wijkraadsgebouw voor een
gratis wandeling
van ongeveer een uur
in en rond de wijk. Dit
keer met wat minder
deelnemers vanwege de
vakantie, maar vaak met
tien of meer. De wandelingen gaan altijd door,
tenzij het onweert.

Verse huisgemaakte frites
en pulled chicken

De wijkwandeling is elke donderdag vanaf
11 uur en start voor de deur van het gebouw
van de wijkraad, Nieuwe Kerksplein 17.
Meedoen is gratis, de koffie kost 50 cent.

oel Remeijer en Jan Breman verzorgen afwisselend de route. Die is
steeds een kilometer of vijf en heeft
als motto ‘gezond natuurwandelen’.
Daarbij moet je ‘natuur’ vrij interpreteren,
want de bossen en de zee haal je in een uurtje
niet. Maar gezond voor hoofd en lijf is de
wandeling zeker en groen kom je altijd tegen,
hoe versteend onze stad ook heet te zijn.

In een prettig tempo gaan we van start. Jan
vraagt of iedereen het kan bijhouden en dat
lukt prima. We nemen de Doelstraat, gaan
langs de Oranjekade en steken over naar de
Leidsevaart. Al gauw gaan de gesprekken over
parkeerproblemen in de wijk, de schoonheid
van de Nieuwe Kerk en dat je wandelend veel
meer ziet dan wanneer je fietst. Bijvoorbeeld
dat in de autoshowroom van alle auto’s de
lichten branden. Niet wereldschokkend,
maar wel apart. Het wordt wat meer natuurwandelen als we de Zijlweg oversteken.
Fraai toch, die Kinderhuissingel.

Koffie en een verhaal!
Iets na twaalven lopen we het wijkraadsgebouw
binnen. Nelleke en Bert hebben net als elke
week koffie en thee gezet en voor flinke koeken
gezorgd. Wie wil, kan nog even napraten.
Bert heeft nog een mooi verhaal uit de tijd dat
hij op een cruiseschip voer: “Na een gezellige
avond maakten we de passagiers wijs dat het
schip naar links zou overhellen als iedereen
aan die kant zou gaan staan. De kapitein
werkte mee: toen iedereen daar stond,
maakt hij een bocht waardoor het net leek
of het verhaal klopte.”
Met een brede glimlach gaan we naar huis…
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto’s: Janny Barger, Jan Breman en
Ferdinand Pronk

Wijkbewoner Janny Barger wandelt elke week
mee en nodigde het Binnenblad uit om ook
eens aan te sluiten: “We hebben een flinke
groep wandelaars, maar gek genoeg komt
bijna niemand uit onze wijk. Dat is jammer,
want de wandeling is leuk en je kunt het op je
eigen manier doen. Sommige mensen vinden
het gezellig om onderweg met anderen te
praten, anderen lopen liever alleen. En na
afloop kun je mee voor een kop koffie, maar
je bent ook vrij om dat niet te doen.” Voor
Janny is de wandeling een prettig vast
moment in de week: “Je bent er lekker even
uit, je komt buiten en het is gezellig.”
Gek als je niet meegaat
We slaan de groene Schotersingel in en
komen langs het Dolhuys. Tijd voor een foto
op het mooie binnenplein en natuurlijk wat
grappen over het bijschrift. ‘Je moet wel gek
zijn als je niet meewandelt’. Een paar mensen
zijn al eens in het Dolhuys geweest en
genoten van de - soms lugubere - expositie
over psychiatrie door de eeuwen heen.
We wandelen door en staan oog in oog met
de Fonteinkerk. Jan Breman blijkt er koster te
zijn. Een bezoekje aan de kerk bewaren we
vanwege het tijdschema voor een andere keer.
Nieuwsgierig, want in het gebouw zat tot
1984 de Frans Hals bioscoop.
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KELDERPRAAT IN DE GIERSTRAAT

Hoe vaak zijn we er niet aan
voorbij gelopen of gefietst?
De bijna saaie gevel van
Gierstraat 35. Maar ineens
was het hele pand weg.
Gesloopt. Ach ja denk je dan,
pandjes genoeg in onze wijk.
Maar dan verschijnen er
informatieborden op het hek
rond de bouwplaats en lezen
we dat hier toch iets heel
bijzonders is verdwenen.

Gierstraat 35,
een pareltje
voor
archeologen

▲
Majolica wandtegels uit de
bedstedekelder,
1625-1675

HISTORIE

us gaan we ons licht opsteken
in de Bakenesserkerk waar het
Bureau Archeologie Haarlem
is gevestigd. We vragen aan
stadsarcheoloog Anja van
Zalinge en haar collega Sem Peters of
de sloop van het pand ook voor hen zo
onverwacht kwam als voor de gemiddelde
wijkbewoner.
“Nee, zo erg is het nu ook weer niet,”
zegt Anja lachend, “wij hebben het allemaal strak onder controle. Als er een
vergunning voor bodemverstorende activiteiten of sloop wordt aangevraagd, komt
die eerst bij ons langs. Dat zijn er voor heel
Haarlem tussen de honderd en tweehonderd per jaar. Een groot deel van ons werk
bestaat eruit dat we proberen te beoordelen of het een interessant pand is dat ingrijpend wordt verbouwd of zelfs helemaal
tegen de vlakte gaat zoals in dit geval.
Allereerst kijken we dan op de oudste
kadastrale kaart van Haarlem uit 1830 of
de contouren van het perceel daar al op
staan. Probleem is dat pandjes die geen
monumentale status hebben of die geen
gemeentelijk monument zijn, in feite
vogelvrij zijn. Maar zulke panden kunnen
soms achter de gevel (bouw)historisch erg
waardevol zijn.”

Sem: “Het is een klassiek probleem dat
je relatief nieuwe voorgevels hebt waarachter een veel oudere bouwmassa kan
zitten. Dat zie je niet vanaf de straatkant.
Dan blijkt pas bij de sloop dat er een volledig zeventiende-eeuws pand achter zit. In
dit geval was het niet zo. Door het steegje
ernaast kon je al zien dat er een oud pand
achter die gevel zat. Maar nader onderzoek wees uit dat de gevel zelf toch ook
zeventiende-eeuws was. In de achttiende
eeuw is de trapgevel vervangen door een
lijst naar de mode van die tijd en in de negentiende eeuw zijn er
grotere T-ramen ingezet. In 1911 kwam de strakke winkelpui op
de begane grond.”
Doordat de eigenaar goed meewerkte kon in opdracht van de
afdeling Erfgoed van de gemeente Haarlem een bouwhistorisch
onderzoek worden uitgevoerd, naast het door hem aanbestede
archeologisch onderzoek dat nog steeds loopt. De resultaten zijn
verbluffend. Onder het pand zit een veertiende-eeuwse kelder.
Een tongewelf met een opening naar de straat en een trap naar
binnen. De speciale nis om een kaarsenkandelaar in te zetten is
typisch voor die tijd. Op de kaart van Thomas Thomaszoon uit
1578 is goed te zien hoe verwoestend de grote stadsbrand van
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twee jaar daarvoor is geweest en dat ook
dit pand in vlammen is opgegaan. Op de
oude fundamenten is men al snel na de
brand weer gaan bouwen. Op basis van
jaarringenonderzoek bleken de oudste balken op de benedenverdieping van bomen
die in 1577 zijn gekapt. Bijzonder is wel dat
het grootste deel van het huis pas dertig
jaar later is herbouwd. Het houtskelet, de
vloeren en de kap stammen uit 1606 en
1611. De consoles waarop de balken rustten hebben ook de typische stijlkenmerken
uit die periode. Wel is er omstreeks het
midden van de zeventiende eeuw een
geheel nieuwe gevel voor geplaatst.
Sem: “Al deze informatie kwam wel pas
boven water, nadat besloten werd het pand
te slopen. Door een meer planmatige aanpak zou dat voorkomen kunnen worden. Je
moet eigenlijk inventariseren wat er achter
al die voorgevels zit. Dat kun je vrij simpel
doen door korte bezoekjes per pand af te
leggen. Maar dat is in het verleden niet gebeurd bij dit soort panden. Dus missen we
ook nog het grotere plaatje. Was in dit pand
een winkel gevestigd, was de Gierstraat in
de zeventiende eeuw al een winkelstraat?
Door historisch archiefonderzoek kennen
we wel al namen en beroepen van de bewoners van dit huis door de eeuwen heen.
Zo wordt bijvoorbeeld het pand op
25 september 1841 geveild, waar op dat
moment Maria van Rheeden woonde. Het
werd toen omschreven als een huis met
erf, waarin een ‘vleeshouwers- en spekslagersaffaire’ werd bedreven. De onderzoekers zijn aanbeland bij 1708 en we hopen
natuurlijk tot 1611 terug te kunnen gaan.
Aan de huisraad die we gevonden hebben
kun je zien dat het pand een normale
bewoning heeft gehad, maar servies als
dit bordje van kraakporselein bijvoorbeeld
kwam in 1602 in de mode en was veel te
duur voor de gemiddelde burger. Toch hebben we het daar gevonden.”
Op grote tafels in de Bakenesserkerk
zijn alle vondsten van Gierstraat 35 uitgestald. Achter de voorste kelder lagen
nog meer ondergrondse ruimtes zoals
een waterkelder en twee zogenaamde
bedsteekelders. In totaal zes kelders, die in
de loop van de tijd in onbruik zijn geraakt
en volgestort met gebroken en versleten keukengerei en huisraad. Maar ook
complete tegelwanden. Er liggen 182 gave

◀
Stadsarcheoloog Anja van
Zalinge en
haar collega
Sem Peters

zeventiende-eeuwse gedecoreerde
wandtegels ingepakt klaar om
gefotografeerd te worden. Het zijn
stuk voor stuk als het ware kleine
schilderijtjes. Een schatkamer
voor de archeoloog. En er was een
beerput waarin de uitwerpselen
van de bewoners werden opgevangen. Hoewel dergelijke putten
eens in de vijf jaar geleegd werden,
bevatten de overgebleven resten
een schat aan informatie over eetgewoontes in vroeger tijden.

◀◀
Het winkelpand in de
Gierstraat
vlak voor de
sloop

Sem: “We zijn al een heel eind
met het sorteren van alle botjes,
graten en zaden en het bij elkaar
zoeken van de scherven. Ondanks
het feit dat de Archeologische
Werkgroep Haarlem flink aan de
slag is geweest, kunnen we nog
steeds hulp gebruiken. Op woensdagen is iedereen welkom om ons
een handje te helpen.”
Anja: “Als iedere lezer van het
Binnenblad een middagje komt
meehelpen, komen we een heel
eind. En nu we toch bezig zijn hebben we nog wel een oproep: laat
je kelder zien. Het is bij niemand
bekend hoeveel historische kelders
er nog in Haarlem zijn. De Vijfhoek
heeft het in de achttiende en negentiende eeuw zwaar gehad toen
veel mensen bij gebrek aan werkgelegenheid uit Haarlem wegtrokken. Hele straten werden afgesloten en eigenaren werden voor de
keus gesteld om de panden op te
knappen of af te breken.
Mogelijk zijn daarbij net als
in de Gierstraat oudere kelders
behouden gebleven, ook als er
later nieuwbouw bovenop kwam.
We zijn van plan een kelderproject
te beginnen en de Vijfhoek is een
mooie plek om daarmee te starten.
Ik zou zeggen, iedereen die een
kelder onder zijn huis heeft: meld
je aan.”

◀
Het uitgraven
van de
beerput

◀
Een tafel vol
scherven

Er zijn vele
in stukken
gebroken
Goudse
stenen pijpen
gevonden,
waaronder
deze bijzondere pijp met
op de kop
een voorstelling van een
koning en
koningin. De
tekst op de
steel luidt:
‘Door God
William en
Mary wierd
Holland
Engeland’
◀
◀◀
Kraakporseleinen
bordje

Aanmelden voor het kelderproject?
Stuur een mailtje naar Anja van
Zalinge: a.v.zalinge@haarlem.nl
Tekst: Hans Smit
Foto’s: Lies Nederstigt en
Bureau Archeologie Haarlem
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ONDERNEMER IN BEELD

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S DIERENBOETIEK
Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802

In 1981 Bea’s Dierenboetiek opened
on the Gierstraat, one of Haarlem’s
most charming shopping streets.

OPENING HOURS
Monday
13.00 - 18.00
Tuesday + Wednesday
09.00 - 18.00
Thursday
09.00 - 18.00
Thursday from 1 April until 31 December
late night shopping to
21.00
Friday
09.00 - 18.00
Saturday
09.00 - 17.00
1st Sunday of the month 12.00 - 17.00

Visit Bea’s Dierenboetiek for expert
advice and a wide variety of quality
products for your pets.

V

an interieuraccessoires en gifts tot kleine meubelen en kunstwerken
van diverse kunstenaars, Ekster & Jay is voor mooie en Skandinavisch
beïnvloede spullen van alle markten thuis. Engelsman Paul Karabin en
Nederlander Vincent Massop openden in 2015 de deuren van hun eigen zaak
aan de Gierstraat 10. Gepassioneerd spreken de heren over hun liefde voor
design en hoe ze met hun winkel in Haarlem zijn beland.

Assortiment
Ekster & Jay heeft een uniek
assortiment met Skandinavische invloeden, soms zelfs
exclusief voor de winkel gemaakt. Kwaliteit, originaliteit
en een goede klantgerichte
service staan daarbij hoog in
het vaandel. Paul: “Door ons
vasteklantenbestand weten
we nu beter wat de klanten
nodig hebben. Haarlem is
daar veel geschikter voor dan
bijvoorbeeld Amsterdam.
Daar is alles veel anoniemer.”

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS
Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004
Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

binnen kijken en dan zag je twee vogels. Tot
aan de dag van opening wist niemand wat voor
winkel er zou komen.” Het was een spannende
periode. Op 1 december zou de winkel open
gaan, maar dat werd uiteindelijk 5 december.
Vincent: “Dat leek veel te laat voor Sinterklaas,
maar het pakte anders uit. Het was ontzettend
druk en we haalden een topomzet op onze eerste dag.”

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

Oorsprong
Paul komt van origine uit Essex en is interieurontwerper/stylist. Hij heeft gewerkt als decorontwerper bij het theater. Vincent is in Utrecht
opgegroeid en heeft servicegerichte banen
in verschillende branches gehad. Twintig jaar
geleden hebben ze elkaar in Sydney ontmoet.
Ze woonden jaren in Amsterdam. Inmiddels zijn
ze alweer elf jaar heel gelukkig dat ze Haarlem hun
thuis mogen noemen.
Het roer om
In december 2015 is Ekster
& Jay in de Gierstraat geopend, maar dat ging niet
zonder slag of stoot. De
heren hadden namelijk aanvankelijk de intentie
om in Amsterdam een winkel te openen. “Bij
toeval zagen wij dit mooie pand te koop staan
en toen hebben we het roer omgegooid en
direct contact gezocht met de makelaar. Toen
hij de formule van onze winkel hoorde, heeft hij
het pand uit de verkoop gehaald en het aan ons
verhuurd”, vertelt Paul trots.

Victoriaanse stijl
De naam Ekster & Jay is fascinerend en vraagt
om uitleg. “Wij zijn allebei gek op vogels, dus
die moesten in de naam terugkomen. En we
wilden een combinatie van Engels en Nederlands. Het zet mensen aan het denken: zijn het
twee vogels of de eigenaars? Elke dag vragen
klanten er wel naar”, aldus Paul. De namen
staan ook symbool voor het
assortiment in de winkel.
“Een ekster is gek op mooie
dingen voor het nest. Jay is
Engels voor Vlaamse gaai.
Het zijn vogels van dezelfde
soort met een knipoog naar
de Victoriaanse stijl van ons
logo. Die stijl bestaat namelijk niet, dat was een tijdperk met een mix van
stijlen, net als in onze winkel”, vult Vincent aan.
Kijkdoos
Het pand trok tijdens de verbouwing veel aandacht. Paul: “Wij hadden een kijkdoos gemaakt
in de etalage toen de winkel nog in renovatie
was. Vanaf de straat kon je door een gaatje naar

Dankbaar
De winkel is inmiddels drie
jaar open en de zaken lopen
goed. “Mensen komen vol lof en met complimenten de winkel binnen. Ik ben dankbaar en houd
van de klanten, leveranciers en de kunstenaars”,
zegt Vincent. Ekster & Jay telt inmiddels veel
vaste klanten, maar maakt ook dankbaar gebruik
van de goede locatie die vooral in de zomermaanden veel toeristen trekt. “We hebben dankzij hen
eigenlijk nooit een stille zomer. Het is hard werken en niet altijd makkelijk, maar ik houd ervan.
Elke dag is anders met andere mensen en andere
vragen”, vertelt Paul trots.
Sociale rol
De winkel speelt in sociaal opzicht een mooie
rol in de buurt. “Onze deur staat altijd voor
iedereen open. Wij krijgen geregeld bezoek van
mensen met diverse verhalen. Die zijn dan blij
dat zij even hun praatje kunnen doen, net als
bij de kapper. Daarom is het belangrijk dat de
fysieke winkels blijven, en er niet alleen via
internet wordt gekocht”, sluit Vincent af.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt
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De fietsspecialist
die je niet laat lopen

ADVERTORIAL

Hypnotherapie als
serieuze therapie

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

H

ypnotherapie is de laatste
tijd steeds vaker positief in
het nieuws. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat deze
vorm van therapie een succesvol
middel is om stress, angst en
slechte gewoontes te behandelen.
Dortie Gielen (56), zakenvrouw en
eigenaresse van hypnosepraktijk
‘Happy Hypno’ aan de Gedempte
Oude Gracht, vertelt over het zelfhelend vermogen van de mens en
hoe hypnotherapie effectief kan
bijdragen om persoonlijke doelen
te bereiken.

40 WINKELS ONDER 1 DAK

Drossestraat 2, 2011XW Haarlem
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00u
Zaterdag 10:00 - 18:00u
Zondag 12:00 - 18:00u

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

	
  

Even voorstellen...
Hoe bereik je het gewenste resultaat?
“Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en “Het zelfhelend vermogen van de mens is zeer
woon nu vijf jaar in Haarlem waar ik met mijn groot. Mensen weten alleen niet hoe ze zichcompagnon een marketing- en trainingsbedrijf zelf kunnen genezen en veranderen. Hypnose
heb. Al mijn hele leven heb ik interesse in en hypnotherapie is de snelste en meest effecalles wat met hypnose te maken heeft. Op tieve vorm van therapie om persoonlijke
een bepaalde leeftijd kreeg ik meer behoefte doelen te bereiken. Ons onderbewustzijn is
aan zingeving en ben ik een opleiding hypno- een jarenlange verzameling patronen, routines
therapie gaan volgen. Sinds anderhalf jaar run en overtuigingen die ons gedrag bepalen. Eten
ik parttime mijn eigen hypnosepraktijk. Ik heb is ‘zo gezellig’, van roken word je ‘rustig’ en
geen wierookstokjes en zoethoutthee in huis een spin is ‘eng’. Onbewust verbinden we zaken
die op zich niets met elkaar te maken hebben.
want ik wil het niet te zweverig maken.”
Door direct het onderbewustzijn aan te
Wat is hypnose?
spreken, kunnen veranderingen veilig en snel
“Door hypnose-shows hebben veel mensen worden gerealiseerd.”
helaas een verkeerd beeld van wat hypnose is.
Hypnose is geen slaap, je bent volledig bij Is hypnose veilig?
bewustzijn en hoort alles. Het is niets anders “Hypnotherapie is een honderd procent veilige
dan een opperste staat van concentratie en methode om het onderbewustzijn te herproontspanning, een soort meditatie die we alle- grammeren en werkt alleen als jij dat wilt. Als
maal meerdere keren per dag meemaken. je je goed kunt concentreren en bereid bent
Bijvoorbeeld als we dagdromen, uit het raam om instructies op te volgen ben je hypnostaren of met autorijden ineens kilometers tiseerbaar. Als je niet gehypnotiseerd wilt
verder zijn zonder het bewust te hebben gere- worden, zal dat ook niet lukken. Tijdens de
gistreerd. Allemaal voorbeelden van hypnose. hypnose houd je volledige controle over de
Wij denken als mensen dat wij alles bewust situatie, want elke vorm van hypnose is zelfdoen, echter slechts drie tot tien procent is hypnose. Ik begeleid het proces maar uiteinbewust handelen.”
delijk doe je het zelf.”
Hoe werkt het?
Hoe gaat zo’n sessie in zijn werk?
“Hypnose is een methode die al honderden “We beginnen met een intake waarin we de gejaren gebruikt wordt om mensen te behandelen wenste resultaten bespreken en ik uitleg hoe
bij stoppen met roken, afvallen, angsten en hypnose werkt. Als je overtuigd bent, start de
pijn. Door je open te stellen voor hypnose en sessie door eerst de ontspanning op te zoeken
het bewustzijn te ontspannen, krijg je toegang en daarna het onderbewustzijn aan te spreken.
tot je onderbewustzijn. In dit onderbewustzijn Tijdens de hypnose kun je alles horen en bij
is alles opgeslagen wat je ooit hebt meege- een lichte hypnose ook alles voelen. Na de
maakt. Dat geldt ook voor je patronen en ge- sessie breng ik je terug uit de hypnose en voel
woontes, zowel goed als slecht. Pijn is bijvoor- je je volslagen ontspannen, alsof je uit de sauna
beeld heel subjectief en zit bij veel mensen in komt. Zelf kun je overigens ook op elk moment
hun hoofd. Zodra we in een staat van opperste uit de hypnose komen en er dus niet in blijven
ontspanning komen, kunnen suggesties tot hangen. De sessie duurt ongeveer een uur en
verandering worden opgeslagen. Elke gewens- het aantal benodigde sessies varieert van één
te suggestie die het onderbewustzijn bereikt tot drie. Vaak is één sessie al voldoende om je
wordt voor waar aangenomen en geaccep- doelen te bereiken.”
teerd. Hierdoor kan gedrag worden veranderd
Voor verdere informatie: www.happyhypno.nl
en angst en stress worden bestreden.”

Tekst Mijke Groot/Dortie Gielen. Foto’s Lies Nederstigt
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GEZONDER ETEN

HULP VOOR DE SLIJTER

Vriendschap ook
buiten kantoortijd

it is een griezelverhaal met een gouden randje.
Een slijter, een bacterie en café ’t Kantoor in de
Vijfhoek spelen een hoofdrol. Huiver en geniet
van dit ongewone verhaal.
Half november vorig jaar ontdekte stadgenoot
Marcel Graaman (44), slijter in Velserbroek
en vaste klant in café ’t Kantoor, een klein wondje op zijn voet. Hij
voelde zich wat minder lekker, maar dacht: ‘Ach, dat gaat wel over.’
Maar dat ging het níét. Aan het einde van de week was het een
enorme wond en werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Daar bleek dat hij een zeer agressieve vleesetende bacterie
had. Om zijn leven te redden moesten de artsen zijn linker onderbeen afzetten.

Wanneer komt deel twee
van het wijkboek?
De uitgiftepunten waren binnen een
dag door hun voorraad heen en bij de
bibliotheek werden boeken ‘gewoon’
meegenomen van de expositietafel.
Ja, het wijkverhalenboek is populair!
Tijdens de jaarvergadering van de wijkraad was de presentatie. Met eerst een
spannend introductiefilmpje, waardoor
menigeen zich nog steeds afvraagt of
er echt mensen vanuit de Nieuwe Kerk
naar de uitgiftepunten renden om daar
gelijktijdig de eerste exemplaren te
onthullen.

Zo agressief als die bacterie was, zo positief is Marcel: “Ik herstel
goed. Ik ben nu vijf dagen in de week in Heliomare om te revalideren. Ik zit in een rolstoel en ben op de zaterdagen alweer in de
winkel. Mijn zus helpt veel. En binnenkort komt er iemand op werkdagen in de slijterij tot ik het zelf weer kan. Ik heb wel een traantje
weggepinkt toen ik hoorde wat mijn vrienden en zus voor me deden.
Als ik straks mijn prothese heb, is alles weer gewoon.”
Tekst: Ellen Vestjens. Foto: Jeanette Graaman

16

Anneke van Ee woont al 10 jaar met veel plezier in het Zuiderhofje. Sinds
twee jaar eet ze helemaal veganistisch, dus volledig plantaardig zonder
dierlijke producten te gebruiken. We zijn benieuwd naar het waarom en
hoe. Is het niet heel ingewikkeld?

De makers worden intussen bestookt
met verzoeken om een deel 2, 3, 4
en misschien zelfs wel 5 te maken.
Verhalen zat, zo blijkt uit de gesprekken
die de ronde doen. De makers beloven
niets… eerst maar eens even bijkomen
van deze uit de hand gelopen vrijwilligersklus.
Boek gemist? De uitgifte gaat hard,
maar wellicht kunnen we u nog blij
maken. Mail naar wijkboek@wijkraad
vijhoek-haarlem.nl

restaurant om te vragen of ze plantaardig kunnen
koken of ik bekijk de menukaart online. Vaak
lukt het heel goed om iets weg te laten of te
vervangen.”
Anneke zou het heel leuk vinden om af en
toe met een klein groepje bij elkaar te komen
om samen te koken en tips en recepten uit te
wisselen. Ook mensen die niet veganistisch zijn
maar die wel interesse hebben zijn welkom.
Mail naar annekemjr0@gmail.com
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Lies Nederstigt

SPAGHETTI
MET AVOCADO
VOOR 4 PERSONEN

De oudste geïnterviewde (Nel Korf) en
de jongsten Niels (van café de Vijfhoek)
en Mo (van Mabrouk) kregen de eerste
exemplaren. Haarlems Dagblad-journalist en wijkbewoner Max Sipkes hield
vervolgens ontspannen interviews rond
drie verhalen uit het boek. Het veroorzaakte veel herkenning en gelach in de
zaal. Ter afsluiting was er een muzikaal
optreden van Hannes, Christine en
vriend Maurice.

Marcel lag in het ziekenhuis terwijl december voor de deur stond.
De maand waarin hij met zijn slijterij een flink deel van de jaaromzet
moet verdienen. En hij kon niets. Zou zijn zaak nu ook nog op de
fles gaan?
Ton Veenhof, eigenaar van café ‘t Kantoor, ontmoette op ziekenhuisbezoek Marcels zus Jeanette. Zij, Ton en diens vrouw Manon,
vonden dat er iets moest gebeuren om de slijterij te redden. “Via
whatsapp trommelden we een groep vrienden op. We kennen
elkaar allemaal via ’t Kantoor. Ik heb een strak schema gemaakt en
zo hebben we de hele maand december met een ploeg van in totaal
veertien mannen en vrouwen in tweetallen in de winkel gestaan.”
Ton moet ook lachen als hij eraan terugdenkt: “Ik weet als kroegbaas
aardig wat van drank, maar zo’n slijterij vraagt toch wel speciale
kennis. En soms konden we iets niet vinden. Maar de klanten waren
begripvol en informeerden naar Marcel. Het was een hele klus, maar
zoiets doe je toch gewoon.”

Veganistisch eten is
een eitje (of toch niet?)

“Ik kwam ermee in aanraking door mijn
dochters. Een van hen had veganistisch gekookt
voor het kerstdiner omdat ze besloten had
plantaardig te gaan eten. Ze vond het best
spannend hoe haar zus dit zou vinden. Dat was
niet nodig, want die had net hetzelfde besluit
genomen. Dit hadden ze dus in dezelfde periode besloten, los van elkaar, terwijl ze elkaar
regelmatig zien. Dat vond ik wel bijzonder.”
TIPS VAN ANNEKE:
• Kijk eens in de bibliotheek, daar zijn
veel vegankookboeken te leen
• Documentaires op Netflix: ‘Forks over
knives’, ‘What the health’, ‘Cowspiracy’
Veganistisch eten leek Anneke in eerste
instantie een heel gedoe maar vanwege het
enthousiasme van haar dochters ging ze zich
wat meer in het onderwerp verdiepen.
“Ik keek veel documentaires en met name
het effect van plantaardig eten op je gezondheid was een eye- 0opener voor mij. Het is
bewezen dat mensen met suikerziekte of een
te hoge bloeddruk daarvan kunnen herstellen

door geen dierlijke producten meer te eten. Dat
heeft bij mij echt de knop omgezet. Ik voel me
zo fit als een hoentje sinds ik veganistisch eet
en ik slaap ook veel beter.”
Ook het positieve effect op dierenwelzijn
en het milieu zijn voor Anneke belangrijk. Ze
heeft inmiddels al twee jaar geen eitje meer
aangeraakt.
Anneke hield niet van koken maar sinds ze
veganistisch eet is het haar hobby geworden.
“Mijn vriendinnen begonnen te klagen dat ze
alleen nog mijn rug zagen omdat ik de hele dag
in de keuken stond.”
Ze vertelt dat plantaardig koken helemaal
niet zo ingewikkeld is als het lijkt. Als je alle
basiskruiden in huis hebt hoef je vaak alleen
nog maar verse groenten toe te voegen. Er zijn
steeds meer goede vervangers in de supermarkt
als je toch iets zou missen. “Ik ben nog steeds
verbaasd hoe lekker plantaardig eten kan zijn,
mijn smaak is echt veel verfijnder nu.”
Maar wat als je buiten de deur gaat
eten? “Haarlem is als stad is goed ingesteld op
veganisten. Er is veel horeca met goede opties.
Als ik uit eten ga, bel ik van tevoren naar het

• zout
• 500 gram spaghetti
• 2 rijpe avocado’s, gehalveerd,
zonder pit, geschild
• 30 gram basilicum
• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• 2 el vers citroensap
• zwarte peper uit de molen
• 5 el olijfolie
• 200 gram kerstomaatjes
• 120 gram maiskorrels, vers of uit blik
• geraspte veganistische kaas
(in de supermarkt verkrijgbaar)
• 15 gram gehakte korianderblaadjes
Breng een grote pan water aan de kook,
voeg het zout en de spaghetti toe en
kook de spaghetti al dente. Giet af en
doe de spaghetti in een grote kom.
Pureer terwijl de pasta staat te koken
de avocado’s, basilicum, knoflook en
het citroensap in de keukenmachine
en voeg naar smaak zout en peper toe.
Giet er met draaiende motor heel
geleidelijk de olijfolie bij en maak
er een homogene saus van.
Giet de saus bij de spaghetti, doe er de
tomaten en mais bij en meng alles goed.
Strooi er de geraspte veganistische kaas
over, garneer met de gehakte koriander
en ga meteen aan tafel.
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ARIENNE/ZOEKPLAATJE/COLOFON

Bose
Home Speaker
500
¤449

Bose
Sound Bar
500 (zwart)
¤549

Al meer dan 75 jaar uw audio, video en witgoedspecialist

Bose
Sound Bar
700 (in wit en zwart)
¤899
Keizerstraat 9
Haarlem
023 5314740
www.elres.nl

Win twee

kaartjes!

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

LET’S ESCAPE HAARLEM
Kamers die verder gaan dan alleen Escape Room zijn
Drossestraat 2, 2011 XW Haarlem. Tel: 023 303 34 59
haarlem@letsescape.nl / www.letsescape.nl
Open di t/m zo van 11.00 tot 23.00 uur

De muurschildering die we in de vorige WieWeetWaar
lieten zien, werd door veel mensen herkend. Hij werd
in 1985 voor Amnesty International aangebracht op
het gymlokaal aan het Doelenplein. Op de site van een
van de kunstenaars, Ronald Ruseler, staan mooie foto’s
van het aanbrengen en de onthulling (ronaldruseler.nl).
Voor dat laatste zorgde Robert Long, destijds wijkbewoner. We hebben uit de vele inzenders een winnaar
getrokken. Stephanie Beckers is de gelukkige. Gefeliciteerd en veel plezier!

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

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

OP WOENSDAG T/M ZONDAG ZIJN WIJ OPEN IN IJMUIDEN
IEDERE
ZONDAG
ZIJNookWIJ
OPENenIN
IJMUIDEN
• Van
maart tot oktober
op maandag
dinsdag
•

• Lekkervisje
visjeeten
etenaan
aande
deHalkade
Halkade25,
25, boven
boven in
in ons
ons eetlokaal, 60 zitplaatsen
06 2248
Lekker
zitplaatsen •(06)
22486641
6641.•

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 en af en toe plaatsen we
een gesponsord artikel, zoals in deze uitgave op pagina 15.
Kopij: Heeft u een idee voor een artikel, mail naar: redactie.
binnenblad@gmail.comDaar zijn ook uw brief, artikel of foto
welkom. De redactie kan gemotiveerd besluitenuw 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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NIEUWS

WijkraadBULLETIN
JAARVERGADERING EN RECEPTIE
Op zondag 13 januari was in de Nieuwe Kerk de jaarvergadering van de
wijkraad. Met een stuk of 175 belangstellenden. Veel, mede vanwege de
combinatie met de nieuwjaarsreceptie en de presentatie van het wijkverhalenboek (waarover elders in dit Binnenblad meer).

We blikten kort terug op 2018. Er waren veel sociale activiteiten, zoals de
wekelijkse wijkwandelingen, de picknick en het wijkdiner. Maar ook bijeenkomsten voor ouderen en de bingo. We deden veel met verkeer. Vanuit
de verkeersvisie, maar ook in gesprekken over stedelijke distributie, het
wijkpakjespunt en het delen van elektrische auto’s.
Er waren bijeenkomsten rond de verkiezingen, met de burgemeester over
‘the Lounge’, over verkeersplannen en diverse andere onderwerpen. Veel
activiteiten lopen in 2019 door. We willen ook nieuwe accenten leggen,
waarvan duurzaamheid er een is.
Financieel is de wijkraad gezond vertelde penningmeester Jan Teitsma.
Wel staat de subsidie van de gemeente onder druk, dus we zoeken sponsors en andere inkomsten.

FILM: DE WIJK 25 JAAR
GELEDEN
Tijdens de jaarvergadering
vertoonden we een korte film die
wijkbewoners ruim 25 jaar geleden maakten onder de noemer
‘Vijfhoek TV’. Met beelden van
het Vijfhoeklied, de kerstzang en
woningen, veel vaker dan nu in
slechte staat.
De opnamen werden, zo gaat het
verhaal, met enige regelmaat
vertoond in het wijkraadgebouw,
dat toen aan de Doelstraat zat.
De film is op veler verzoek te
zien op onze site. Weet u wie de
film heeft gemaakt, of herkent
u mensen die in beeld zijn? Laat
het ons weten!

OUDE FOTO’S
Tijdens de research voor de verhalen van het wijkboek, kwamen
de schrijvers onder andere
stapels foto’s tegen. We willen
die graag een keer gaan uitzoeken en van de juiste namen
voorzien. En wellicht heeft u ook
nog wel materiaal in een fotoalbum zitten dat voor anderen
leuk is. Wilt u meehelpen om het
materiaal wellicht tijdens een
expositie of op internet te delen?
We horen het graag!
Mocht het tot een expositie
komen, dan laten we graag de
film ‘De Ouwe Snik’ zien. Een
spannende jeugdfilm uit 1989
met acteurs zoals Cor Witsche.
Opgenomen in de Vijfhoek!

MUTATIES
SAMEN DE WIJK VERKENNEN!
Wijkbewoner Jan Hoving verzorgt op verzoek van de wijkraad regelmatig
speciale wandelingen door de wijk. Geniet twee uur lang van de buitenlucht en prachtige verhalen. Heeft u iets aan te vullen? Jan hoort het
graag! De wandelingen zijn steeds snel volgeboekt, maar met wat geluk
kunt u op zondagmiddag 24 maart nog mee. Meld u aan via de site. De
deelname kost 7,50 euro per persoon.
GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

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

EEN DUURZAMERE WIJK?
Wie denkt er mee over hoe onze
wijk duurzamer kan worden?
We proberen een groep wijkbewoners te vormen die daar de
komende tijd mee bezig gaat. En
liefst met ideeën komt die we
(eventueel samen met anderen)
kunnen realiseren. Op dit
moment gaan we uit van duurzaam in de meest brede zin van
het woord: samenleven, energie,
groen, leefbaarheid, enz.
Uw aanmelding is welkom!

Jan Geerts is
benoemd tot
wijkraadslid.
Tot verbazing
van velen was hij dat nooit eerder, want hij is al decennia actief
in de wijk. In andere functies
dus. Zoals in de jaren zeventig
en tachtig toen veel woningen
bouwvallen waren en bewoners
die massaal gingen opknappen.
Hij begeleidde zo’n 250 renovaties. Afgelopen jaar was hij een
actieve deelnemer van de wijkvisie verkeer. De komende tijd
wil hij zich in ieder geval inzetten
om ervoor te zorgen dat de visie
ook werkelijkheid wordt.
Pauline en Elena namen afscheid.
Dat betekent dat er vacatures
zijn. Belangstelling? Kom erbij.
Dat kan ook voor losse klussen.

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.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
Sociaal Wijkteam
sociaalwijkteamhaarlem.nl
023 5430997

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