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DE MAN MET DE GOUDEN BEZEM
Hij werd benoemd tot onbezoldigd
schoonmaker van de gemeente
Haarlem en beloond met een Gouden Bezem.
Piet Klompmaker moet er zelf ook om lachen:
“Die Gouden Bezem was gewoon een takkenbos
aan een steel hoor”. Toch is Piet door zijn
opruimacties een bekende bij gemeente,
Spaarnelanden en op de Raamvest.
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DE MEESTE DROMEN ZIJN BEDROG
Zong Marco Borsato in 1994. Maar voor
sommige mensen komen dromen uit. Lees het
verhaal van Marcel Vittali, hij mag in januari
mee met het Nederlands persteam om verslag te
doen van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië.
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BINNENBLAD GOES INTERNATIONAL
Voor het eerst in ons bestaan een
interview in het Engels. In onze wijk
wonen immers heel veel mensen uit het buitenland. Bijvoorbeeld Liz Krajbich. We praten met
haar over de uitdagingen van het leren van een
andere taal, integreren in een Nederlandse
gemeenschap en hoe ze op de Gedempte
Raamgracht terecht is gekomen.
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ADVOCAAT VAN JANS OMA
En dat is nog maar een van de
vele favoriete kerstrecepten
die de redactie van het Binnenblad met onze buurtbewoners
wil delen. Wij wensen hierbij
alle lezers mooie feestdagen,
een knallend uiteinde en een
prachtig nieuwjaar!
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HET GERRIT GENOOTSCHAP
Wat was hij allemaal niet: acteur,
beeldend kunstenaar, cartoonist,
vuurwerkkunstenaar, meervoudig internationaal
bekroond animatiefilmer. Bovendien een
tegendraadse eigenzinnige dwarsligger in de
Haarlemse politiek en het culturele leven. Dat
alles verdient een hommage! Daarom is het
Gerrit Genootschap opgericht ter ere van deze
beroemde wijkbewoner.
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MAAR GEEN SPRUITJES HOOR!
Het lievelingseten van Jimmy is
Mexicaanse Pokibowl! ”Dat zijn
een soort wraps met crème fraîche erin en sla en
gehakt. Dat is heel lekker!” Britt eet het liefst
kapucijners met gebakken aardappelen, cordon
bleu en spekjes. Binnenblad is op bezoek bij Britt
(9) en Jimmy (7) in de Lange Raamstraat.

EEN THEATERDIER IN HART EN NIEREN
“Weet je wat ik nou fantastisch zou vinden? Een
wijktheater waarin iedereen dat kan doen
waarin hij goed is”. In Haarlem stond ze op de
planken in menige grote musical. Praten met
haar is als een sprankelende waterval, kriskras
door de toneelwereld springend. Binnenblad
sprak met Mary van der Peet.

16
EVEN VOORSTELLEN…..
Mijn naam is Rogier Overman, ik
ben 47 jaar en woon sinds juli met
mijn zoon en dochter aan het Nieuwe
Kerksplein in de Vijfhoek. Ik kom uit
Amsterdam en vind het hier fantastisch:
het is gezellig en stil tegelijkertijd,
wat heel goed is voor mijn werk als freelance historicus.
Eerder heb ik boeken geschreven over de geschiedenis
van onder andere de Amsterdamse UniversiteitsVereniging en de voorlopers van de ING Bank. Daarna
heb ik jarenlang een winkel gehad met tweedehands
kinderkasten (De Kinderkastenwinkel in Amsterdam),
maar nu schrijf ik weer boeken en begeleid ik mensen bij
het schrijven van hun eigen boek.
Hallo, ik ben Petra Niewenhuis. Woon
ik alweer een jaar of 12 in Haarlem,
waarvan meer dan de helft in de Vijfhoek,
ben ik nu pas lid van de redactie van
het Binnenblad. Maar wat is dat leuk!
Als zelfstandig communicatieadviseur
(gespecialiseerd in gedragsverandering/
verandercommunicatie en dan vooral binnen de overheid)
schrijf ik wel eens. Maar echt interviews afnemen en
artikelen schrijven, dat kan ik nu weer doen. Daar word
ik heel blij van! In mijn vrije tijd doe ik verder aan
improvisatietheater, wielrennen, hardlopen, met de kat op
de bank hangen en wil ik nog wel eens een drankje doen
bij mijn buren van ’t Kantoortje. Om alle gasten daar het
Binnenblad onder de neus te kunnen schuiven natuurlijk.

EN VERDER IN DIT NUMMER:
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tijden 19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee
filmkaartjes met WieWeetWaar

COMPLOT
Gisteren haalde ik Antonio, een oude
Italiaanse vriend, van de trein. Onderweg
naar de Vijfhoek, lopend door ons mooie
Haarlem waar hij al bijna 35 jaar niet
meer was geweest, verbaasde hij zich
dit keer niet over het aantal fietsers,
maar over de ongelofelijke hoeveelheid
rijwielen die tegen bomen, gevels, hekken en paaltjes geparkeerd staan.
Om hem op te vrolijken maakte ik op
weg naar mijn woning een ommetje via
de directe omgeving van de Raaks, waar
de fietsenkluwen onwaarschijnlijke
proporties heeft aangenomen. Antonio
was verbijsterd: “Heeft iedereen hier
meerdere fietsen? Kopen jullie steeds
een nieuwe fiets als je een lekke band
hebt?”
Ter vermijding van een uitzichtloze
discussie antwoordde ik: “Het is een
complot. De overheid wil haar klimaatdoelstelling halen door de fietsverkoop
te stimuleren en zet dus iedere nacht
alle geparkeerde fietsen een paar straten
verderop, zodat iedereen voortdurend
zijn fiets kwijt is en in arren moede
maar een ander exemplaar koopt.”
Hij leek mij niet te geloven, maar staakte
de discussie. Zelf gelooft hij namelijk
dat de aarde een platte pannenkoek is,
en we hebben afgesproken tijdens zijn
bezoek niet over dit soort zaken uit te
weiden.
Dat kwam goed uit, want ik wist dat het
geen enkele zin had te vertellen hoe
het werkelijk zit met die weesfietsen,
rode deelfietsen, gele deelfietsen, fietsen
met en zonder blauwe voorband, de
structurele handhavingsaanpak van de
gemeente, waarschuwingsstickers en de
Fietsopslag Spoordijk waar de losknipbrigade van Spaarnelanden verkeerd
geparkeerde fietsen stalt, zoals gevaarlijk
geparkeerde fietsen, fout geparkeerde
fietsen of fietswrakken. Die dan tegen
betaling van 25 euro weer in omloop
komen, om weer...
Ik krijg het allemaal niet meer uitgelegd.
Misschien omdat ik het zelf niet helemaal meer snap.

Binnenvetter
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OPGERUIMD
Zoek niet verder...

Een Porsche,
een Gouden Bezem en
zorg voor de wijk

Elektro R. van Putten&Zn.

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

Échte muggen die HRLMRS

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

haarstudio

OORLOG “In mijn
familie gaat de mare
dat ik op 20 april
1940 geboren moest
worden, maar dat ze
mij hebben
teruggedrongen tot
het 21 april was. 20
April was namelijk
Hitlers verjaardag.
Mijn ouders hadden
al voor de oorlog een
hekel aan Hitler, later
gingen ze in het
verzet.” Piet is een
makkelijke prater.
“Als kleuter kletste ik
te veel. Ik weet nog dat ik als vierjarige eens ’s avonds naar
beneden kwam en Engels sprekende mensen rond de tafel zag.
Dat vertelde ik op de kleuterschool. Toen hebben mijn ouders
me de rest van de oorlog uit logeren gestuurd naar een oom.”
BIJ DE POLITIE Op zijn 27ste ontdekte Piet zijn droombaan:
“Ik zag een filmpje van Tom Manders, Dorus, over de
Porschegroep van de politie. En dacht: dat wil ik ook. Ik heb
de politieopleiding gedaan én de verkeersschool om bij de
Porschegroep in Driebergen te komen. Dat werk heb ik twintig
jaar gedaan. We controleerden het verkeer, zaten ook wel eens
misdadigers achterna en deden het algemene politiewerk”.
Piets ogen glimmen: “Zo’n Porsche was fantastisch”.

BIER & KAAS PROEVERIJ

Jopen verzorgt deze lekkere proeverij in samenwerking
met Fromagerie L’amuse uit IJmuiden en Amsterdam.
Leer alles over perfecte bier-kaascombinaties.
Koop nu je ticket en… smullen maar!
Maandag 20 januari 2020 | €35,19.30-22.30 uur | Jopenkerk Haarlem

Geboren en getogen Fries Piet Klompmaker
kwam voor de liefde naar Haarlem en is er
sindsdien gebleven. Sinds 1986 woont hij met
zijn vrouw Annejoek aan de Raamvest. Piet
is door zijn opruimacties een bekende bij
gemeente, Spaarnelanden en in de wijk.

KOOP JE TICKETS VIA JOPENKERK.NL/AGENDA

TERRORISME Piet is altijd politieman gebleven, maar
werd wel enkele keren gedetacheerd. “In de jaren 70 was
er veel terrorismedreiging. KLM vroeg mij en collega’s
om op vluchten naar het Midden- en Verre Oosten
aan boord voor de beveiliging te zorgen. Ik heb één
keer een pistool ontdekt. Later heb ik op Schiphol
de beveiliging mede op poten gezet. Bij de
marechaussee heb ik mensen daarin opgeleid. Na
het klaren van die klus ben ik de planning gaan

doen. Het gigantische schema dat wij handmatig maakten is later
overgezet in een computersysteem. Ik ben wel een beetje trots dat
dat nog steeds wordt toegepast.”
DE WIJK IN In 2000 werd Piet 60 en moest hij met pensioen. “Ik
heb bijna staan janken,” vertelt hij, “want ik had het zó naar mijn zin.
Om niet in een zwart gat te vallen ben ik krantenbezorger geworden
bij het Haarlems
Dagblad”. En daar
begint zijn bijzondere
betrokkenheid bij
de wijk. Én bij het
Binnenblad. “Door
het bezorgen van de
krant kwam ik veel
dingen tegen in de
wijk en daarover
ben ik columns gaan
schrijven in het
Binnenblad. Ik verweet
de gemeente dat ze
slecht werk verrichtte
bij het schoonhouden
van de straten.” Dat
de gemeente daar
wel notie van nam merkte Piet op een zaterdagmorgen in 2008:
“Toen stond er een delegatie met de wethouder en mensen van
Spaarnelanden voor onze deur. Ze reikten mij de Gouden Bezem uit,
en ik werd benoemd tot onbezoldigd schoonmaker van de gemeente
Haarlem.” Hij lacht: “Die Gouden Bezem was gewoon een takkenbos
aan een steel hoor. Door die benoeming ben ik de vuilcontainers aan
de overkant van de straat gaan onderhouden. Van Spaarnelanden
heb ik een pasje en sleutels gekregen, zodat ik alle vuilnisbakken
in Haarlem kan openen. Kleine dingen verhelp ik. Voor grote zaken
bel ik Spaarnelanden. Ik ben ook lid van de landelijke organisatie
Supporter op Schoon, daar is mijn taak de netheid op de Raamvest en
Nieuwe Kerksplein. Vorig jaar heb ik het voor elkaar gekregen dat de
gemeente de berm aan de Raamvest tot juli niet maaide. Dan kunnen
er de mooiste bloemen bloeien en krijgen zandbijen weer een kans.”
Piet verveelt zich niet: “De contacten met Spaarnelanden en
het opruimen vragen aardig wat tijd. Daarnaast biljart ik in
competitieverband, ik was secretaris bij de KNBB en nu erelid. En
Annejoek en ik fietsen regelmatig.” Piet wil nog één ding kwijt:
“Mensen, op de containers staat het telefoonnummer van
Spaarnelanden. Bel dát als er rotzooi ligt.”
Tekst: Ellen Vestjens. Foto: Thera ter Beek
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SOMS KOMEN DROMEN UIT

Dromen doen we allemaal, maar voor sommige mensen komen
dromen uit. Zo ook voor Marcel Vittali, hij mag in januari mee met
het Nederlands persteam om verslag te doen van de Dakar Rally in
Saoedi-Arabië. Hoe deze Vijfhoeker dat voor elkaar gekregen heeft?
Lees vooral verder.

Marcel is in 1999 vanuit Amsterdam, zijn geboorteplaats, naar Haarlem gekomen en
woont sindsdien met veel plezier in de Vijfhoek. Hij voelt zich nog steeds een trotse
Amsterdammer maar heeft nooit spijt van zijn keuze gehad.
“Ik was de eerste in mijn familie die een huis kocht, dat vond iedereen wel spannend.
Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder en oma kwamen kijken en die begonnen
spontaan te janken. Ik snap het wel, het pand was zwaar verwaarloosd. Ik heb er
een jaar over gedaan om het te verbouwen en het überhaupt bewoonbaar te maken.
Maar ik kom uit de bouwwereld en ik kon daar makkelijk doorheen kijken.”

‘Een jongensdroom
die uitkomt’

In het dagelijks leven is Marcel elektricien en heeft hij zijn eigen bedrijf. Veel
mensen in de buurt herkennen Marcel direct als hij met zijn bedrijfswagen, het
grootste formaat Land Rover, door de smalle straatjes van de Vijfhoek rijdt. “Als klein
jochie vond ik vierwiel aangedreven wagens al mooier dan al het andere. Ik rij zelf al
25 jaar dit soort auto’s, wel altijd de stoere varianten. Ik volg om die reden al jaren
races zoals de Camel Trophy en de Dakar Rally.”
Marcel had het liefst zelf aan zo’n race deelgenomen maar daar is een hele strenge
selectie voor en er is heel weinig kans dat je daarbij komt.
Maar nu is het toch zover gekomen dat Marcel de race niet meer op televisie hoeft
te volgen maar zelf mee mag als onderdeel van het Nederlands persteam (dat dit
jaar zeventien jaar bestaat). Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
“Mijn vrouw werkt als evenementenplanner bij Vooges. De eigenaar van het Dakar
persteam was daar onlangs. Mijn vrouw zag zijn fourwheeldrive staan en knoopte
een gesprek met hem aan. Het bleek dat hij al achttien jaar verslag deed van de
Dakar Rally. Mijn vrouw vertelde dat ik dat helemaal geweldig vond. Het toeval wou
dat ze nog iemand in het team zochten met een technische en oplossingsgerichte
instelling.” Nog geen week later zat Marcel met hem aan de keuken-tafel, het klikte
meteen. Hij moest op dat moment beslissen of hij twee maanden later al mee
zou gaan. “Ondanks dat ik een eigen zaak heb en geen idee had hoe dat allemaal
zou moeten heb ik direct ‘ja’ gezegd. Ik heb twee jaar geleden in september een
hartstilstand gehad en ik ben gereanimeerd door mijn vrouw en dochters. Ik heb
het gelukkig overleefd maar ik weet ‘morgen kan het over zijn’, dus niet uitstellen!
Bovendien is het echt mijn jongensdroom.”
De race is dit jaar in Saoedi-Arabië van 5 tot 17 januari. Het persteam is in totaal
drie weken weg. De auto’s moeten naar Marseille gereden worden en van daaruit
worden ze, met proviand en al, verscheept naar Jedda, een bekende havenstad
in Saoedi-Arabië. “Er hangt echt een enorme organisatie vast aan de Dakar Rally.
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Buiten de vijf persteams uit verschillende landen zijn er bijvoorbeeld ook teams
die het bivak verzorgen (slapen en eten) en er is een heel groot medisch team mee,
met grote tenten waarin zelfs volledige operatiekamers zijn ingericht. Dat moet ook
wel want in het verleden zijn er helaas doden gevallen. Je zit toch in the middle of
nowhere, dus je moet snel kunnen handelen.”
Iedere dag wordt er zo’n 900 kilometer afgelegd. Het persteam rijdt parallel aan het
racetraject. ’s Avonds wordt dan het beeldmateriaal dat op die dag geschoten is nog
bewerkt, het zijn dus lange dagen. De voorzieningen zijn primitief. “We slapen in
tentjes met een hangmat als bed; ook de sanitaire voorzieningen zijn niet heel luxe.
Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Ik vind dat wel leuk.”
Marcel rijdt dus mee met het Nederlands persteam maar wat is precies zijn rol?
Aangezien Marcel geen fotograaf, cameraman of automonteur is, vroeg hij zich
dat ook af, maar omdat hij al jaren Land Rover rijdt willen ze hem graag mee als
chauffeur. Ook heeft hij goed technisch inzicht en kan op die manier oplossingen
bedenken als het nodig is. “Ik krijg wel een videocamera om m’n nek waarmee ik
beelden kan schieten. Als er dan wat van lukt is dat mooi meegenomen”, zegt hij
lachend. Wie weet welke verborgen talenten hij heeft.
Marcel rolt van de oliebollen met Oud en Nieuw zo het vliegtuig in, want hij vertrekt
op 1 januari. Een mooie datum om een jongensdroom te verwezenlijken. De redactie
van het Binnenblad wenst hem veel plezier en succes!
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Marcel Vittali
Volg de Rally op facebook.com/DakarPressTeam

DAKAR RALLY
De Dakar Rally, waarvan de 42e editie komend jaar wordt verreden in SaoediArabië werd in 1979 voor het eerst georganiseerd en heette toen nog Parijs-Dakar.
Drijvende kracht erachter was de Fransman Thierry Sabine die in 1977 in de Libische
woestijn was verdwaald tijdens de Abidjan-Nice rally en die zich ten doel stelde om
iedereen de kans te geven het te winnen van de woestijn.
Later, in 2009, verhuisde de wedstrijd voor trucks, motoren en auto's vanwege
terroristische dreiging naar Zuid-Amerika. Nu, na elf jaar, wijkt de organisatie met de
Dakar Rally, zoals die is gaan heten, uit naar het Midden-Oosten. Veel deelnemers
wilden liever ergens anders, maar voor de organisatie ASO gaat het waarschijnlijk
om financiële belangen.
Dat de Dakar rally in Zuid-Amerika geen lang leven meer beschoren was, had
iedereen wel zien aankomen. Nadat de andere landen hadden afgehaakt, werd de
afgelopen editie volledig verreden in Peru, waardoor de Rally noodgedwongen tot
slechts twee weken werd ingekort.
De afgelopen editie ging dan ook het hardnekkige gerucht dat de 2019 editie wel
eens de laatste in Zuid-Amerika zou kunnen zijn en dat de Dakar Rally naar Azië zou
worden verplaatst, waarbij landen als China en Saoedi-Arabië werden genoemd. Het
is Saoedi-Arabië geworden en het is het 30e land dat de Rally zal aandoen, na drie
landen in Europa, 21 in Afrika en vijf in Zuid-Amerika. Het is dus voor het eerst dat
de Dakar Rally in het Midden-Oosten wordt georganiseerd.
7

WOON JIJ OOK HIER

▶ Origin
“Both of my parents were from the Czech
Republic, which explains my surname. I speak
Czech and have close friends in Prague but
have never lived there. I was born and raised
in Toronto, Canada. I currently work as a
Kindergarten teacher at the International
School in Hilversum. After Christmas, I will start
a new job at the International School Haarlem.”
▶ Love
“It was love that brought me to the Netherlands.
I met Jan-Willem, in 2007 in Sydney, Australia.
He was travelling and I was studying in Brisbane.
My friends and I took a long weekend trip to
Sydney during the Easter holiday and we met
Jan-Willem at the Surfside Backpackers in Bondi.
After Australia, I moved back to Canada and we
embarked on a long-distance relationship for
about a year. Then my dear friend convinced me
to move to England to start our teaching careers
in London, which we did!”

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

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

makelaars

023-534.09.49

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Expats
at home
in the
Vijfhoek

To reach out to our nonDutch speaking community,
Binnenblad decided to post

'I don’t trust you
for a meter'
Barrevoetstraat 21
2011 WN Haarlem
023-5317436
www.casadipapi.nl

an article in English.
With pleasure, we introduce
the Canadian Kindergarten

▶ Housing market
“In 2009 Jan-Willem and I agreed that I should
make the move to Amsterdam. I was very
proud that I managed to find a job and a small
studio on the lively Reguliersdwarsstraat within
two weeks. I worked at a bilingual Montessori
school at the time. The housing market back
then was already on the rise, which made it too
expensive for us to buy a place in Amsterdam.”
▶ Dream house
“I really liked Haarlem and my husband was
open for change. We fell in love with this
beautiful place in the Vijfhoek the minute we
saw it online. I saved all the photos from funda
into a folder called ‘dream house’. We arranged
a viewing quickly and the Haarlem bidding
system was applied, where the first bidder has
a second chance to bid. We ended up being the
lucky owners and signed the contract in Café de
Vijfhoek. It was ‘zo gezellig’.”

teacher Liz Krajbich (36),
married to Jan-Willem
and mother of Mila who
just turned one. We talk
about the challenges of
learning another language,
integrating in a Dutch
community and how she
has ended up on Gedempte
Raamgracht.

* Wie een Nederlandse vertaling wil hebben van dit artikel: stuur een mailtje naar redactie.binnenblad@gmail.com

▶ Expat community
“There is a growing expat community in
Haarlem. I am a member of a few expat
groups on Facebook: Expats Haarlem, Haarlem
Parents and Haarlem GO. They offer support to
newcomers, great local advice, sell used items
and organise various events that help adults
and children connect. Besides international
friends I have some lovely Dutch friends.
Actually, my best friend is Dutch, we met and
lived in Brisbane together.”
▶ Language barrier
“The biggest shock when I arrived was the
language barrier as it prevented me from having
meaningful conversations. I can understand a
lot of Dutch, but when it comes to speaking I
am still a bit shy. Prior to putting my lessons on
hold due to my maternity leave, I had private
lessons using the TPRS method: Teaching
Proficiency through Reading and Storytelling.
In hindsight, I should have done an intensive
course when I arrived in the Netherlands. It is
quite difficult now to fit it all in with my busy
life and work schedule. Some of the Dutch
sayings are quite funny when translated into
English. A few of my favourites are: ‘I don’t trust
you for a meter’ and ‘unfortunately peanut
butter’.”
▶ Cozy neighbourhood
“While I miss the Canadian maple syrup and
mountains for snowboarding, I do really enjoy
the easy access to Europe. I also appreciate the
bike culture and the work/life balance in this
country. The Dutch prioritise family and seem
to have a good understanding of what life is all
about. In Canada it can get bitterly cold and
you really need a car to get around. I love the
friendly residential feel of the Vijfhoek, the
proximity into town and the mixture of people
that live here. The streets are so unique and
picturesque. In a time where you don’t always
know all your neighbours, it is comforting
to know that this community takes initiative
to bring people together. It has definitely
exceeded my expectations.”
Tekst: Mijke Groot
Foto: Liz Krajbich
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KERSTRECEPTJES VAN DE REDACTIE

Advocaat van
de ouwe oma
Ingrediënten
6 eieren
1 kopje inmaakbrandewijn
1 zakje vanillesuiker
1 kopje suiker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe alle ingrediënten in genoemde volgorde in een schaal.
Verwarm de schaal au bain-marie.
Start met circa 5 minuten opwarmen in warm water uit de kraan.
Zet de pan op de kleinste gaspit, laat deze voluit branden. Zorg dat
het water niet gaat koken.
Roer het mengsel rustig met een stamper.
Als het water wordt opgewarmd, gaat het mengsel schuimen.
Blijf doorgaan met de stamper tot het schuim is verdwenen.
Klop de advocaat op en giet het in de zeef boven een bord.
Giet de advocaat over in bijvoorbeeld een weckfles.
Laat de advocaat 45 minuten afkoelen.
Zet de advocaat luchtdicht en donker weg in een kast of in de kelder
(niet in de koelkast).
Laat de advocaat 1 tot 2 dagen staan.

Oma is 92 jaar geworden en haar
heerlijke advocaat blijft, net zoals de
warme herinnering aan haar.

(voor de herdertjes bij nachte
in het veld)
Ingrediënten
700 gram lamsgehakt
400 ml runder/
lamsbouillon
5-6 worteltjes
1 grote ui
2 el tomatenpuree
Handje peterselie en tijm
2 tl worcestersaus
Nootmuskaat
Scheutje olijfolie
Zout & peper uit de molen
Voor de puree
1 bloemkool (± 750 g)
200 gram crème fraîche
1 grote eidooier
6 lente-uitjes

• Snipper de ui en wortel en fruit zachtjes in 5-6 minuten
in wat olie in een braadpan.
• Voeg het gehakt toe bak op hoog vuur het gehakt rul
en bruin in 3-4 minuten.
• Bak de tomatenpuree even mee en voeg dan de
worcestersaus, de fijngehakte peterselie, tijm, zout,
peper en bouillon toe.
• Maal de bloemkool tot fijne korrels in een
keukenmachine.
• Mix de crème fraîche en eidooier erdoor tot het een
geheel is.
• Snijd de lente-ui in ringetjes en schep deze door het
mengsel.
• Breng flink op smaak met zout, peper en versgeraspte
nootmuskaat.
• Doe het gehakt in een ovenschaal en dek af met de
bloemkoolpuree.
• Bak het geheel 25 minuten in een hete oven (180 °C)
tot goudbruin en bubbelend heet.
• Dien op met cherrytomaatjes.

Ingrediënten
Voor de tartaar
400 gram tonijn
1 sjalot
2 avocado’s
1 limoen
Een paar blaadjes koriander
1 tl wit sesamzaad
1 tl zwart sesamzaad
Peper en zout
Voor de dressing
2 el sojasaus
1 el sesamolie
1 tl (riet)suiker

Jan Hoving

Voor de wasabimayonaise
2 el mayonaise
1 tl wasabi
1/2 limoen
Een snuf zout

• Snijd de tonijn in kleine stukjes en versnipper
de sjalot.
• Meng de tonijn met de sjalot, de
sesamzaadjes, een beetje peper en het sap
van een halve limoen.
• Prak de avocado’s fijn. Meng de avocado met
het sap van de andere helft van de limoen en
een beetje peper en zout.
• Meng de mayonaise met de wasabi en een
snuf zout.
• Leg een kookring op een bord. Doe een
eetlepel avocado in de ring en druk aan.
• Schep de tonijntartaar op de avocado.
• Verwijder de ring voorzichtig van het bord en
giet een beetje van de dressing over de
tartaar. Maak af met korianderblad.
• Serveer de tonijntartaar met de
wasabimayonaise en extra dressing.
• Dit gerecht is ook lekker met wakame en
dunne plakjes roze gember. Of met wat kleine
stukjes rode paprika, een toefje veldsla,
geserveerd in een glaasje.

Drink er een lekker glaasje frisse witte wijn bij,
of sprankelend vlierbloesemsap.

TORTILLAWRAPS

Ingrediënten
4 Tortillawraps
220 gram roomkaas of Boursin
4 el cranberrycompote
Balsamicoazijn
Radijsjes
Paar blaadjes jonge bladsla
22 gram Jambon d’Ardenne of andere rauwe ham
• Verwarm de wraps volgens de
gebruiksaanwijzing.
• Meng de roomkaas met de compote en breng op
smaak met de azijn, zout en peper.
• Maak de radijs schoon en snijd in dunne plakjes.
• Beleg de wraps een voor een met telkens een
kwart van de ingrediënten:
- besmeer de wrap met de roomkaas;
- beleg met de sla, de plakjes radijs en de ham;
- bestrooi met zout en peper.
• Rol de wrap strak op in folie en laat afkoelen in
de koelkast.
• Haal de wrap uit de folie en snijd in stukjes.

PETRA
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Wat is er fijner dan het Binnenblad
lezen onder het genot van een drankje
en een hapje. Juist nu in deze donkere
dagen. Medewerkers van het
Binnenblad delen hun favoriete
recepten graag met alle
buurtbewoners voor een complete
‘Binnenbladbeleving’.
(Meer recepten op de achterpagina)

Jans Pruimenlikeur
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten voor 1 liter
1 kilo pruimen
300 gram suiker
1 liter alcohol van minimaal
35% (bijvoorbeeld jenever)
1 kaneelstokje

•
•
•

Was de pruimen, droog ze en snijd ze in stukken.
Doe ze in een (weck)pot (inclusief schil en pitten).
Doe de suiker en het kaneelstokje erbij.
Vul de pot met alcohol, totdat de vruchten geheel onder het
vocht staan.
Zet de afgesloten pot drie maanden koel weg, roer af en toe om
zodat de suiker volledig oplost. Na drie maanden heeft de
alcohol een mooie amberachtige kleur.
Zeef het mengsel door een zeef en vervolgens door een doek
om alle onzuiverheden eruit te filteren.
Schenk de likeur in mooie flessen.
Deze likeur is met gemak een jaar te bewaren, maar ook weer te
lekker om lang te laten staan.
Met een extra kaneelstokje erbij wordt het een erg lekkere
winterse pruimen-kaneellikeur.

Deze likeur is heel lekker bij een feestelijk ijstoetje, maar ook niet
te versmaden bij de kerstboom of de open haard.
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ODE AAN GERRIT

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.

H

Hij woonde zo’n
vijftig jaar in onze
wijk en was ver
buiten wijk-, stadsen landsgrenzen
beroemd en gelauwerd: Gerrit van
Dijk. Beeldend kunstenaar, acteur,
cartoonist, vuurwerkkunstenaar,
meervoudig internationaal bekroond animatiefilmer. Bovendien
een tegendraadse eigenzinnige
dwarsligger in de Haarlemse politiek en het culturele leven.

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS

Gerrit, de kleine man in het zwart met zijn
zwarte hoed en eeuwige shaggie, overleed in
2012, een dag voor zijn 74ste verjaardag. Maar
hij mag niet in vergetelheid raken. Afgelopen
jaar nam een groepje Haarlemmers het
initiatief om in 2020 een hommage aan hem te
brengen. Een project dat steunt op drie pijlers:
een tentoonstelling, films en een boek.
In 37PK Platform voor Kunsten (Groot Heiligland 37) komt van 22 maart tot 17 mei een

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

overzichtstentoonstelling. Er verschijnt een rijk
geïllustreerd boek met zo’n dertig bijdragen van
vrienden, collega-kunstenaars en filmmakers. In
de Filmschuur worden animatiefilms van Gerrit
vertoond. En dan is er nog de première van
Ik tel mijn tekeningen, een documentaire van
Emma Westermann (Pieter van Huystee Film)
met opnames die Emma maakte in het laatste
halfjaar van Gerrits leven.

kennen hem ongetwijfeld van de ludieke acties
(vaak met andere kunstenaars) in de stad.
Als Rik Dreijtvang (anagram van zijn naam)
zette hij de stad op stelten en legde hij de
grondslag voor Het Matje – een mozaïek dat
nog altijd voor het stadhuis ligt, bedoeld om
bestuurders op het matje te roepen. Het beeld
Ons Erelid werd een duidelijk protest tegen
de conservatieve burgemeester De Gou. Het

Beroemd
in de wereld,
bekend
in de wijk:
Gerrit van Dijk

uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

GERRIT, DE 5HOEK,
HET BINNENBLAD
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

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

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

	
  

Gerrit woonde vijftig jaar met
Cilia en hun kinderen Janneke
en Rutger op de Gedempte
Voldersgracht, naast de voormalige Lieven de Keyschool
(nu ateliers) waar hij ooit tekenles gaf. Cilia, Oscar-winnares als
producente van de animatiefilm Anna & Bella (1985),
woont daar nog altijd. Een huis
met een gevelsteen: de tot
symbool geworden dans
met Betty Boop uit de
prachtige film Pas a deux.
Toen het Binnenblad in 1988
in de Vijfhoek werd geboren,
kwam onmiddellijk de roep: wij
willen ook getekende columns
van deze fameuze wijkbewoner! En zo geschiedde. Gerrit
kweet zich enthousiast van zijn
taak en bleek ook op wijkniveau een luis in de pels.

Wie was Gerrit?
Wie was die bijzondere buurtgenoot eigenlijk?
Voor de oudgedienden in de wijk is een
introductie natuurlijk overbodig. Toch maar
even voor de nieuwkomers: Gerrit werd
van Brabander Haarlemmer, groeide van
tekenleraar naar beeldend kunstenaar en van
beeldend kunstenaar naar animatiefilmer. Hij
emancipeerde de animatiefilm in Nederland en
stond aan de wieg van het Holland Animation
Film Festival in Utrecht, van het Nederlands
Instituut voor Animatiefilm (NIAf) in Tilburg
en (samen met zijn vrouw Cilia) van het
distributiebedrijf Animated People in Haarlem.
Hij kreeg vele prijzen, onder andere een
Gouden Kalf in 1984 voor zijn film A good
turn daily en twee Gouden Beren (Filmfestival
van Berlijn) voor respectievelijk Pas a deux
(met Monique Renault, 1989) en I move so
I am (1998). In 1998 werd hij geridderd in
de Orde van de Nederlandse Leeuw. Velen

Jute-project, de toneelgroepen Les Pleemetz
en Badmutz – het zijn in de stadsgeschiedenis
bijgezette fenomenen geworden. En vergeet
vooral ook niet Gerrits getekende bijdragen aan
het Haarlems Dagblad (cartoons en columns)
tussen 1984 en 2001.
Het Gerrit Genootschap
Dat alles verdient een hommage! Daarom is het
Gerrit Genootschap opgericht.
Wie een tientje doneert, wordt lid en krijgt
als symbool een exclusieve pin: de hoed van
Gerrit. Het dragen van deze pin maakt woorden
overbodig. Een eenvoudig ‘chapeau’ voldoet.
Wie dertig euro doneert krijgt pin én boek. En
zo zijn er nog meer opties voor gulle gevers, zie
www.kunstfund.nl
Het project is op Facebook en Instagram te
volgen via #gerritvandijkhommage.
Tekst: Inge Crul. Foto: Rutger van Dijk
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JONG

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

thuis in de Vijfhoek

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

Kopiëren & Printen
Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

‘Alles is gezellig
in de Vijfhoek’

Binnenblad is op bezoek
bij Britt (9) en Jimmy (7).
Ze wonen samen met hun
vader, moeder, Billy (poes)
en drie vissen in de Lange
Raamstraat. Ze lezen het
Binnenblad zelf ook, al
kijkt Britt alleen plaatjes
en leest Jimmy het vooral
op de wc…
Britt en Jimmy zijn geboren
in het Spaarne Gasthuis en
zitten op de Dreefschool, Jimmy in
groep 4 en Britt in groep 5. Ze hebben
allebei twee juffen: Ingrid en Odile
(Jimmy) en Kelly en Fien (Britt). Jimmy
vindt taal het leukste op school, Britt
knutselen. Ook vinden ze tekenles op
woensdagmiddag heel leuk. “De vorige
keer hadden we het thema Halloween”,
vertelt Britt, “en toen gingen we een
vleermuisje maken, maar die was
mislukt”. Als hun vader Ernie zegt dat je
daarvan kunt leren, vertellen Britt en
Jimmy mij geheimzinnig: “Ernie is niet zijn
echte naam hoor, want eigenlijk heet hij
Erwin, maar iedereen noemt hem Ernie”.
Hun moeder heet Suus of Susan, of
eigenlijk gewoon mamma, zegt Jimmy.

geschreven over Kapitein Onderbroek. Ook
Jimmy deed dat, maar dan over Meneer
Kroepkroep. Als ik vraag wat ze later willen
worden, roept Jimmy: “Acteur in een Star Warsfilm!” Daar is hij fan van en hij heeft ook
een Star Wars-pak dat hij me straks zal laten
zien. Britt wil heel iets anders worden en
roept: “Politie!” Waarom weet ze niet, maar ze
vindt het leuk om
achter boeven
aan te rennen
en nog liever
op een paard,
maar op paardrijles mag ze
niet. Wel zit
ze op turnen bij
turnvereniging
Bato. “De vorige keer
had ik bij een wedstrijd
op de ongelijke brug
een 9,5 gehaald,”
vertelt Britt, “en daarmee was ik tweede
geworden en had ik een
medaille gewonnen”. En
niet voor de eerste keer,
want ze zit al drie jaar op
turnen en heeft al meerdere medailles.
Het lievelingseten van
Jimmy is Mexicaanse Pokibol, zegt hij. “Mexicaanse
Pokimon?” vraag ik. “Nee,
Mexicaanse Pokebowl! Dat
zijn een soort wraps met
crème fraîche erin en sla en
gehakt. Dat is heel lekker!”
Ook houdt hij van gourmetten en van pizza en
broccoli. “Maar niet van
spruitjes hoor!” Britt houdt
daar ook niet van en eet het
liefst kapucijners met gebakken aardappelen, cordon bleu en
spekjes.

Britt was onlangs jarig en heeft een
zeemeer-minnenstaart voor haar verjaardag gekregen en een simkaart. ”Dat is een
kaartje en gaat in je telefoon en dan kun je
appen.” Ook heeft ze turnringen gekregen die
inmiddels in haar slaapkamer hangen. “Slingert
ze zo mee haar bed in,” zegt Ernie. “En het eerste
wat ze er ’s morgens mee doet is op haar kop
hangen”, zegt Suus. Dat wil ik natuurlijk wel
Wat ze met Kerst het liefst eten ben ik vergeten te vragen,
even zien, maar dat komt straks, want het
maar de kersttijd is volgens hen wel een hele gezellige tijd.
interview gaat verder over het leven van Britt
“Dan heb je de kerstmannenrace!”, roept Jimmy. Ook vinden ze
en Jimmy in de Vijfhoek.
allebei het kerstliedjes zingen in de buurt heel leuk, waarbij
honderden buurtbewoners op Kerstavond met elkaar zingen op
”Alles is gezellig in de Vijfhoek”, zegt Britt, “er
onder andere het Nieuwe Kerksplein. Daar woon ik, samen met
zijn gezellige mensen en er zijn heel veel
mijn eigen twee kinderen, en als ik daar terugkom van het
kinderen”. Het leukste vindt ze rondjes fietsen interview bedenk ik plotseling dat ik helemaal vergeten ben naar
met vriendinnen. Haar beste vriendin heet
het Star Wars-pak van Jimmy te kijken en naar de turnkunsten
Fien en zit bij haar in de klas. Jimmy vindt van Britt. Maar dat hebben ze vast wel laten zien aan de fotografe
het cool en leuk in de Vijfhoek Hij noemt het van Binnenblad denk ik, toch Jimmy en Britt?!
Huiskamerfestival en vindt het waterballonnenfeest geweldig. Zijn beste vriend heet Tekst: Rogier Overman
Florian en heeft ooit een zelfbedachte strip Foto's: Lies Nederstigt
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THEATERDIER IN DE WIJK

GEVELSTENEN ONDER DE LOEP

“Weet je wat ik nou fantastisch
zou vinden? Een wijktheater
waarin iedereen dat kan doen
waarin hij goed is. Een ‘omnivereniging’ voor toneelspelers,
decorbouwers, schilders,
timmerlieden, grimeurs en
kledingontwerpers. Voor
‘aanhakers’ en ‘meelopers’
van alle leeftijden!”

later bij De Waterlelie, het epilepsiecentrum
in Cruquius. Onderwijs en theater werden
onlosmakelijk verbonden. “Mijn hart lag bij het
individueel speciaal onderwijs. Ik organiseerde
samen met leerlingen uitstapjes naar theatervoorstellingen. Eerst samen sparen voor de
kaartjes, uitleggen waar we heen gingen en dan
ernaartoe. Joh, ik krijg er nog kippenvel van als
ik eraan denk, die verraste gezichten.”
Natuurlijk lonkten ook de podia in een stad met
van oudsher zoveel amateurtoneelverenigingen,

Het kán, ze maakte het eerder mee bij

die strijden om de gunst van het publiek. En

Theaterwerkgroep De Jordaan. En had ze het

om leden! Want het is moeilijk om jongeren te

geld en het gebouw, dan zou ze zich er zo in

werven. Mary: “De jeugd bindt zich niet meer zo

storten: Mary van der Peet (63). Theaterdier

gauw aan het karakteristieke verenigingsleven.

in hart en nieren. Lid van de Letterlievende

Misschien moeten de verenigingen wat

Vereniging J.J. Cremer, onlangs nog op de

flexibeler worden.”

Gevelstenen,
tekens
uit lang
vervlogen
tijden

planken in Verhalenhuis Haarlem in een adAnalyseren

hocproductie van Project Fors Theatermakers,
drie keer in de cast van ‘Scrooge’ in de

Ze speelde in vele toneelstukken. Voorkeur?

Stadsschouwburg, koorlid van De Boterbloemen.

“Met ster bovenaan staat de eenakter Nu even

Een geboren Haarlemse die na wat jaartjes

wel van Maria Goos. Dat hebben we heel vaak

Amsterdam alweer een jaar of twintig op het

gespeeld. Vier vrouwen, we voelden elkaar

Doelenplein woont.

feilloos aan. Als de een er een schepje bovenop
deed, deed de ander een stapje terug.

Nieuwsgierig

Ik kan heel snel een tekst leren. Dat begint met

Praten met haar is kriskras door de toneel-

analyseren, met wat ik mijn ‘dramaturgenblik’

wereld springen. Een sprankelende waterval.

noem: wat staat er, hoe liggen de verhoudingen,

Minstens één keer per week is ze wel als

hoe is de structuur. Leg ik die komma goed. Je

toeschouwer in een theater te vinden. “Ik ben

kan zinnen op zoveel verschillende manieren

nieuwsgierig naar elke voorstelling. Er kan geen

uitspreken. Ik oefen voor de spiegel. Liefde voor

Virginia Woolf gespeeld worden of ik moet hem

het vak en liefde voor taal, dat is het. Dat is bijna

zien en vergelijken. Als zestienjarige ging ik al

nog leuker dan het spelen zelf!”

met mijn CJP naar de schouwburg. Sloop ik
naar een beter plekje. Het personeel kneep wel

Musicals

een oogje dicht.” Alleen maar ‘toeschouwen’ is

In haar Amsterdamse jaren was ze vanuit de

In Haarlem zijn nu

voor haar niet genoeg. Zelf het podium op is

amateurtheaterschool medeoprichtster van

net zo belangrijk. “Als kind wilde ik op school

musicalgroep Steen voor Steen. Ook in Haarlem

nog ruim honderd

al versjes opzeggen, in zo’n fluwelen jurkje met

stond ze op de planken in menige grote musical,

gevelstenen op de

lakschoentjes. In de kerk zag ik de jongenskoren

onder andere van theatermaakster Marijke Kots.

en dacht: dat wil ik ook.”

Diezelfde Marijke stond ooit aan de wieg van het

oorspronkelijke locatie te

koor De Boterbloemen waarin Mary nog altijd
Geen ambitie voor een beroepscarrière?
“Tjaa.... Stiekem heb ik er wel eens aan gedacht
natuurlijk. Ik heb een jaar op de Academie voor
Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht
gezeten, maar daarna werd ik een paar keer
uitgeloot. Het lot wilde het niet.”
Onderwijs en theater
Het bloed kroop toch vanzelf waar het niet gaan
kon. Via de pedagogische academie rolde ze in

MARY
DROOMT
OVER EEN
WIJKTHEATER

zingt. En ja, die naam komt inderdaad van ‘onze’
Botermarkt, waar Marijke in het Bruiningshofje
woont.
Mary: “Allemaal mensen uit de Haarlemse
amateurtoneel- en musicalwereld, die één
keer per maand samen in bejaarden- en
verzorgingstehuizen zingen. Gratis voor een
advocaatje met slagroom! Ontroerend soms,
helemaal als je zingt voor en met dementerende
mensen.”

het onderwijs, eerst bij Mons Aurea, de vroegere
huishoudschool aan de Garenkokerskade,
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Tekst: Inge Crul. Foto’s: Eigen beheer.

vinden. Hiervan bevindt
zich een aantal in onze
wijk. Het Binnenblad
brengt de komende
tijd enkele bijzondere
exemplaren in beeld.
In dit nummer een
korte inleiding over het
fenomeen ‘gevelsteen’.

V

Veel huizen in de stad
hadden vanaf ongeveer
1550 tot het begin van de
negentiende eeuw een gevelsteen.
Dat had een duidelijke functie. Als
een reiziger de weg vroeg naar het huis
van ene Jan de ketellapper, kon je
gemakkelijk aanduiden waar die
woonde, bijvoorbeeld: in de Breestraat in het huis naast ‘De Gekroonde
Hamer’. Handig in die tijd toen bijna
nog niemand kon lezen.
Aan deze functie kwam
een eind toen koning
Lodewijk Napoleon
tussen 1806 en 1810 de
huisnummers invoerde.
Er zijn wel gevelstenen
van na die tijd, maar die
dienen uitsluitend ter
versiering.
De afbeelding op een
gevelsteen is meestal
een driedimensionaal
weergegeven naam
van het huis op een
natuurstenen plaat of blok,
ingemetseld in de gevel.
Er zijn ook gevelstenen
van terracotta en in
Hoorn is zelfs een eikenhouten reliëf bekend.
Meestal zijn het eenvoudige en doorgaans ook
logische namen. In De Gekroonde Hamer was
bijvoorbeeld een smederij gevestigd, en iemand
uit Aken woonde in het Wapen van Aken.

We kunnen ons voorstellen dat die namen
oorspronkelijk op de voorgevel of op de deur
waren geschilderd. Vooral ambachtslieden
en winkeliers hadden de behoefte aan een
meer opvallend adreskaartje. Zij maakten dan
ook veelvuldig gebruik van uithangborden.
Nog mooier was het om de huisnaam een
permanente plaats in de voorgevel te geven.
Vanaf eind zestiende eeuw ging men dan ook
over tot het maken van gevelstenen door
beeldhouwers en steenhouwers. Gevelstenen
van natuursteen waren vaak gepolychromeerd
- met verf ingekleurd - en vertelden, net zoals
bij glas-in-loodramen het geval is, verhalen

over gebouwen, hun functies en de bewoners.
Er waren ook religieuze voorstellingen die op
de voorbijganger veel indruk zullen hebben
gemaakt.
Een geheel ander genre was dat van de
topografische afbeelding: steden, dorpen
en gebouwen. Ook ‘wapenstenen’ kwamen
veelvuldig voor. Als iemand van de ene naar
de andere plaats verhuisde, dan lag het voor
de hand dat hij zijn huis merkte met een steen
waarop het stadswapen te zien was van de
plaats waar hij vandaan kwam.
Over het algemeen hadden de gevelstenen een
vrij eenvoudige afbeelding: bloemen of planten,
dieren, gebruiksartikelen of gereedschappen
en zelfs etenswaren. Dit waren de meer
‘gewone’ stenen en de gedachte erachter lag
meestal voor de hand. In een huis met een
koeienkop woonde een slager, waar een vis
was afgebeeld een vishandelaar, bij een brood
een broodbakker en een kool gaf aan dat er
een groentewinkel was gevestigd. Vaak ook
verwees de afbeelding naar de naam van de
bewoner van het huis en soms vertelde de
gevelsteen een verhaal. Van de hier genoemde
voorbeelden komen in Haarlem nog diverse
stenen voor.
Behalve gevelstenen zijn er nog andere in de
gevel gemetselde geveltekens: jaartalstenen
waarop het bouwjaar van het pand staat,
naamstenen, zoals we die tegenwoordig
nog veel op villa’s buiten de stad zien, en
tekststenen, waarop soms hele dichtregels
staan vermeld. Bij ons in de wijk zijn twee van
deze laatste stenen te vinden op de gevel van
Wilsonsplein 4.
Ornamenten zijn bijvoorbeeld aan de gevel
bevestigde paarden- of leeuwenkoppen. Ook dit
zijn geen gevelstenen, ze dienen uitsluitend om
de gevel te versieren, net als ‘kraagstenen’ en
houten geveltekens. De komende tijd nemen we
in het Binnenblad een aantal gevelstenen in de
Vijfhoek onder de loep.
Tekst: Jan Hoving & Hans Smit
Foto's: www.gevelstenen.net
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NIEUWS

WijkraadBULLETIN
Bose

Next Generation
Keizerstraat 9 Haarlem
(023) 531 4740 www.elres.nl
voor service en kwaliteit
Al 80 jaar uw audio-, en witgoedspecialist
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

ONDERZOEK VERKEERSVISIE VORDERT
Er zit schot in het verkeersonderzoek.
Wijkbewoners droegen zes urgente
knelpunten aan, die door onderzoekers
met camerametingen zijn getoetst.
Resultaat: het zijn inderdaad knelpunten!
Er zijn twee informatieavonden voor
belanghebbenden geweest (bijvoorbeeld ondernemers en omliggende
wijkraden), waarop ook onze werkgroep verkeer was uitgenodigd. Er komt
ook een informatieve avond voor wijkbewoners. De onderzoekers
presenteren dan de verschillende scenario’s en je kunt vragen stellen. Ook
kun je je voorkeur voor een scenario duidelijk maken. Naar verwachting
zullen de onderzoekers in februari hun advies aanbieden aan B&W. Na het
B&W-besluit volgt de formele inspraakperiode.

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

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

Ferdinand Pronk
Gedempte Voldersgracht 4-11, Haarlem
Mail / ferdinand@pronk.net

WIJN,BIER
BIEREN
EN EETCAFE
EETCAFE DE
WIJN,
DE ROEMER
ROEMER

Web / www.pronk.net
Mob / 06 51 358 658

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

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

JAARVERGADERING EN
NIEUWJAARSBORREL
Op zondagmiddag 12 januari
beginnen we het jaar met onze
nieuwjaarsborrel annex jaarvergadering in de Nieuwe Kerk. We
proosten op het nieuwe jaar, we
kijken terug op 2019 en je kunt
meedenken over de plannen
voor 2020. We horen je suggesties graag! Als thema die middag
komen de uitkomsten van het
verkeersonderzoek in de wijk aan
de orde. Aanvang: 13.30 uur.

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.•

KERSTVIERING
We hebben ook dit jaar weer een
fraaie kerstboom op het Nieuwe

Kerksplein. We begroeten naast
Klavertje Vijf nog een nieuwe
sponsor. De firma Tab-hr (Jan
Regelink) zorgt voor een passende
verlichting van onze boom. Wij zijn
blij met zulke sponsors! Natuurlijk
ben je ook welkom op de gezellige
en traditionele kerstzang op het
Nieuwe Kerksplein op kerstavond.
Met gesmeerde kelen (een warm
bakkie of een ander lekker drankje)
zingen we dan weer uit volle borst
mee! Samen op weg naar 2020.
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance

Nood 112

Geen spoed 
Wijkagent 

0900-8844
mustafa.karademir@politie.nl

Dierenambulance

524 68 99

Handhaving 	

511 49 50

Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr.

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

DRUGSVERBOD IN DE STAD?
Het college van B&W heeft in oktober besloten om de gemeenteraad
voor te stellen een drugsverbod in
de stad op te nemen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).
Als de raad hier mee akkoord gaat,
kan de burgemeester later bepaalde
plaatsen in de stad aanwijzen waar
dat drugsverbod daadwerkelijk
van kracht zal zijn. In die fase is
handhaving op dat drugsverbod
van toepassing. We houden je op
de hoogte van de voortgang dit
bestuurlijk proces.

WIJKDINER
De afgelopen jaren was het een groot succes en ook nu was het weer een
sfeervolle avond: het wijkdiner in de Nieuwe Kerk, het vierde alweer!
Wijkbewoners kletsten bij, genoten van de livemuziek en natuurlijk van
het goed verzorgde diner van Charlottes Catering (in samenwerking met
restaurant De Wandelaar).

Leden: Annette Schild, Dick Smit,
Jan Geerts en Jan Teitsma

206 20 20

www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden

LENTEVOGELS TERUG OP HET WILSONSPLEIN
Dankzij de giften van vele wijkbewoners, ondernemers en kunstliefhebbers in de hele stad ziet het er naar uit dat we samen met de
gemeente ‘de Lentevogels’ van wijkkunstenaar Hannes Kuiper in het
voorjaar terug zien komen op hun palen op het Wilsonsplein.
De groene palen staan er al een tijdje erg leeg bij, maar mede dankzij de
enthousiaste en niet-aflatende steun van een groep wijkbewoners onder
leiding van Ton Barger is het gelukt deze kleurige vogels hun plek terug
te geven. We danken jullie allemaal! Informatie over de plaatsing en
feestelijke onthulling volgt zo spoedig mogelijk.

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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Vervolg van pagina 10-11. Achtergrondillustratie Arienne.

WIEWEETWAAR

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je
antwoord met je naam, adres en mailadres voor
15 Januari naar redactie.binnenblad@gmail.com
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.

Fruit-chocoladeflapjes
van Mijke
Ingrediënten per persoon
1 velletje bladerdeeg (klein vierkant formaat)
2 partjes peer of perzik uit blik
4 blokjes witte chocolade (van een reep)
Schepje bruine basterdsuiker
1 bolletje kaneelijs

•
•
•
•
•
•
•

Ontdooi het bladerdeeg.
Verwarm de oven voor op 200 °C .
Bestrooi het bladerdeeg met de bruine
basterdsuiker.
Leg de chocolade en het fruit er op.
Vouw het pakketje dicht.
Bak in de oven totdat het bladerdeeg lekker
knapperig en lichtbruin is.
Serveer met een bolletje kaneelijs er bovenop.

W i e W e e t Wa a r ?
De opgave in oktober leverde meerdere goede
reacties op. Het antwoord was: Gasthuisstraat
32, de gevelsteen met de twee geweren boven
de poort naar de Openbare Bibliotheek. Na loting
is de winnaar: Marleen van de Poll. Gefeliciteerd
Marleen, jij krijgt deze keer de kaartjes.

Wij wensen alle lezers
mooie feestdagen, een
knallend uiteinde en een
prachtig nieuwjaar!

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, Inge Crul, Ellen Vestjens, Hans Smit, Jan
Hoving, Daniella Konopasek, Rogier Overman, Petra Niewenhuis
en Mijke Groot. Fotografie: Lies Nederstigt, Thera ter Beek. Vormgeving: Jan Vesters. Coördinatie Bezorging: Silvia Hanekroot (tel. 023532 92 13). Bezorgers: Bart Tangerman, Liesbeth Uilenreef, Stella van
Maris, Els Clement, Jan Schmid, Monique Rooijmans, Thea Kelting,
Pacifica Hoogeland en Max Bos, Bieneke Glijn, Thera ter Beek en Katinka van
Mourik, Ralf Koppeschaar. Piet Klompmaker, Margriet Bokeloh, Ton Barger,
Ron Tierle en Dieuwke Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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GEVULDE EIEREN
Ingrediënten
10 eieren • Mayonaise • Zout • Paprikapoeder •
Kerriepoeder • Ketchup of curry • Verse peterselie

•
•
•
•
•
•
•

Kook de eieren hard.
Pel de eieren en snijd ze in de lengte doormidden.
Haal de eidooiers uit de eieren en meng ze met drie of
vier eetlepels mayonaise, een snufje zout,
paprikapoeder en iets meer kerriepoeder.
Voeg de smul-truc toe door het toevoegen van een
scheutje ketchup of curry.
Vul de halve eieren met het mengsel.
Handige tip: gebruik twee theelepels bij het vullen en
voorkom ‘omvallen’ door een stukje van de onderkant
van de eieren af te snijden
Serveer de eieren met gesnipperde peterselie of
toefjes ketchup of curry.

Succes verzekerd!

ROGIER

