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Bezorgers Binnenblad op pad
Fotoproject: Gezichten van de 5hoek
WakaWaka uitgelicht
...........

IN DIT NUMMER

IDELER

makelaarskantoor

hij eerst een vervanger. Binnenblad vervult,
zoals coördinator Silvia Hanekroot het zegt,
een dubbel sociaal aspect: “zowel door de
informatie als door de samenwerking”.
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WOON JIJ OOK HIER
Vanaf haar geboorte zwierven ze de hele wereld
over, de ouders van Loulou. Maar toen zij vijf
werd en naar de basisschool moest, keerden ze
terug naar de Doelen. Dankzij internet kunnen
vader Ole Chavannes en moeder Pauline De
Senerpont Domis over de hele wereld werken
vanuit hun huis aan de Gedempte Voldersgracht.
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WAKAWAKA
Wist u dat achter de gevel van Wilhelminastraat
18 een van de groenste en meest duurzame
ondernemingen van Nederland is gevestigd?
De redactie van Binnenblad ook niet. Totdat
we een gesprek hadden met Maurits Groen.
Ooit gehoord van WakaWaka, het duurzame
zonnelampje? Lees dit artikel en maak kennis
met een bijzondere buurtgenoot.
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WALL OF FAME
Geïnspireerd door het project “Het
gezicht van 1018’ in Amsterdam
kwamen onze huisfotograaf Lies
Nederstigt en haar vriendin Mirjam Touw op het
idee voor een zelfde soort tentoonstelling van
bewoners van de Vijfhoek. Lies maakt de foto’s en
Mirjam doet de organisatie en de PR. U kunt zich
telefonisch aanmelden of per e-mail. Wie durft?
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BEZORGERS BINNENBLAD
Misschien dacht u dat het de
normaalste zaak van de
wereld is dat iedere twee
maanden Binnenblad op de deurmat valt. Niets
is minder waar. Binnenblad draait op vrijwilligers,
ook waar het de bezorging betreft. De jongste is
8, en toen een van de oudere bezorgers
vanwege de gezondheid moest stoppen zocht

15
PIETER LANGENDIJK
Het is een bescheiden herinnering aan een van
de beroemdste bewoners van de Vijfhoek. De
gevelsteen aan de gevel van Kerkstraat 9: ‘Hier
woonde Pieter Langendijk 1749 - 1756’. Na veel
omzwervingen kwam deze Haarlemse dichter en
toneelschrijver terug naar de stad waar hij in
1683 was geboren. En beroemd was hij in zijn
tijd, deze BN’er uit de 18e eeuw. Tot op de dag
van vandaag worden zijn stukken gespeeld.
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VERKEERSVISIE
De route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat is een van de ‘hotspots’ in de Verkeersvisie die bewoners samen met de wijkraad op
papier zetten. En iedereen die wel eens met
zijn fiets de stoep op is gevlucht vanwege een
tegemoetkomende auto weet waarom. Het is
een van de situaties die om een snelle oplossing
vragen, net als de te lange vrachtwagens die
zich in de nauwe straatjes vastrijden. Al sinds
1995 pleit de gemeente voor een autoluw
centrum, maar in onze wijk zien we nog
voldoende knelpunten om aan te pakken.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
• 13 Ondernemer in beeld 17 • Onze jeugd van
tegenwoordig 19 • Wie weet waar? 19 •
Evenementenkalender 20 • Wijkraadbulletin •

Brievenbusleed
Ik blijf graag op de hoogte van wat
de gemeente met mijn leefomgeving
van plan is. Als wij, gewone buurtbewoners, zo’n veertig jaar geleden even
niet hadden opgelet, was de hele Vijfhoek gesloopt en vervangen door een
aangeharkte Vinex-wijk. Dus informeer ik regelmatig bij mijn buren of
er al nieuws is. Er schijnt namelijk
weer een nieuw bestemmingsplan te
komen voor onze wijk.
Zegt mijn overbuurman: “Dat zoek
je toch even uit op internet.” “Ik heb
geen computer want met een schrijfmachine heb je geen last van nepnieuws en virussen,” antwoord ik.
Zegt hij weer: “Voor oude mensen
zoals jij hebben ze de Stadskrant. Dat
lukt jou toch nog wel? Even De Haarlemmer omdraaien en achterstevoren
lezen.”
“Luister buurman,” zeg ik, “het probleem is dat mijn brievenbus precies
op de hoek van twee straten zit. En
dan krijg je óf maandenlang geen
krantje in de bus, óf je krijgt er twee.
Alleen met de kerst- en nieuwjaarswensen weten ze je ineens wel te
vinden. Ik heb een tijdje geleden die
NEE/JA-sticker van mijn deur gehaald
om te kijken of dat hielp. Toen kreeg
ik nog steeds geen krantje, maar wel
weer van die pakketten reclamezooi,
elke keer een stuk of vijf. Dus die
sticker zit er weer op. Ze moesten
eens een voorbeeld nemen aan de
bezorgers van het Binnenblad. Die
stoppen iedere twee maanden huis
aan huis in elke brievenbus één exemplaar. Zo blijf zelfs ik op de hoogte van
wat er leeft in de wijk. En in de tussentijd vraag ik gewoon aan de buren
of er nog nieuws is. Je hebt toch niet
toevallig een griepvirus?”

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

Elektro R. van Putten&Zn.
huidadvies

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

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Woon jij ook hier?

Volg ons op
Facebook

Échte muggen die HRLMRS

 Goed inenten
De omschakeling was groot en Pauline was
vooral bezig met voedsel verzamelen: “Ik probeerde op de markt een warme kip te vinden,
zodat ik wist dat die vers was. Onze huisvesting
was beperkt: een bevriende brandweerman vertelde dat we bij brand binnen 3 minuten buiten
moesten staan, anders waren we kansloos. We
hadden ons voor 4000 euro laten inenten: niet
overbodig met nauwelijks gezondheidszorg.”

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Loulou, Pauline en Ole

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

FRIETHUIS DE BOTERMARKT | BOTERMARKT 29 | 2011XL HAARLEM | 023 - 5747031

Geniet in de Jopenkerk van culinaire proeverijen

BIER EN KAAS PROEVERIJ
MAANDAG 19 MAART
Tickets www.jopenkerk.nl

er een emergency-desk op voor jour-nalisten
die in landen zonder persvrijheid in problemen
kwamen.
Na een jaar was de overgang naar Kuala Lumpur
nog steeds niet geregeld. Pauline en Ole wilden
verder en reisden een jaar door Azië van hotel
naar hotel. Goed te doen met het uitstekende
salaris in Qatar, waar je geen belasting betaalt.
Na een jaar in landen als Maleisië, Thailand,
Indonesië en Vietnam wachtte Birma. Ole zocht
er de vrienden op met wie hij een ondergronds
Jeugdjournaal had opgezet: iedereen kwam
gemaskerd in beeld om problemen te voorkomen.
Hij kon aan de slag bij het nét legale ‘Democratic
Voice of Birma’ (DVB). Na een kleine onderbreking in Nederland om nieuwe huurders te
regelen trekken ze in een Birmese flat.

L

oulou (8) heeft nu al een heel boeiend
levensverhaal. Geboren op de Gedempte
Voldersgracht en na anderhalf jaar met
haar ouders verhuisd naar Qatar. Vervolgens
in Azië gedurende een jaar van hotel naar
hotel getrokken en zwembaden heel gewoon
gaan vinden. Daarna een jaar Birma en naar
een Japanse internationale school. Ze kent vijf
talen als ze op haar vierde terugkeert in haar
geboortehuis.

Loulou’s ouders zijn Ole Chavannes (Noorse
moeder, Nederlandse vader) en Pauline De
Senerpont Domis (Indische vader, Nederlandse
moeder). We beginnen het verhaal twaalf jaar
geleden. Het Raaksgebied wordt ontwikkeld als
Pauline tegenover de Jopenkerk een huis koopt.
Ze werkt bij het Jeugdjournaal en komt af en
toe Ole (spreek uit Oele) tegen. Hij zet edities
van het Jeugdjournaal op in ontwikkelingslanden.
Tijdens een BBC-congres springt in The London
Eye de vonk over.

Ole trekt bij Pauline in. Hij is niet veeleisend:
een tuttige muur wit schilderen is voldoende
om zich thuis te voelen. Na de geboorte van
Loulou balen ze van ‘de stress van buitenaf’ en
zeggen hun banen op. Er ligt een mooie kans:
een ex-collega van Ole zet in Qatar een persvrijheidskantoor op. En hoewel de combinatie
Qatar en persvrijheid tegenstrijdig is, stappen
ze in het avontuur. De beloofde volgende stap is
namelijk dat hij in Kuala Lumpur een vestiging
kan opzetten, heel aanlokkelijk voor Aziëliefhebbers. Ze verhuren hun huis en vertrekken.
 Cadeautje van de sjeik
“Ik vond het er heerlijk”, zegt Pauline. “Ik had
volop tijd voor Loulou die toen anderhalf was.
We hebben veel rondgereisd en ons verbaasd.
De macht is in handen van de Qatari, een kleine
minderheid. Stuk voor stuk miljonair en met
werkweken van twee uur. De expats doen het
werk. Cadeautje van de sjeik voor Loulou: een
enorm biljet voor wel honderd ijsjes.” Ole zette

Ik probeerde op de
markt een warme kip
te vinden, zodat ik
wist dat die vers was.
De aanstaande schoolgang van Loulou was
reden om naar Nederland terug te keren. Ze
kon zich dan ankeren en vrienden maken. Haar
ouders kiezen voor haar de Hannie Schaftschool: die heeft als enige geen taalfouten op
de website. Loulou vindt de school bijzonder:
je kunt uit de kraan drinken en hebt een eigen
tafel en stoeltje.
Dankzij internet is de overgang voor hun werk
geen probleem: Ole introduceerde programmaformats bij DVB en coördineert ze vanuit huis.
Pauline is webdesigner (Toko Domis) en foodblogger (Pisang Susu). In haar gerechten zie
je elementen uit hun avonturen terug. Loulou
geniet lekker mee: voor zure Birmese soep mag
je haar wakker maken.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto: Lies Nederstigt
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HET WAKAWAKAPROJECT

HET WAKAWAKAPROJECT

_______
WE WILLEN DAT IEDEREEN
IN DE WERELD OVER
STROOM KAN
BESCHIKKEN
_______

Hij is politicoloog,
maar noemt zich
gediplomeerd krantenlezer. Heeft door
zijn studie geleerd
problemen te onderkennen, verbanden
te leggen en mensen
bij elkaar te brengen.
Vier keer haalde hij de
Amerikaanse klimaatgoeroe Al Gore naar
Nederland, in 2015
was hij nummer één
in de Duurzame 100
van dagblad Trouw
en hij is mede-initiator
van Kipster, de meest
duurzame kippenboerderij van Europa.
Bovenal is hij co-founder
van het sympathieke
zonnelampjeproject
WakaWaka. Sommigen
zien in hem de
Leonardo da Vinci van
de circulaire economie.
Maar hij is gewoon
Maurits Groen ‘onze
buurtgenoot’ uit de
Wilhelminastraat 18
in Haarlem.
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LICHT VOOR DE STROOMLOZEN…
Als je nu echt in 2018 je kennis over duurzaamheid en circulaire economie wilt updaten, google
dan “Maurits Groen”. Ga er goed voor zitten, want er
rollen honderden links over je scherm. Ze verwijzen
je naar de projecten waar deze bevlogen realist of
pragmatische idealist direct bij betrokken is. De ene
keer als adviseur en conceptmaker, dan weer als cofounder of als gids en wegbereider.
Binnenblad richt de spot op het uitzonderlijke
WakaWakaproject waarbij Maurits Groen de gamechanger is.
Kleinste elektriciteitscentrale ter wereld
Het doel van het WakaWakaproject is om
elektriciteit voor iedereen in de wereld toegankelijk
te maken. Een bizar ambitieus plan, want er zijn
ruim twee miljard mensen waarvan de helft van alle
stroom verstoken is, terwijl bij de andere helft het
licht meer uit- dan aangaat.
“En dat laatste is nog veel erger”, zegt Maurits
Groen in een interview met Freedom Lab. “Je rekent
erop dat je stroom hebt om te werken of om
’s avonds je huiswerk te maken en dan, pats… zit
je opeens in het donker. Meestal is de enige optie
een levensgevaarlijk walmend kerosinelampje. Zo’n
stroomuitval kan twee minuten duren, twee uur of
twee dagen, er valt geen peil op te trekken.
Stel je voor dat ons zoiets zou overkomen. De
hele maatschappij gaat onmiddellijk plat, econo-

misch en sociaal. Bedenk maar hoe onthand je bent
als de batterij van je mobiel leeg is. Stroomloos zijn
voelt als een ramp. Mondiaal zijn er miljoenen die in
zo’n situatie zitten. Mensen in afgelegen gebieden
en ontheemden die moeten vluchten voor oorlog
of natuurrampen. Met die groepen mensen in
gedachten, hebben we zes jaar geleden het eerste
WakaWaka-lampje ontwikkeld.
WakaWaka betekent in het Swahili “Schitterend
licht”. Het zonnepaneeltje geeft je voor een dagje
zon tweehonderd uur schitterend licht. Dat eerste
ontwerp hebben we inmiddels doorontwikkeld
tot een Powerpack batterij met extra functies. Hij
geeft niet alleen licht, maar je kunt er ook je mobiel
mee opladen en er een draagbare radio of andere
apparaten aan hangen. Je laadt hem op via de zon
of je hangt hem aan het net als dat er is.” Volgens
Maurits is de Powerpack in feite de kleinste elektriciteitscentrale ter wereld.
Foundation
Hoe functioneel en fraai het ontwerp van de
WakaWaka ook is, er moesten en moeten wegen
gevonden worden om het lampje binnen het bereik
van de “stroomlozen” te krijgen. Daarvoor bedachten Maurits en zijn team de constructie met een
stichting, de WakaWaka Foundation.
Van elk lampje dat in het Westen wordt verkocht,

gaat een deel van de opbrengst naar de stichting.
Een ander deel vloeit terug naar het bedrijf. Niet om
de winst op te krikken, maar om het product verder
te ontwikkelen, het bedrijf te laten groeien en op te
schalen.
Een waanzinnig complex proces
Maurits: “De onderdelen van het WakaWakalampje komen uit alle delen van de wereld: zonnepaneeltjes uit de Filipijnen, chips uit Zwitserland,
ledlampjes uit Zuid Korea.
Al die onderdelen moeten naar een productielocatie waar het spuitgieten van de gerecyclede
kunststofbehuizing gebeurt. Dat is een gigantische
logistieke organisatie en dan heb ik het niet eens
over de marketing, de sociale media, onze eigen
financiering, de importvergunningen…
Het is een fantastisch product, maar met een
afzetgebied in de ergste probleemgebieden van de
wereld hebben we het ons niet gemakkelijk gemaakt.
Toch willen we laten zien dat je zelfs in deze fossiele
economie met een duurzaam bedrijf en een duurzaam product bestaansrecht hebt.”
Wereldwijd 1 miljoen zonnelampjes
Dat bestaansrecht heeft de organisatie WakaWaka met succes aangetoond. Dankzij de verkoop
en dankzij donaties van particulieren, stichtingen en
bedrijven zijn er inmiddels bijna een miljoen Waka-

Voor dit artikel zijn de volgende
bronnen geraadpleegd:
www.marketingfacts.facts.nl
www.waka-waka.com/projects
www.mgmc.nl

©2013 Hassan Azmi Hijazi, Esseline van de Sande

Waka’s over de wereld verspreid. De eigen donaties
van het bedrijf (WakaWaka BV) aan de WakaWaka
Foundation, gaan naar mensen die in acute nood
verkeren (natuurrampen, vluchtelingen) en naar
‘solar libraries’. Hierbij lenen de scholen in Afrika
de lampjes uit zodat de leerlingen tenminste hun
huiswerk kunnen maken.
Zonnelicht voor kinderen Mutare
Een mooi project, heel dicht bij huis, was de
inzamel-actie in 2013 op de Haarlemse basisscholen.
Met de opbrengst werden in 2014 ruim zeshonderd
WakaWaka-lampjes aan scholen in Mutare in
Zimbabwe geschonken.
De stichting Stedenband Haarlem–Mutare die 25
jaar bestaat, heeft zojuist het jubileumboek Over en
Weer uitgebracht waarin je kunt lezen welk profijt
de kinderen van de WakaWaka-lampjes hebben. Ze
maken hun huiswerk niet meer bij een giftig en
brandgevaarlijk kerosinelampje, maar bij het schitterende licht van een WakaWaka. Het wonderlampje
draagt indirect bij aan de opleiding en scholing van
de komende generatie. Creatief als ze zijn, zie je ook
vrouwen die met hun WakaWaka tegen een kleine
vergoeding mobieltjes voor anderen opladen.
Focus op duurzaamheid
De impact van “toegang tot elektriciteit” is
onvoorstelbaar, zegt Maurits. “Je ziet het aan het
enorme effect dat duurzame producten zoals de
WakaWaka op een samenleving hebben. Van de
economische ontwikkeling en het onderwijs tot en
met de gezondheid, voeding, klimaat, sociale cohesie
en de huisvesting. Daarom focus ik op duurzaamheid.
De belangrijkste thema’s zoals energie, klimaat en
voeding probeer ik met elkaar te verbinden.
Behalve bij de zonnelampjes ben ik nauw
betrokken bij andere bedrijven zoals Kipster, de
duurzame kippenboerderij. Met Energetika helpen
we bedrijven en organisaties energie te sparen en
duurzaam te produceren. Bij ThermIQ denk ik mee
over de ontwikkeling en productie van panelen voor
infrarode verwarming.
Want dat we vaart moeten maken en zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten, dat is met
zo’n beving als in Groningen overduidelijk. We praten
wel heel rustig over klimaatverandering maar dat
vind ik te onschuldig klinken. ‘Klimaatontwrichting’
komt dichter bij de werkelijkheid waar we nu mee te
maken hebben. En al is er nog een enorme weg te
gaan voordat we de economie circulair en duurzaam
hebben, WakaWaka is een kleine stapje met een
enorm effect en daar word ik vrolijk van.”
Tekst: Bertjan Schaminée
Foto's: ©WakaWakaproject en Lies Nederstigt
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GEZICHTEN VAN DE 5HOEK

haarstudio

Een Wall of fame van onze wijk
Een Wall of fame, met foto’s van bekende en onbekende wijkbewoners op
ramen en deuren van huizen en winkels. Een expositie verdeeld over straten
en pleinen. Dat is het idee. Wie zou daar nou niet voor voelen in onze wijk,
die bijna een dorp in de stad is? Waar jonge en oude, geboren en importHaarlemmers buren zijn? Wie kan ‘nee’ zeggen tegen een uitnodiging om
daaraan mee te werken, van deur tot deur, van huis tot huis, van winkel tot
winkel en van straat tot straat? Niemand toch?

G
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

•
•
•
•
•
•
•
•

ezichten van de 5hoek’, zo heet het
fotoproject van onze wijkgenoten Lies
Nederstigt en Mirjam Touw. Die twee
kennen elkaar al jaren. Lies (61), actief lid van
Fotogroep Haarlem en fotografe van het Binnenblad, woont al zo’n dertig
jaar in de buurt. Mirjam (57)
woonde van 1995 tot 2007 op
het Vijfhoekspleintje, emigreerde naar Frankrijk, maar is
nu alweer een paar jaar terug
in de wijk. Samen kwamen ze
op het idee van dit fotoproject:
Lies maakt de foto’s, Mirjam
doet de organisatie en de PR.

Inspiratie: Amsterdam
Hun inspiratiebron is een
Amsterdams project: ‘Het
gezicht van 1018’. Nee, dat is
geen tikfout en we hoeven er
ook niet voor terug naar de
vroege middeleeuwen. Het is
de postcode van Amsterdam
Centrum-Oost. Professioneel
fotografe en wijkbewoonster
Maria Heijdendael portretteerde 1018 bewoners van haar
postodegebied. Dat resulteerde
in een expositie eind 2017 van
1018 portretten op ramen en
ruiten in de straten in de buurt.
Zoveel zelfs dat er een kilometerslange route
ontstond. Oef, de postcode in onze wijk is 2011.
Dat is wel heel veel....
De iniatiefneemsters gaan dan ook niet uit
van dat getal. Lies: “We denken aan een paar
honderd mensen. Die portretteer ik dan voor
de deur van hun huis. In kleur. Hele gezinnen
wordt wat lastig, maar stel dat iemand met z’n
baby op de foto wil, of met zijn huisdier, dan
moet dat ook kunnen. De foto’s kunnen ze na

afloop van het project kopen bij ons.”
De opzet is dus iets bescheidener, maar toch
ambitieus genoeg. Mirjam: “Ik zie het als een
soort statement voor de buurt, de saamhorigheid, de betrokkenheid. Trotse bewoners in

Lies Nederstigt

beeld. De oudere generatie is er nu nog, de
jongeren zijn erbij gekomen.”
Ze mikken op een expositie begin 2019. De plek
is nog niet zeker. Dat hangt natuurlijk ook af van
het enthousiasme van de deelnemers. Mirjam:
“We denken bijvoorbeeld aan de straten rondom
het Vijfhoekspleintje”. Lies: “Of rond de Nieuwe
Kerk, met een centrale expositie in de kerk.”
Meedoen? Ja graag!
De twee zijn driftig bezig met alle voorbereidin-

gen. Een site, een Facebookpagina, inzet van
de sociale media, PR naar de pers: het hoort er
allemaal bij. Het begint natuurlijk allemaal met
een zoektocht naar mensen die gefotografeerd
willen worden. Maar er is nog veel meer nodig:
vrijwilligers om op alle fronten te helpen (denk
aan de aankleding van de expositie), ict’ers en
sponsors (er zijn vast wel winkeliers die mee
willen doen).
Kortom: gegadigden voor een portret op A3formaat, meedenkers en meebetalers.
Volg het project via gezichtenvande5hoek.nl of
Gezichten van de 5hoek op Facebook.
Wil je geportretteerd worden? Meld je dan aan
bij Liesned@gmail.com of bel naar Lies
06 37597690.

Mirjam Touw

Wil je meehelpen en/of sponsoren? Meld
je dan aan bijmir19touw60@gmail.com of
bel 06 81275527.
Even neuzen in het Amsterdamse project?
Ga naar www.hetgezichtvan1018.nl
Wordt vervolgd. Op straat en in het
Binnenblad.
Tekst: Inge Crul, Foto’s: Lies Nederstigt
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BEZORGERS BINNENBLAD OP PAD

BEZORGERS BINNENBLAD OP PAD

E

én keer in de twee maanden valt dit prachtblad met een plof op uw mat of in uw brievenbus.
Het Binnenblad. Met informatie over de wijk en voor de wijk, gemaakt door mensen in de
wijk. En bij u bezorgd door mensen uit de wijk.
Misschien kent u uw bezorger en zwaait u door het raam of maakt u een praatje als u toevallig buiten bent. Maar meestal doen de bezorgers hun werk stil en onopvallend. Barbara,
Bieneke, Duveke, Els, Esther, Flip, Joost, Katinka, Kiki, Liesbeth, Luuk, Max, Mick,
Monique, Pacifica, Sabrina, Stella en Thea Brengen u het leesplezier van
Binnenblad.

D

N •

Jong geleerd
De jongste bezorgers zijn Mick Toepoel (8 jaar)
en de tweeling Joost en Flip Hanekroot (16).
Zij lopen vaak met z’n twee of met z’n drieën
hun bezorgroute en doen dan wel driehonderd
kranten in zo’n vijf kwartier: “Het is een makkie”, zegt Mick. Hij heeft genoeg energie: “Ik ga
vaak eerst naar voetbal en daarna de kranten

Afscheid van Luuk Mulder
Luuk Mulder is een van de bezorgers
die het langst meelopen. Ongeveer
tien jaar deed hij het Binnenblad
door de bus, maar nu neemt hij
afscheid: “Jammer dat ik moet
stoppen”, zegt Luuk, “het kost
me toch te veel kracht en
tijd nu ik een jaartje ouder
word. Maar ik ga met een
gerust hart, omdat mijn benedenbuurman Jan Schmid
het van me overneemt. Hij
bood dat meteen aan toen
ik vertelde dat ik het zo
vervelend vond te moeten
opzeggen.” Luuk is een avontuurlijk man. Hij heeft veel gereisd en heeft in Parijs en in het
zuiden van Frankrijk gewoond.
Toen hij vroeg gepensioneerd in
Haarlem kwam wonen, heeft hij
direct allerlei activiteiten in de buurt
opgepakt: “Voor mezelf, om contacten
te leggen. Maar ook om betrokken te zijn
bij de wijk. Ik heb enkele jaren in de wijkraad
gezeten. En ik heb meegewerkt aan het oppimpen van mijn wijkdeel, o.a. het Doelenplein
en de Gasthuisstraat. Door allerlei acties ziet
het er nu veel leuker en groener uit dan toen ik
hier in 1998 kwam wonen. Ik blijf hier en ik blijf
het volgen.”
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Achter vlnr.: Flip Hanekroot, Monique
Rooijmans, Duveke Kalma, Bart Tangermann,
Joost Hanekroot, Esther Ottens, Silvia
Hanekroot, Stella van Maris, Sabrina
Toepoel, Luuk Mulder, Jan Schmid.
Voor vlnr.: Els Clement met hond Joep, Thea
Kelting, Nina Tangermann, Mick Toepoel.

Niet op de foto: Barbara Martens, Max
& Pacifica Hoogeland, Liesbeth Uilenreef,
Kiki Bommezij.
Reserves: Bieneke Glijn, Thera Beek,
Katinka van Mourik, Henri Beerman.
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Dubbel effect
Silvia is overtuigd van het sociale aspect
van vrijwilligerswerk: “De vrijwilligers waar
ik mee werk zijn sociaal en trouw. Het Binnenblad kan op ze rekenen. Ze doen hun werk
zonder praatjes. Ze dóén het gewoon. De meesten al veel langer dan ik. Als je dingen voor een
wijk wil organiseren, heb je vrijwilligers nodig.
Daar loopt een wijk op. Het Binnenblad vervult
een dubbel sociaal aspect, zowel door de informatie als door de samenwerking.”

B
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Coördinatie
Silvia heeft het voorwerk gedaan en voor ieder
een grote stapel Binnenbladen gesorteerd. Ze
kent haar bezorgers en heeft voor ieder een
woordje. Ze probeert het gemakkelijk te maken
voor iedereen: “Als iemand niet kan in het
ophaaluurtje, kom ik later gewoon nog eens
terug.” Duveke vraagt om een briefje met de
straatnamen waar ze moet bezorgen: “Anders
weet ik niet waar ik precies moet zijn.” Ze heeft
Alzheimer en is daar heel open over: “Dan
begrijpen de mensen beter wat er aan de hand
is. Ik was manager en tien jaar voorzitter van

MET

Happening
Coördinatrice Silvia Hanekroot, zeg maar Sil,
roept haar bezorgteam meestal op de vrijdag
aan het eind van de middag bij elkaar, als het
Binnenblad versgedrukt klaar ligt. In totaal zo’n
1750 exemplaren. Een voor een druppelen de
vrijwillige bezorgers en bezorgsters binnen in
het wijkgebouwtje tegenover de Nieuwe Kerk
om hun bezorgvrachtje op te halen. Sommigen
hebben buiten hun fiets met grote fietstassen
klaar staan, Duveke komt met een boodschappentrolley, Thea heeft een grote houten kar
waar met gemak de hele Binnenbladoplage in
zou passen. Els komt met hond Joep, maar die
gaat niet mee op de bezorgronde. De jongste is
acht, de oudste in de zeventig. Maar allemaal
doen ze het vrijwillig. Het ophaaluurtje is een
levendige happening.

Tikker
“Mijn voorganger Jan Hoving
heeft een mooi systeem uitgedacht, waarbij de straten logisch zijn ingedeeld”, vertelt
Silvia. “Jan is met een tikker
de wijk rondgegaan om alle
brievenbussen te tellen en
heeft de straten zo in kaart
gebracht dat het voor iedere
bezorger een leuk loopje is.
Jan kreeg het te druk met alle
andere activiteiten die hij voor
de wijkkrant doet, dus na een
oproep in het Binnenblad heb
ik me aangemeld. Ik doe dit nu al
ruim twee jaar met veel plezier.”

D

E
N

de wijkraad. Nu vergeet ik van alles.” Ze
bezorgt het Binnenblad al jaren en wil
dat graag blijven doen: “Ik houd van
de wijk en ik houd van wandelen.”
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Wat Liesbeth nog kwijt wil is dat mensen niet
weten wat voor een klungelige brievenbus ze
soms hebben: “Sommige brievenbussen zijn zo
klein dat ons krantje er zelfs dubbelgevouwen
bijna niet door kan. Of je krijgt je vingers er
bijna niet uit. En wat ik echt erg vind, is een
brievenbus als een groot gapend gat, waardoor
alle kou en tocht vrij het huis in kan. Dat is toch
niet milieubewust. Waarom doen ze er niet
zo’n brievenbusborstel in. Kost bijna niets en
helpt enorm.”

RG

ERS VAN UW

rondbrengen.”
De moeder
van Mick, Sabrina
Toepoel, is reserve en soms
loopt ze met Mick mee. “Zo is het vaak een
familiegebeuren”, zegt coördinatrice Silvia. Zij is
de moeder van Flip en Joost: “Ik ben trots dat mijn
jongens vrijwilligerswerk doen nu ze iets ouder zijn.
Vanuit mijn ervaring in het onderwijs weet ik hoe
belangrijk het is dat jongeren verantwoordelijkheid
dragen, een klusje moeten doen en betrokken zijn
bij hun omgeving. Ze doen ervaring op.” Ze lacht:
“Het is de start van hun CV.”

B

Brievenbushorror
Ook Liesbeth Uilenreef
loopt haar bezorgrondje vaak samen met
haar man: “Veel gezelliger en meteen een
nuttige wandeling.” Zij bezorgt de krant al
jaren en kent nog de beginperiode: “Ik bracht
toen het Binnenblad ook op de fiets naar de
wijkraden in alle uiteinden van de stad. Dat is
makkelijker geworden sinds het digitaal gaat.”
Liesbeth heeft ook stukjes voor het Binnenblad
geschreven, vooral interviews met kunstenaars.

Wilt u ook iets betekenen voor uw wijk
en bezorger worden van het Binnenblad,
of als reserve af en toe invallen?
Meld u dan bij coördinatrice
Silvia Hanekroot. Tel. 023-532 92 13.

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Ellen Vestjens en Lies Nederstigt
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Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem
Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van
Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.
Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met
haar dochter Linette. Zij geven advies en gaan voor
kwaliteit, het assortiment is ruim ingericht voor uw
huisdier en ook voor verschillende homeopathische
geneeswijzen.
Bea’s Dierenboetiek, Gierstraat 60-62-64,
2011 GG Haarlem. Tel. 023-5324802

uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
13.00 - 18.00 uur
Dinsdag + Woensdag 09.00 - 19.00 uur
Donderdag
09.00 - 21.00 uur
van 1 januari t/m 31 maart tot 18.00 uur
Vrijdag
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur
1e Zondag v.d. maand 12.00 - 17.00 uur

Haarmode Sillver Studio
met dubbel ‘L’

Acht jaar geleden is Debby (54) op stel en sprong haar eigen kapsalon ‘Sillver
Studio’ begonnen aan de Gedempte Raamgracht. Gestart met enkel een
schaar in de hand en één stoel, is het eenmanszaakje uitgegroeid tot een
professionele kapsalon met een groot klantenbestand.

mijn vakgebied gedaan en gelukkig is online
veel te vinden. Zo deed ik laatst de styling voor
een bruidskapsel en heb ik YouTube er goed
op nageslagen! En het kapsel zat de hele dag
perfect!”
Maximaal verwenmoment
“Wil je echt even helemaal lekker tot rust komen?
Ik heb een fijne samenwerking binnen het pand,
met Anoeska, een schoonheidsspecialiste.

“In 2009 is er flink gesneden in de personeelskosten bij het bedrijf waar ik 20 uur in de week
werkte. Ik moest eruit. Met kinderen thuis
was er werk aan de winkel om snel iets nieuws
te vinden. Sinds mijn zeventiende knipte ik al
mensen, daar kon ik goed mijn creativiteit in
kwijt. Een eigen zaak leek een logische stap.
Mijn boekhouder tipte mij over mijn huidige
pandje. Terugkijkend ben ik dankbaar dat het zo
is gelopen, elke dag is leuk!”

spiritualiteit voor alledag

GIERSTRAAT 8 - HAARLEM
SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

‘Plak er een ‘L’ tussen’
“Ik kende de Vijfhoek niet, maar ik zag het
pandje - afgezien van het feit dat alles hardroze,
goud en plastic was - meteen zitten. Ik heb alles
zilver geschilderd, dat paste goed bij de naam.
Die moest ik binnen drie weken bedenken. Ik
had geen idee! Ik wist dat ik het woord ‘Studio’
erin terug wilde laten komen. Vervolgens heb ik
het woordenboek opengeslagen en zag ik ‘silver’
staan. Toen dacht ik, ik plak er gewoon een ‘L’
tussen. Als mensen langslopen denken ze vast:
hé, dat is gek. Zo blijft de naam lekker hangen.”
Trouwe klanten
“Ik heb veel vaste klanten, sommige knip ik al
30 jaar. Dat heeft iets heel bijzonders. Je loopt
jarenlang met elkaar mee. Alles komt over de
vloer, jong en oud. Ook oud-bewoners van de
Vijfhoek die zijn verhuisd naar Friesland, maar
die daar geen fijne kapper kunnen vinden. Ze
maken er een dagje Haarlem van en komen
speciaal even bij mij langs. Ik gebruik geen
sociale media en moet het echt van mond-totmondreclame hebben. Dat werkt als een trein,
ik zit altijd vol. Mensen voelen zich bij me op
hun gemak. Voor een gezellig kopje koffie of
een plaspauze tijdens het shoppen weten ze mij
ook te vinden!”
Ouderwets föhnen
“Mijn specialiteit is föhnen. Ik heb echt nog
ouderwets leren föhnen, dat zie je tegenwoordig niet meer. Met een ronde borstel föhn ik het

haar in model, dat is een kunstje.
Tegenwoordig heeft föhnen een
andere functie gekregen, namelijk het
haar snel drogen door er tegelijkertijd met vingers doorheen te
gaan. Ik ben wat traditioneler van
aard. Het kappersvak is veel show
en presentatie. Nieuwe technieken
hoeven niet per se efficiënter te zijn.
Vaak kom je toch weer terug bij de
basistechnieken.”
YouTube
“Veel kapperszaken zijn druk met
sociale media, hier heb ik dus
helemaal niets mee. Ik heb meerdere cursussen en trainingen binnen

Zij heeft hier haar eigen salon waar
ze onder andere gezichts- en pedicurebehandelingen geeft. Veel klanten
combineren een afspraak met haar
en mij. Dat is een geslaagde methode. We werken beide met all-in
concepten en vaste prijzen. De klant
komt dus nooit voor vervelende verrassingen te staan.”
Debby werkt bij voorkeur op
afspraak. Bel naar 023-5343959,
of loop gerust even langs aan de
Gedempte Raamgracht 28zw.
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto’s: Lies Nederstigt
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De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Pieter Langendijk

18e EEUWSE BN’er UIT DE VIJFHOEK

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

Geboren in de Gierstraat - tegenover de Botermarkt - gestorven in het Proveniershof en begraven in de Nieuwe Kerk. Pieter Langendijk, de beroemdste
Nederlandse toneelschrijver uit de 18e eeuw kun je met recht een Vijfhoeker
noemen. En beroemd was hij. Zijn komedies Don Quichot op de bruiloft van
Kamacho (1711) en Het wederzyds huwelijksbedrog (1714) worden tot vandaag de dag gespeeld. Al vinden we ze nu wel wat oubollig.

P

ieters doopsgezinde ouders waren vanuit
het Noord-Hollandse Langedijk naar het
meer tolerante Haarlem verhuisd. Toen
Langendijk zes jaar was overleed zijn vader en
begon zijn moeder een linnenwinkel. Ze stuurde
de jonge Pieter naar school in Amsterdam.
Hij leerde daar de dichtkunst kennen, terwijl
hij verbleef in gezelschap van het ‘Religieus
Genootschap der Vrienden’, de Quakers. Zij
hingen een vergelijkbaar geloof als zijn ouders
aan, maar waren voor die tijd nog vrijzinniger
en anti-autoritairder. Hier is waarschijnlijk de
basis gelegd voor zijn emancipatorische
levenshouding en de bijna moderne standpunten over de man-vrouwverhouding die hij
uitdroeg in al zijn werken.

Restaurant De Wandelaar

Nieuwe Kerksplein.
Geopend dinsdag tot en met zondag
vanaf 16.00 uur.

Reserveren

Via website
www.restaurantdewandelaar.nl
of telefoon 023 534 1032.

Neem deze voucher mee
en u krijgt 10 % korting
op de hele rekening
voor maximaal 4 personen

Overigens heeft Langendijk maar een klein
gedeelte van zijn leven daadwerkelijk in de
Vijfhoek gewoond. Omdat zijn aan alcohol
verslaafde moeder verkwistend was, verliep de
winkel en verhuisde zij in 1695 met haar
twaalfjarige zoon naar Den Haag. Daar begon ze
opnieuw een winkel. Pieter leerde er weven en
damastpatronen tekenen. Hij kreeg al snel werk
in Amsterdam en daarna in Haarlem, waar hij
en zijn moeder aan de Kleine Houtstraat gingen
wonen.

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

	
  

In die periode schreef hij zijn beroemde toneelstukken, die heel populair waren. In 1721
verscheen zijn eerste gedichtenbundel en werd
hij factor (dichter-regisseur) van de bekende
Haarlemse rederijkerskamer Trou moet blijcken.
Hoewel vaak is geschreven dat hij een armoedig
leven leidde, is het tegendeel waar. Hij
verdiende goed met zijn damast en had zelfs
enige tijd een eigen bedrijfje. Behalve zijn
woning in de stad had hij een buitentje aan de
Brouwersgracht.

Langendijk had een moeizame relatie met vrouwen,
maar schreef veel huwelijksgedichten. Een
jaar na het overlijden van zijn moeder, hij was
toen 44, trouwde hij met Joanetta Sennepart,
volgens overlevering een ziekelijke, knorrige en
spilzieke vrouw. Het huwelijk bleef kinderloos
en 12 jaar na de trouwerij overleed zij. Er blijft
een beeld over van een zachtaardige man die
de werkelijkheid niet altijd aankon en daarom
maar vluchtte in de fantasie en de humor. Want
het was altijd grappig wat hij schreef. Er wordt
nogal wat afgelogen en bedrogen in zijn stukken. Maatschappijkritiek klonk altijd door in
zijn werken. De bankencrisis van de 18e eeuw
kon op zijn commentaar rekenen, evenals de
leugenachtigheid van de verarmde adel die de
schone schijn ophield.

In 1749 keerde hij terug naar de Vijfhoek. De
reden daarvoor was een bijzondere. De gemeente
Haarlem wilde een nieuwe ‘nette en akkurate’
geschiedschrijving van de stad. De Beschrijvinge
ende lof der stad Haerlem in Holland: in Rym
bearbeyd van dominee, dichter en taalzuiveraar
Samuel Ampzing uit 1628 vond men wat achterhaald. Aan Langendijk werd gevraagd een nieuwe
te schrijven. Dat kwam hem goed uit. Omdat
hij voor zijn toneelstukken nooit een cent had
ontvangen en de zaken ook wat minder gingen,
zat hij niet goed bij kas. De gemeente bood aan
om hem in te kopen in het Proveniershof. In ruil
voor de ruim 1000 guldens die dat gekost zal
hebben (voor levenslange
kost en inwoning), zou
hij die geschiedenis herschrijven.
Deze opdracht weet hij
niet te voltooien. Wel
heeft hij in de Vijfhoek
een productieve tijd. Hij
schrijft nog tal van gedichten en zelfs een paar blijspelen. In februari 1756
gaat hij naar Amsterdam
voor de première van
zijn stuk Xantippe of het
booze wijf van Socrates.
Vermoedelijk heeft hij bij
die gelegenheid kou gevat,
want daarna bleef het
sukkelen met de gezondheid. Na een korte periode van herstel overlijdt
hij. De volgende dag bevat
de Haarlemsche Courant het bericht:
Haerlem, den 9 July. Hedennamiddag is alhier in
het Vergroote Proveniershuys in den ouderdom
van omtrent 73 jaaren overleden de vermaarde
dichter Pieter Langendijk, zijnde gebooren in
deze stad den 25 July 1683, welke zig wegens
zijn uytgegeevene Poësyen ervarenheyd in
’s Lands Historie alom beroemd heeft gemaakt.
Op 14 juli wordt hij in de Nieuwe Kerk, waar
ook zijn vrouw ligt begraven, op stadskosten
bijgezet in de Noordertrans nr. 67.
Tekst: Hans Smit. Bronnen: www.literatuurgeschiedenis.nl Dr. C. G. M. Smit, Pieter
Langendijk (dissertatie), Dr. Gerda H. Kurtz,
Het Proveniershuis te Haarlem.
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VERKEERSVISIE

JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Verkeersvisie wijst de weg naar
leefbaarder straten

Als de wijkraad bewoners vraagt aan welke problemen ze moet werken,
worden verkeersdrukte en parkeren veel genoemd. En tijdens de wijkschouw
wordt met scheefgereden paaltjes, kapotte stoepen en beschadigde puien
onderstreept dat er veel te verbeteren is. Het was aanleiding om met een
groep bewoners een ‘wijkvisie verkeer’ te maken. De wijkraad overhandigt
die na de verkiezingen aan de partijen die samen het nieuwe stadsbestuur
gaan vormen, als inbreng voor het te schrijven coalitieakkoord.

H

et is passen en meten in de Barrevoetestraat. En dat is goed te begrijpen als
je naar wat getallen kijkt. De straat is
minder dan 8 meter breed. Dat was in de jaren
tachtig al aan de krappe kant. Toen werd de
straat ingericht met eenrichtingsverkeer voor
auto’s, tweerichtingsverkeer voor fietsers en
een parkeerstrook. Het is alleen maar erger
geworden. Om te beginnen zijn auto’s een stuk
breder geworden. Een Golf uit 1974 was 1,61
breed en het huidige model 1,80. Dat scheelt
20 centimeter. Bovendien kwamen er trendy
bakfietsen en scooters: 75 centimeter breed in
plaats van ruim 40 voor een gewone fiets.
Hotspots
Het resultaat is op drukke dagen te zien: als
een auto nadert, vluchten fietsers op de stoep
16

die pal langs de winkeldeuren loopt. Gevaarlijk
als je nietsvermoedend naar buiten stapt. Het
maakt de route Botermarkt-BarrevoetestraatKeizerstraat tot een van de ‘hotspots’ in de
verkeersvisie die bewoners samen met de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen schrijven. Zo zijn
er meer situaties die om een snelle oplossing
vragen. Onder meer op de hoek Gedempte
Voldersgracht - Zuiderstraat rijden lange vrachtwagens zich vast. Of (niet overdreven): ze
pletten verkeersborden en rijden overkappingen
van de huizen.
En we doen er bijna allemaal aan mee: kleding,
elektronica, voedsel, boeken en andere producten bestel je online. En dus rijden er dagelijks
ettelijke bestelbusjes door de wijk. Parkeerplekken zijn er weinig, dus zet de chauffeur de auto

‘even’ stil op straat om naar een huis te snellen.
Zo zijn er meer problemen: neem het zoekverkeer van binnenstadbezoekers die kennelijk
liever voor € 4,50 per uur op straat parkeren,
dan voor € 3,- per uur in de Raaksgarage (en
’s avonds voor bijna niets).
Oplossingen
In de verkeersvisie staat een analyse van de
problemen en een suggestie voor mogelijke
oplossingen. Sommige zijn nogal simpel: vraag
de Stadsschouwburg om een wat beter parkeeradvies te geven dan ‘In Haarlem zijn 5 parkeergarages met in totaal 2900
parkeerplaatsen. Haarlem biedt
ruim voldoende parkeerplekken
in de stad, waarvan ruim 1700
plekken op loopafstand van de
Stadsschouwburg.’ Andere
maatregelen vragen meer
overleg: de route BotermarktBarrevoetestraat-Keizerstraat
wordt bijvoorbeeld een stuk
veiliger als die verkeersluwer
wordt, maar winkeliers moeten
natuurlijk wel bevoorraad
kunnen worden. Er is ook
aandacht voor de Gierstraat:
een andere inrichting van de
straat kan botsingen tussen fietsers en voetgangers verminderen. Een voorstel is ook om
alleen nog vrachtwagens korter
dan 6 meter toe te laten: dat
voorkomt klemrijden. Ook aan
het aantal bestelbusjes wordt
gewerkt: de wijkraad kijkt met onder andere
ondernemers en transportbedrijven hoe
bestellingen kunnen worden gecombineerd.
Aanknopingspunten
Opvallend is dat de gemeente sinds 1995 pleit
voor een ‘autoluw’ centrum, maar dat het nauwelijks tot uitvoering is gekomen. Het zal best
een lange adem vergen om de dominantie van
het ‘blik’ te verminderen, maar de aanhouder
wint. Kijk maar naar de Grote Markt en de Grote
Houtstraat. Daar reden vijftig jaar geleden het
doorgaand verkeer en de bussen nog overheen.
Daar verlangt niemand naar terug. De visie staat
op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Jan Geerts

Het Binnenblad stelt u voor aan de zusjes Alisa (10) en Charly (5) Assen. Ze
wonen voor de helft bij hun vader Herman op de Gedempte Oude Gracht
en voor de andere helft bij hun moeder Annelot in het Garenkokerskwartier. Ondanks het leeftijdsverschil hebben de meiden één ding
gemeen en dat is hun beste vriendin ‘leen’hond Rosja (7).

O n ze Je u g d

Al isa

Charly
Leenhond R

Alisa

van Tegenwo

Alisa, de oudste, is geboren in Vijfhuizen en woont sinds 2009
in Haarlem, dus eigenlijk weet ze niet beter dan dat Haarlem haar
thuis is. Momenteel zit ze in groep zes van basisschool Focus, een
school voor speciaal basisonderwijs. Ze verwacht dit jaar naar
groep zeven te gaan. Kleuren en rekenen zijn haar lievelingsvakken.
Doordat ze thuis gelukkig niet zoveel huiswerk hoeft te maken,
heeft ze extra veel tijd over om na school buiten te spelen. Dat doet
ze het liefst met haar beste vriendinnen Liz en Liselot. Liz woont
vlakbij in de Vijfhoek en schuift zelfs even aan tijdens het interview.
Liselot is ook al een keer eerder geïnterviewd voor het Binnenblad.
Samen spelen de meiden graag op het Doelenplein. Ook het
Wilsonsplein is erg populair omdat daar van die leuke speeltoestellen staan. In de zomermaanden vergezellen de ouders hun kinderen
geregeld op de pleintjes onder het genot van een wijntje, vertelt
vader Herman.
Elke zaterdag heeft Alisa pianoles bij Annemarie in de Vijfhoek.
Vroeger was dat bij haar thuis maar nu worden de lessen in Cultuurhuis Klein Heiligpand gegeven. In datzelfde centrum geven ze ook
toneel en dansen. Verder rijdt Alisa vaak op haar lievelingspaard
Briljant bij manage Kennemergaarde in Santpoort-Noord. En als een
echte bezige bij turnt ze ook nog eens bij sportclub HLC in de Aloysiusschool in Overveen.
Op de vraag of er in de buurt nog wat verbeterd kan worden, antwoordt Alisa dat er helaas niet echt veel voor kinderen georganiseerd
wordt. Het is meer samenkomen van vriendinnen op de pleintjes in de
stad. Een buurthuis zou wel een leuke toevoeging zijn.

Charly

osja

Charly, de jongste telg, is geboren Haarlemse. Momenteel zit ze in
groep twee van het IKC De Argonauten, een integraal kindcentrum in de

ordig

Bos en Vaartbuurt. De Argonautenschool heeft alles onder één dak, een openbare
basisschool met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen van
nul tot en met twaalf jaar oud.
Met haar vijf jaar heeft Charly een druk sportief leven. Zo heeft ze zondagochtend voetbaltraining bij SV Aliance ‘22 aan de Zeedistelweg, parallel aan de Westelijke Randweg. Ze schaatst bij IJsbaan Haarlem, waar recent een hotel bij is
gebouwd.
Sint Maarten lopen is één van haar favoriete momenten in het jaar. Ook al
woont ze niet in het hart van de Vijfhoek, ze zoekt dan met haar lampion wel
graag de gezellige straatjes op. Het is daar altijd lekker druk tussen de kleine
huisjes en er kan veel snoep opgehaald worden.
In de zomer gaat de familie Assen vaak op vakantie bij ‘Koe in de kost’. Dit
is een boerderij in Overijssel waar je in bungalows in het weiland kunt overnachten. Het geheel is vrij kleinschalig opgezet. De kinderen kunnen dan
meehelpen met allerlei boerderijactiviteiten en op de ponies rijden.

Leenhond Rosja

Beide meiden hebben als gezamenlijke beste vriendin ‘leen’hond
Rosja. Elke dag na school halen ze de hond op in de Drapenierstraat.
Rosja is namelijk van een hele lieve dame die op het moment even niet
voor Rosja kan zorgen. Rosja is inmiddels hun beste vriendin geworden
en wordt overal mee naar toe genomen. Alisa laat haar geregeld meespelen met haar vriendinnen op het Doelenplein bij de bibliotheek en
Charly knuffelt het liefst met de hond of neemt haar mee voor een
frisse wandeling over het strand.
Tekst: Mijke Groot
Foto: Lies Nederstigt
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ZOEKPLAATJE / EVENEMENTEN

Healing Touch Opleiding & informatie
Lichaamsgebaseerde (psycho)therapie
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Stolbergstraat 9, 2012 EP Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Win twee

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met je
naam, adres en mailadres voor 15 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.
Op de vorige WieWeetWaar stond een grappig geel vogeltje.
Marrije Maarschalk weet dat het is geschilderd op de hoek van
de Korte Annastraat en de Korte Houtstraat. Gefeliciteerd met
je kaartjes! Volgens het Noord-Hollands Archief is het trouwens
een muurschildering van een onbekende maker uit 1975. Niet
voor een prijs, maar wie kan ons er meer over vertellen? Mail de
redactie! redactie.binnenblad@gmail.com

Wat is er allemaal te doen?
Verkiezingsdebat dinsdag 6 maart
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De centrumwijkraden
houden op 6 maart vanaf 20.00 uur een debat in de Nieuwe Kerk met
alle partijen waarop u kunt stemmen.
Aanmelden via wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Vrijwillige bijdrage.
Gluren bij de buren – zondag 11 maart
Het prettig kleinschalige festival Gluren bij de Buren wordt ook dit jaar
gehouden. Op ongeveer 100 plekken in Haarlem zetten bewoners
hun voordeur open om hun buren (en andere Haarlemmers) te laten
genieten van muziek, theater en andere creativiteit. De voorstellingen
duren steeds een half uur en wie slim plant kan er zes bijwonen. Diverse
wijkgenoten doen mee.
Zie glurenbijdeburen.nl/haarlem. Vrijwillige bijdrage.
Filosofisch café Remonstrantse kerk - woensdag 21 maart
Marlou van Paridon gaat in gesprek met de aanwezigen over het
thema Zinvol werk. Moet je strijden voor een betere wereld om zin te
geven aan je werk? Of kunnen de accountant, de fietsenmaker en de
fabrieksdirecteur ook een zinvol bestaan leiden? “Dat laatste” zegt Van
Paridon. In haar boek De zin aan het werk (2012) bouwt zij voort op het
gedachtegoed van Plato, Aristoteles en Hannah Arendt over zinvol leven
en werken.
Van 19.45–21.45 uur, daarna nog napraten met een drankje.
Entree vijf euro, studenten en HaarlemPas drie euro.
Meer info: https://haarlem.remonstranten.nl

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

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.

WWW.CAFEDEROEMER.NL

Kopij: Heeft u een idee voor een artikel, mail dan naar redactie.binnenblad@gmail.
com. Daar zijn ook uw brief, artikel of foto welkom. De redactie kan gemotiveerd
besluiten uw bijdrage niet, of in aangepaste vorm op te nemen. Houd er rekening
mee dat we de inhoud van het blad ruim twee maanden voor verschijning bepalen.
Wilt u adverteren, neem dan contact op met onze bladcoördinator Jan Hoving (tel.
06-1001 43 43)

Maandag t/m Donderdag 10.00 - 01.00
Vrijdag en Zaterdag 10.00 - 02.00
Zondag 12.00 - 01.00

BOTERMARKT HAARLEM

023 532 28 33 • 06 224 866 41 • visspecialistdedolfijn@planet.nl • maandag t/m zaterdag

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

Lekker visje eten aan de Halkade 25 in IJmuiden (70 zitplaatsen), boven in eetlokaal.
Open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag.

Redactie: Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk, Hans Smit, Inge Crul, Jan Hoving en Mijke
Groot.
Fotografie: Lies Nederstigt.
Vormgeving: Jan Vesters en Peter Beentjes.
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, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk: Printerette Haarlem.

Concerten in de Nieuwe Kerk
zaterdag 24 maart
Dominique Bos, cello, speelt samen met haar oom, voormalig stadsorganist Jos van der Kooij, die Dominique zal begeleiden op vleugel en
orgel. Aanvang: 15:30 uur, toegang is gratis.
zaterdag 21 april
Hollands Vocaal Ensemble o.l.v. Fokko Oldenhuis
Er is een deurcollecte om de kosten te dekken.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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NIEUWS

WijkraadBULLETIN

TERUGBLIK JAARVERGADERING EN NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zondag 14 januari bezochten zo’n 100 wijkbewoners onze jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst. Er werden vier nieuwe wijkraadsleden benoemd: Annette Schild, Pauline De Senerpont Domis,
Marlies Dingenouts en Jeanine van der Sanden. Op onze site stellen ze
zich voor. Jan Luys, Jan-Willem Stoop en Wout Vogelesang zijn gestopt.
De kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd. In de begroting
voor 2018 zit een verandering: tot nu toe beheerde de wijkraad een
budget voor initiatieven uit de wijk, zoals groenprojecten, bingo en
bijeenkomsten. Dat verandert: vanaf nu kunnen bewoners (en wijkraden) zelf bij de gemeente subsidie aanvragen. De gemeente gaat nog
publiceren hoe het aanvragen in zijn werk gaat.

JAARPLAN
Tijdens de jaarvergadering is
teruggeblikt op 2017 en vooruitgekeken naar 2018. In het
jaarplan staat dat de wijkraad
doorgaat met het organiseren
van succesvolle activiteiten zoals
de wijkborrel en het wijkdiner.
Er komen meer ontmoetingen
bij. Het is de bedoeling voor Sinterklaas een boekje met mooie
wijkverhalen te publiceren: leuke
cadeautip! Daarnaast staat meer
saamhorigheid op de agenda,
bijvoorbeeld met Burenhulp. En
natuurlijk zet de wijkraad zich op
allerlei manieren in voor onder
andere veiligheid, verkeer en
groen. Het complete jaarplan
staat op de website. Mist u iets?
Laat het weten!

WELKOM BIJ DE WIJKRAADVERGADERINGEN
Elke 2e maandag van de maand
vergadert de wijkraad in het
wijkraadsgebouw, Nieuwe
Kerksplein 17. We starten om
19.00 uur. U bent welkom om uw
inbreng te hebben.

VERKIEZINGSAVOND 6 MAART
De vier centrumwijkraden organiseren voor de
gemeenteraadsverkiezingen een debatavond in
de Nieuwe Kerk. Vrijwel alle partijen doen mee. Er zijn gesprekken aan
de hand van allerlei stellingen. We verwachten veel publiek, dus meld u
aan! U kunt dan ook een stelling doorgeven waarover u de mening van de
kandidaten wilt horen. De avond is op dinsdag 6 maart om 20.00 uur.

GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
KOFFIE-INLOOP
We gaan door met het organiseren van een koffie-inloop in het
wijkgebouw. Vanwege de vele
activiteiten in januari en februari
is de eerste op 22 maart van
19 tot 20 uur in het wijkraadsgebouw. U kunt vragen stellen,
onderwerpen aankaarten of
‘gewoon’ een kop koffie drinken.

Leden: Annette Schild, Bert
Gijrath, Dick Smit, Elena Nastase,
Ferdinand Pronk, Jan Teitsma,
Jeanine van der Sanden,
Marlies Dingenouts, Pauline De
Senerpont Domis

COFFEESHOP
Op 22 januari was burgemeester
Wienen in de Nieuwe Kerk om
een toelichting te geven over
de coffeeshop in de Doelstraat.
Hij schreef die na een eerdere wijkbijeenkomst, toen veel
bewoners aandacht vroegen
voor de overlast op straat. De
coffeeshop heeft er inmiddels
voor gekozen om de sluitingstijd
te beperken tot uiterlijk 1.00 uur
(was 4.00 uur). Volgens Wienen
hoort dit type bedrijf niet op
deze locatie. De gemeente stimuleert de coffeeshop om een
betere plek te vinden.

VERKEERSVISIE
Een aantal bewoners werkt aan
een verkeersvisie. Daarin staan
de verkeersknelpunten, zoals
overlast door lange vrachtwagens en gevaarlijke routes zoals
Botermarkt-BarrevoetestraatKeizerstraat. Het is de bedoeling
om de visie in maart aan de
nieuwe gemeenteraad te
presenteren. Dan kan de nieuwe
coalitie er rekening mee houden
bij het vaststellen van haar
programma voor de komende
4 jaar (zie ook het artikel op
pagina 16).

NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance: Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent: 
michiel.wijn@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gem. Haarlem: www.haarlem.nl14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraagstellen/
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu
551 78 45

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