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Het eerst nummer van 2014 is uit. Een nummer waarin we voor u weer
interessante bewoners hebben geïnterviewd, met uiteenlopende passies.
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llereerst willen wij alle adverteerders
hartelijk danken dat zij ook dit jaar
weer in ons blad adverteren. Mede
dankzij hun ondersteuning is het mogelijk om
het Binnenblad uit te brengen.

Glazenwasserij en
schoonmaakbedrijf JARO
“Jong maar Ouderwets”
DUS: op de ladder en met de hand.

Geïnteresseerd: 06-383 22 454
of kijk op www.glazenwasserijjaro.nl

www.tkantoor.nl
Gierstraat 78 Haarlem
023 5324600

Zoals u al op de cover heeft gezien: wij zoeken
nieuwe redactieleden. Ons redactielid
Annemarie van der Eem gaat ons na ruim vier
jaar verlaten. Gedurende deze periode heeft
zij een geweldige bijdrage geleverd aan onze
wijkkrant, waarvoor wij veel dank uitspreken!
Verderop in dit Binnenblad vertelt Annemarie
hoe zij die vier jaar heeft ervaren en waarom
zij stopt met haar redactiewerkzaamheden.
Wij hopen van harte dat we op korte termijn
vanuit de wijk nieuwe redactieleden mogen

begroeten, zodat wij in een nieuwe samenstelling op enthousiaste wijze verder kunnen
gaan. Zie ook de oproep onderaan deze
pagina.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier! In
dit nummer komen enkele gepassioneerde
bewoners én ondernemers uit de wijk aan het
woord. Zoals Jo-Ann en Siebe uit de Tuchthuisstraat, hierboven op de foto, die huis en
haard in de Vijfhoek achterlaten voor hét
avontuur van hun leven.

Inhoud
6 HET ROER OM!
Jo-Ann Hoogland en Siebe Meijer, twee
dertigers uit de Tuchthuisstraat, varen
in juni met hun zeilboot Luna richting
de Middellandse Zee. En het wordt niet
zomaar een zeiltocht. “Het wordt een
zoektocht naar inspirerende mensen met
mooie verhalen. En een zoektocht naar
hoe we zelf ons leven inrichten.”
15 PASSIE VOOR TIFFANY
Ditmaal in de rubriek Mijn Wijk: Fleur
Mulder. Deze bewoonster van het
Proveniershof heeft een grote passie:
Tiffany glas. “Ik kan maar één ding echt
goed en dat is met glas werken.”
16 SHOPPEN OM DE HOEK
Van oude vertrouwde familiezaken tot
nieuwe winkels: in de Barrevoetestraat en
Keizerstraat kun je prima winkelen.
Of je nu op zoek bent naar een kabeltje
voor internet of een vintage bijzettafeltje.
“Er is hier altijd reuring.”
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 VAN DE WIJKRAAD
VAN DE WIJKAGENT
11 COLUMN
12 TERUG IN DE TIJD
13 EVENEMENTENKALENDER
19 HOE HOUDEN WE DE WIJK SCHOON?
20 COLOFON & NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS

Benieuwd? Blader snel verder!
Redactie Binnenblad

Het verhaal achter de cover: nieuwe redactieleden gezocht!
De redactie van het Binnnenblad is met spoed op zoek naar enkele nieuwe leden die goed kunnen
schrijven (en fotograferen). Ook zoeken we iemand die bereid is om zich in te werken in het bestaande
systeem (Indesign) t.b.v. het opmaken van de tweemaandelijkse krant.
Voorwaarde is wel dat je ook daadwerkelijk in de wijk woont (of werkt). Onze voorkeur is dat de wijk
goed vertegenwoordigd is, dus ook nieuwe redactieleden uit Raaks en Doelen zijn zeer welkom!
Heb je interesse of vragen, stuur dan een mailtje naar redactie.binnenblad@gmail.com of bel met
Jan Hoving (06-10014343). We maken graag kennis met je!
N.B. Het Binnenblad wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt. Je krijgt als redactielid op jaarbasis een
gepaste onkostenvergoeding van de wijkraad.

Wat bieden wij je?
• Een leuk, enthousiast en hecht team!
• Je leert veel mensen kennen
• Je leert veel over de wijk
• Je passie krijgt een publiek
• Je kunt je ervaring uitbreiden
• Je kunt je kennis delen
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wijknieuws

De Specialist in:
• Feestartikelen
• Geboorte en bruiloftdecoraties
• Theater make-up
• Karnaval kostuums
• Sint- Piet- Kerstkleding
• Kien- bingo- nummerbloks
• Vuurwerk
• Jongleerattributen

A KE R
UI TVA A RTEN
het kan ook and e r s

Sinds 1901
Gedempte Raamgracht 5-7-9. 2011 WE Haarlem.
Telefoon 023-5314962. www.monnikendam.nl

Gedempte
Raamgracht 13 zw
2011 we haarlem

023-5 423565
martinmulder@casema.nl
zonder afspraak

	
  
Wolstraat 20
2011 ZA Haarlem
+31 23 5317941
www.cafedevijfhoek.nl

J eanine Maiss an
023 6201028

Jaarvergadering
Beste wijkbewoners, u wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op
maandag 14 april in de Nieuwe Kerk. De deur is geopend vanaf 19.30 uur, waarbij
de koffie voor u klaarstaat. De vergadering begint om 20.00 uur.
Agenda:
•
Welkom
•
Kascommissie (boekhouding 2012-2013)
•
Verkiezing van nieuwe wijkraadsleden en aftreden van voorzitter Duveke
Kalma (zie hieronder voor introductie van kandidaat-voorzitter)
•
Rondvraag
•
Pauze
•
Thema: Hoe veilig is de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen?
En hoe kunnen wij het samen nog veiliger maken?
•
Afsluiting
•
Afsluitende borrel in het wijkgebouw

De wijkagent
waarschuwt:
let op inbrekers!

Beste buurtbewoners,
Kandidaat-voorzitter stelt zich voor
Na jarenlange trouwe dienst treedt Dueveke Kalma af als voorzitter van de wijkraad.
Hieronder stelt kandidaat-voorzitter Arjan van Minderhout zich voor.

Jouw Stijl,
Onze Sieraden
www.sieradeninstijl.nl
On-line winkelen bij
Goudsmid Juwelier
Marijke Mul

Gierstraat 67 Haarlem Tel. 023 5317277
www.marijkemul.nl www.sieradeninstijl.nl

Van de wijkraad

Mijn naam is Arjan van Minderhout, ik woon samen met mijn vrouw Monique op
de Korte Houtstraat 26 B. We zijn ruim een jaar geleden verhuisd uit Hillegom en
wonen nu naar grote tevredenheid in hartje Haarlem en de
Vijfhoek.
In het laatste Binnenblad gaf de huidige voorzitter aan te
willen stoppen met haar werkzaamheden in de wijkraad.
Omdat ik het fijn vind om in deze prachtige buurt te wonen
en ik me wil inzetten voor alles wat kan leiden tot nog meer
woongenot heb ik mij kandidaat gesteld voor de functie van
voorzitter.
In mijn werkzame leven (tot 1 april 2013) was ik leraar op het
Fioretti-College te Hillegom, waar ik lesgaf in de vakken Nederlands en Maatschappijleer. Daarnaast was ik een flink aantal jaren voorzitter van de MR Coornhert
Lyceum (school van onze beide kinderen), voorzitter van de MR Fioretti-College en
voorzitter van de GMR Fioretti-Teylingen scholengemeenschap.
Ik wil mij graag gaan inzetten voor een veilig, leefbaar stukje Haarlem, waar ik nu al
met heel veel plezier woon. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten om er samen
iets heel moois van te maken.
Met vriendelijke groet,
Arjan van Minderhout, Kandidaat-voorzitter

Schoonmaakactie in de wijk
Op zaterdagmorgen 24 mei organiseert de wijkraad tussen 10.00 en 12.00 uur de
voorjaars schoonmaakactie van de wijk. Als u de schoonmaakspullen ophaalt in het
wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 17 staat de koffie klaar. Na afloop wordt u
getrakteerd op broodjes en drinken. Gezellig en nuttig om met buurtgenoten, zowel
jong als oud, de wijk schoon te maken (en te houden).

Helaas moet ik u melden dat er in 2014 alweer
twee woninginbraken (tot half februari) in uw wijk
zijn gepleegd. Voor Vijfhoek-begrippen is dit veel.
In de Vlamingstraat is men met behulp van een
ladder, op klaarlichte dag, naar de zolderetage
geklommen. Daar zijn de inbrekers door het niet
afgesloten raam de woning binnengegaan.
In de Doelstraat heeft men, vermoedelijk in de
vooravond, de voordeur van een woning ingetrapt.
Vervolgens zijn ze de woning binnengegaan.
Bij beide inbraken zijn spullen weggenomen.
De eerste hindernis voor een inbreker is goed
hang- en sluitwerk. Dit heeft u zelf in de hand. De
grote kracht in de Vijfhoek is de sociale controle.
Vorig jaar zijn door het op tijd bellen van de
politie inbraken voorkomen en zelfs opgelost! In
desbetreffende gevallen belden buren de politie
en zijn de daders gestoord tijdens de inbraak. Zo
is erger voorkomen.
Ik zie zelf regelmatig dat voordeuren openstaan
in de wijk. Als u thuis bent en zicht heeft op de
voordeur, is dit totaal geen probleem.
Maar even naar de buren of naar zolder, terwijl de
voordeur openstaat? Dat kan helaas niet meer in
deze tijd!
Ziet u iets verdachts in de straat, bel dan
0900-8844. Wordt er daadwerkelijk ingebroken
of vermoedt u dat dit gebeurt, bel dan 112!
Uw wijkagent, Paul de Rooij
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Van de wijkraad

Over een paar maanden gooien
Jo-Ann Hoogland en Siebe Meijer
het roer om. Letterlijk én figuurlijk;
de dertigers uit de Tuchthuisstraat
slaan in juni bij IJmuiden linksaf,
voor een zeilreis door het
Middellandse Zeegebied.
“Het wordt een zoektocht naar
inspirerende mensen met mooie
verhalen. En een zoektocht naar
hoe we zelf ons leven inrichten.”
Het stel ontmoette elkaar zo’n vijf jaar geleden, met dank aan Henny Huisman. “Hij gaf
een feest in zijn paardenstallen, dat Jo-Ann
organiseerde”, vertelt de 31-jarige Siebe.
“Ik trad die avond als saxofonist op met mijn
band.” Daar, tussen de paarden van Henny
Huisman, sloeg de vonk over. “En het verhaal
is rond, want we wonen nu in een paardenslagerij”, lacht Siebe.
Op de hoek van de Botermarkt en de Tuchthuisstraat is Jo-Anns overgrootvader in 1919
paardenslagerij Hoogland begonnen. “Daarna
heeft mijn opa de slagerij overgenomen”,
vertelt de 32-jarige Jo-Ann. “Mijn oma woont
hier nog steeds.”
Sinds een aantal jaar wonen ze in de achtergelegen worstenmakerij, met een eigen
ingang aan de Tuchthuisstraat. Boven de wasmachine herinnert een slagersmes nog aan
vervlogen tijden. En de koelcel, in de voormalige winkel, blijkt een handige opslagplek
voor troep. “De vleeshaken gebruiken we als
kapstok”, wijst Siebe. Groot is hun huisje niet,
maar zo hebben ze de afgelopen jaren wel
flink kunnen sparen voor hun grote droom:
het maken van een grote zeiltocht.
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Project for Life

situatie is echt schrijnend. En we hebben het
wel over Europa hè, dat gebeurt allemaal in
onze achtertuin.”
“Binnen twaalf uur rijden lig je bij Cannes
op het strand”, vult Jo-Ann aan. “Je ziet een
prachtig blauwe zee, maar er zwemt bijna
geen vis meer in. Ook is er veel minder diversiteit door de verzuring van het water. In Italië
is er bijvoorbeeld een plek waar je maar één
week per jaar in zee kan zwemmen, omdat er
verder te veel kwallen zijn. Deze problematiek
is door mensen veroorzaakt. Dat betekent dat
wij het ook kunnen oplossen.”

Het roer om!
Zeilles in de Biesbosch
De liefde voor het zeilen heeft Siebe op
jonge leeftijd meegekregen van zijn ouders.
“Mijn vader had zelf een zeilboot gebouwd,
waarmee we in de vakantie naar de Biesbosch

Siebe: ‘Af en
toe dachten we:
waar zijn we aan
begonnen?’
gingen. We waren met vier kinderen, dus
achter de boot hingen vier optimistjes (kleine
zeilbootjes, red.). In de Biesbosch heb ik leren
varen, tussen de benen van mijn vader. En
mijn eerste vakanties zonder mijn ouders

waren zeilvakanties met vrienden in Friesland.” Na een niet afgeronde studie biologie
(‘Dat mislukte een beetje’) werkte Siebe een
halfjaar als matroos op een klipper op de
Waddenzee. Vervolgens kreeg hij een boek in
handen dat zijn leven zou veranderen.
“Dat was het boek Solo van Tania Aebi, die op
haar achttiende een solo-zeiltocht rond de
wereld heeft gemaakt. Dat vond ik zo te gek;
dat wilde ik ook.”
Op Siebes advies las ook Jo-Ann het boek.
“Maar ik had niet hetzelfde ‘wow, dat wil ik
ook’-idee als Siebe. Een boot kopen en gaan
zeilen paste niet in het doorsneeplaatje dat
ik had van werken, geld verdienen en een
huis kopen.” De ommekeer bij Jo-Ann kwam
tijdens een vakantie. “We stonden op een
berg in Afrika, toen we tegen elkaar zeiden:

we moeten meer uit het leven halen, vaker de
natuur in gaan. We bedachten dat we dat met
een zeilboot konden gaan doen.”
Het bleef niet bij een romantische mijmering
op een Afrikaanse berg bij zonsondergang.
Eenmaal terug in Haarlem ging het stel meteen op zoek naar een zeilboot. Anderhalf jaar
geleden kochten ze de zeventien ton wegende
Luna. “We hebben ’m helemaal gestript. Van
de keuken tot de motor; alles hebben we vernieuwd”, vertelt Jo-Ann. “We waren er deze
zomer bijna 24 uur per dag mee bezig.”
“Af en toe dachten we: waar zijn we aan begonnen? Maar doordat we alles zelf hebben
opgeknapt, hebben we wel meer binding met
de boot”, aldus Siebe, die net als zijn inmiddels overleden vader op zijn dertigste zijn
eerste eigen boot heeft gekocht.

Mooiste zee ter wereld
Terwijl de Vijfhoekers de Luna langzaamaan
zeewaardig maakten, droomden ze van een
reis rond de wereld, of van een oversteek
over de grote oceaan. Maar wederom was
het een boek dat richting en inspiratie gaf.
Ditmaal een uitgave van Greenpeace uit 1991
over de Middellandse Zee. Siebe: “Toen ik dat
las, waren er twee dingen die me triggerden.
Allereerst dat het een van de mooiste zeeën
ter wereld is, ingesloten tussen Azië, Europa
en Afrika. De Middellandse Zee heeft een bijzonder maritiem leven en een grote biodiversiteit. Het tweede dat me triggerde: het is ook
een van de meest bedreigde zeeën ter wereld.
Overbevissing, massatoerisme, erosie door
het kappen van natuurgebieden, verzuring
door afvalstoffen en lozingen, plastic soep; de

Damiaatjes
Siebe, opgegroeid in Limmen, belandde na
zijn Amsterdamse studententijd in Haarlem.
Jo-Ann is geboren tegenover Café de Vijfhoek.
“Op mijn vierde zijn we naar de Breestraat
verhuisd, waar mijn ouders nog wonen.”
Na een kort uitstapje naar Nieuwe Brug
(‘Daar was het zo stil, je zag nooit iemand’)
keerde ze terug naar de Haarlemse
binnenstad. “Als we straks op zee zitten,
ga ik de gezelligheid in de Vijfhoek wel
missen. Dat je zo even naar de winkel of
naar vrienden loopt.” Siebe gaat vooral de
Damiaatjes missen, de klokken van de
Sint-Bavokerk op de Grote Markt.
“Als ik hier ’s avonds om negen uur door
de straat loop, dan hoor ik ze.
Dan weet ik dat ik thuis ben.”

Het verschil maken
Hoe meer Siebe en Jo-Ann lazen over het
Middellandse Zeegebied, hoe meer ze ervan
overtuigd raakten: dat wordt onze bestemming. In juni vertrekken ze naar de Méditerranée, gewapend met filmcamera. Niet om
hopen drijvend plastic te filmen met een
dramatische voice-over. “We willen niet de
activist zijn, maar mensen inspireren”, aldus
Jo-Ann. Siebe knikt. “We willen de schoonheid
van het mediterrane gebied laten zien. Het is
7
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De fietsspecialist

Meteen het juiste adres

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

Een huis verkopen is vakwerk!
Timing, presentatie en kennis van de
buurt zijn essentieel.
Ons kantoor staat in de Vijfhoek, wij
kennen de buurt, de mensen die er
wonen maar ook de mensen die er
graag willen komen wonen.
Voor begeleiding bij verkoop en
aankoop bent u bij ons aan het juiste
adres. Kom eens langs en laat u
informeren over onze succesvolle en
persoonlijke aanpak.

Jo-Ann: ‘Mijn
oma zegt: je
verzuipt, je
bent gek dat
je dit doet’

Graag tot ziens!
Caroline de Wilde, Eric Weijers en
Jos Steetskamp
www.spaarneduin.nl ● 023 534 09 49
Gedempte Raamgracht 14 zwart - 2011 WJ Haarlem
info@spaarneduin.nl

een prachtig gebied, omringd door interessante landen met verschillende culturen. Het
is de wieg van onze beschaving; Griekenland,
Italië en Istanbul, het vroegere Constantinopel dat ruim duizend jaar geleden het
centrum van de wereld was. Tegelijkertijd willen we mensen in beeld brengen die zich elke
dag inzetten voor het behoud van deze unieke
zee. Mensen die niet denken: ik doe maar
niets, want het is toch een druppel op een
gloeiende plaat. Mensen die op hun manier
het verschil maken en de natuur beschermen.
Hoe doen ze dat? Waarom? Hoe staan ze in
het leven?”

NVM

“Voorheen dacht ik er nooit over na, maar
sinds kort ben ik er bewust mee bezig hoe ik
in het leven sta”, zegt Jo-Ann. “Siebe moet
me soms tegenhouden. ‘Nu word je iets te
radicaal’, zegt hij dan, als ik bij mijn moeder in
een pan kijk en vraag: ‘Is dat vlees?’” En dat
voor een kleindochter van een paardenslager…
“Ik ben inderdaad opgegroeid met paardenbiefstuk. Maar dat waren paarden die bijvoorbeeld in Alkmaar in een wei hadden gestaan
en door meisjes gekamd en verzorgd waren.
Geen paardenvlees uit Roemenië.”
Overigens is het bijna-vleesloze menu nog
best een opgave, bekent Siebe. “Ik at dagelijks
vlees, nu amper meer. Ik ben niet helemaal
vegetariër, want daarvoor vind ik het te
lekker.”
“Je kunt niet van de ene op de andere dag de
wereld redden”, zegt Jo-Ann. “Het begint bij
de eerste stap. Dat is wat we mensen willen
meegeven: als iets niet goed voelt, doe er dan
wat mee. Hoe klein ook. Daarom willen wij
straks mensen portretteren die zijn opgestaan
en zeggen: het kan anders.”

Onbekend avontuur
Het Haarlemse stel kijkt uit naar de ontmoetingen en verhalen, maar ook naar de
zeiltocht zelf. Siebe wrijft in zijn handen.
“Ik kan niet wachten tot we straks in juni het
Noord-Hollands Kanaal opvaren en bij IJmuiden
linksaf slaan.” Het roer om, via de Golf van
Biskaje op weg naar de Middellandse Zee,
naar een onbekend avontuur. “Mijn oma zegt:
‘Je verzuipt, je bent gek dat je dit doet’”, lacht
Jo-Ann. Maar ook oma Hoogland zal straks
kunnen genieten van de inspirerende films
van de reis, die is omgedoopt tot Project for
Life. “Voor het leven in de Middellandse Zee”,
licht Jo-Ann toe. “Want als we niets doen en
het roer niet omgooien is het straks een dode
zee.”
Tot slot: wat is tot nu toe, bijna vier maanden
voor vertrek, de grootste winst voor henzelf?
“Dat ik kan lassen”, lacht Siebe. Dan, serieus:
“Dat ik niet meer onverschillig ben. En ik
hoop dat we daar andere mensen in kunnen
meenemen.”
Tekst: Annemarie van der Eem

Jo-Ann, projectmanager en event organisator
van beroep, is momenteel druk bezig met
het benaderen van allerlei organisaties in het
gebied. Van een zeeschildpaddenopvang op
Cyprus tot een stichting die in zee achtergebleven visnetten opruimt en daar badkleding
en sokken van maakt. “Het lijkt me mooi om
mee te gaan op zo’n boot en te kijken wat die
duiker zoal naar boven haalt”, aldus Siebe, die
zijn ervaring als freelance film- en reportagemaker volop kan benutten tijdens de reis.
“En Jo-Ann is straks geluidsvrouw.” Met een
daverende lach: “Ze moet alleen leren haar
mond te houden en naar mij te luisteren.
Maar verder gaat het goed.”

Eigen zoektocht

KAPSALON
beautysalon
ipl definitief ontharen
pedicure

Het wordt dus een reis met een missie. Siebe
knikt. “Het wordt een zoektocht naar inspirerende mensen met mooie verhalen. Maar
misschien is het wel meer een zoektocht naar
wat ik zelf van de wereld vind, naar hoe we
zelf ons leven inrichten. Door middel van film
kunnen we andere mensen daarin laten delen.
Misschien herkennen ze zich in de yup Siebe,
die twee keer in de week eten afhaalt omdat
hij te lang doorwerkt, die drie auto’s heeft,
die graag lang doucht, die vlees heerlijk vindt.”
‘Yuppengedrag’, noemt hij het. Maar een halfjaar geleden hebben ze het roer omgegooid.

Steun Project for Life
Wilt u Jo-Ann en Siebe ondersteunen tijdens hun zeiltocht? Deze avonturiers met een
missie kunnen donaties goed gebruiken, om zo langer weg te kunnen blijven en meer
inspirerende verhalen op film vast te leggen.
Via de website van Project for Life kunt u een bedrag doneren, in ruil voor bijvoorbeeld een
captain’s diner aan boord, of een door Jo-Ann gemaakte tas van zeildoek.
“Kennis kunnen we ook goed gebruiken”, zegt Siebe. “Dus als er mensen zijn die ervaring hebben
met zulke zeereizen, dan zouden we het leuk vinden als ze contact met ons opnemen.”
Jo-Ann: “Ook als mensen suggesties hebben voor inspirerende projecten of organisaties in
het Middellandse Zeegebied. Wij willen graag hun verhaal vertellen en uitdragen.”
Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.projectforlife.nl.
Of volg Project for Life op Facebook, voor het laatste nieuws.
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(“Nee, ik hoef geen wiet hoor, ik ben van het
Binnenblad.”)

Vijfhoek-families
Niet alleen ondernemers leerde ik kennen,
maar vooral ook veel bewoners. Ik mocht het
verhaal optekenen van echte Vijfhoek-families
zoals de Tangermanns en de Klinkhamers, die al
generaties lang in de buurt wonen. Ik ging met
mijn blocnote op bezoek bij ‘Vijfhoek BN’er’
Jacqueline Govaert, na het uitbrengen van haar
nieuwe album. En bij Jos en Dolly, na een brand
in hun monumentale pand aan de Gedempte
Raamgracht.

• Kunstgebitten • Reparaties • Implantaat gedragen
kunstgebitten • Advies • Alle verzekeringen •
Barrevoetstraat 14a, 2011 WP Haarlem.
Telefoon 023 - 531 44 16

huidadvies

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

Topteam

‘Goeiedag, ik ben van
het Binnenblad’

Volg ons op
Facebook

“Als ik hier toch eens zou kunnen wonen!”
Dat heb ik zo’n tien jaar geleden regelmatig gedacht. Als twintiger huurde ik een appartementje
op de Wagenweg, maar regelmatig was ik in de Vijfhoek te vinden. Voor een borreltje in het café,
zaterdagse boodschappen op de Botermarkt of een bezoek aan de bibliotheek. Met mijn vers
gehaalde brood of boeken streek ik vaak neer op het terras van De Roemer. Of met een ijsje van
Garonne op een bankje op het Nieuwe Kerksplein, waar af en toe een witte kat op schoot kwam
zitten. Ja, hier zou ik wel willen wonen.

Warm welkom

Z
Jopenkerk
Brouwerij, Café en Restaurant
“Beleef zelf het ambachtelijk gebrouwen bier”
7 dagen in de week geopend
Openingstijden:
10.00 uur tot 01.00 uur

Tel: 023-5334114
Gedempte Voldersgracht 2
2011 WD Haarlem
www.jopenkerk.nl

o’n zeven jaar geleden kwam die droom
uit. Samen met mijn vriend Rob, die
uit Amsterdam overkwam, vond ik een
mooie huuretage in de Nieuwe Raamstraat.
Vanuit ons raam kijken we uit op de toren van
de Nieuwe Kerk. Het bankje op het plein is
inmiddels helaas weg. De witte kat ook.
In de buurt kende ik al wel wat mensen, maar
het leek me leuk om meer wijkbewoners te
leren kennen én om meer te weten te komen
over mijn buurtje. Dus wat doe je dan, als je
nieuwsgierig bent en van schrijven houdt? Je
meldt je aan bij de wijkkrant. Daar werd ik
warm ontvangen door de toenmalige hoofdredacteur Hylke ten Cate. Ik kon aan de slag als
Binnenblad-redactielid.

Gewoon aanbellen
En dat is een functie die ik iedereen kan
aanraden. Want denk je: ik zou dat compleet
verbouwde huis op de hoek weleens van

binnen willen zien? Je belt gewoon aan en zegt:
“Goeiedag, ik ben van het Binnenblad. Mag ik u
wat vragen?”
En denk je: wat een leuke nieuwe koffietent,
daar wil ik wel meer van weten? Je stapt
gewoon binnen en zegt: “Goeiedag, ik ben van
het Binnenblad. Ik kom een verhaal maken.”
En denk je: wat is toch het verhaal van die
mevrouw die ik elke dag met haar hondje zie
lopen? Je spreekt haar eens aan op staat en
vraagt: “Goeiedag, ik ben van het Binnenblad.
Zou ik u mogen interviewen?”

Coffeeshop
Zo heb ik de afgelopen jaren heel wat kijkjes
achter de schermen kunnen nemen. Onder
meer bij de Stadsschouwburg, Gaybar Wilsons,
Sociëteit Koinonia in de Doelstraat, de hospice
in de Gierstraat, Jan Monnikendam, Okhuysen,
Buuv, Willy’s Vis en In ’t Goede Uur.
En mijn eerste keer ooit in een coffeeshop?
Ook dat was in dienst van het Binnenblad.

Geen moment heb ik spijt gehad van mijn
beslissing me aan te melden bij de wijkkrant.
Natuurlijk, soms was het weleens lastig om
een interviewafspraak in te plannen naast mijn
gewone werk. Maar als de drukker dan weer de
stapels magazines komt brengen – tegenwoordig ook nog eens in kleur! – dan denk ik vooral:
dat hebben we toch maar weer mooi geflikt
met ons redactieteam.

Verhuizen
Dit nummer, het 25ste Binnenblad waaraan ik
meewerk, is mijn laatste. Inmiddels zijn Rob en
ik druk bezig met de voorbereidingen voor ons
nieuwe huis aan het Spaarne. Op 2 april krijgen
we de sleutel, daarna wordt het volle bak verbouwen en verhuizen. En ergens in september?
Dan maar eens uitvissen of de Patrimoniumbuurt een wijkkrant heeft.
Annemarie van der Eem
Afzwaaiend redacteur van het Binnenblad

Wat doe je, als je
nieuwsgierig bent
en van schrijven
houdt?
Je meldt je aan
bij de wijkkrant
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terug in de tijd

evenementen

Van kinderspel tot zwarte handel
De redactie heeft inzage gekregen in het archief van de heer Pel, die een
buitengewone interesse had in de geschiedenis van onze wijk. Met liefde
heeft hij alles vastgelegd in schrift en beeld. Graag nemen we u mee,
terug in de tijd, naar het leven van wijkgenoten van weleer.

bij razzia’s uitvoerden. Maar de welig
tierende zwarte handel, die bleef bestaan.
Pas jaren na de oorlog, toen alle artikelen
weer normaal te koop

kinderen bootje varen met de inrijplanken die voor de pakhuizen lagen.
Verder werd er voor de schutting van
ome Titus (laboratorium Haarlemmerolie-fabriek) vaak van een oud
kleed of zeildoek een tent gemaakt.

De vrijwilligers voor de brandspuiten woonden
bijna nooit in de Vijfhoek, maar veelal in de wijken
hier omheen.

Weekmarkt
Iedere maandag en zaterdag was er weekmarkt op
de Botermarkt en de Gedempte Oude Gracht. De
opbouw voor de maandagmarkt begon zondagavond rond tien uur. Dan werden de handwagens
met kramen naar hun plaats gereden. Dit alles
duurde zo’n twee à drie uur. Na een korte nachtrust
brachten de kooplieden ’s morgens om zeven uur
hun pakkisten met handel naar de markt. Ook dat

Geroofd brood

je.
het jaa rlij kse uit
Vij fho ek’ tijd ens
De rei scl ub ’De

In de Vijfhoek werd er veel en hard gewerkt.
Daarnaast was er zeker ook wat tijd over voor
ontspanning. In het café op de hoek zat altijd
wel iemand om een praatje mee te maken of
een kaartje te leggen. Café Mooseman aan
de Wolstraat 16 – later Café Hegman – was
meestal de ontmoetingsplaats voor de visclub,
want vissen deden veel Vijfhoekers maar al
te graag.
Café van Gunsteren was de vaste verzamelplaats voor de reisclub. Zeker eens per jaar
werd een busreis gemaakt naar diverse
bestemmingen in Nederland. Zo’n uitgaansdag was het hoogtepunt van het bestaan van
menig buurtbewoner. Café Poly Perukel, aan
de Lange Lakenstraat 35, was de stamkroeg
van Voetbalclub EDO. Hier kwamen de toen
bekende voetballers, zoals Rootselaar, Wille
en Oomen.

Bootje varen
Voor 1950 vermaakten veel kinderen zich op
de straat met een hoepel of een velg van een
fietswiel met een stuk hout. Als je geluk had,
was je in het bezit van een stenen pijp om
bellen mee te blazen. Ook het vergrootglas
was erg in trek. Hiermee kon je bij zonnig
weer het celluloid van een fietsstuur of een
jasbeschermer in brand steken. Een favoriet
tijdverdrijf van menig kwajongen.
Tijdens hevige regenval kon vaak de riolering
het water niet afvoeren. Dan konden buurt-

Net na de Tweede Wereldoorlog
was de Vijfhoek berucht om zijn
zwarte handel. Zo werd bijvoorbeeld het brood van de broodwagens, die ’s morgens werden
leeggeroofd, ’s middags weer via zwarthandelaren te koop aangeboden tegen belachelijk

hoge prijzen. Dit kon soms oplopen tot 25 à
30 gulden per brood. Voor van shag gerolde
sigaretten betaalden liefhebbers soms wel
2 tot 4 gulden per stuk.
Meerdere malen per week werd de Vijfhoek
omsingeld door politie of militairen, die daar-

Februari-juni	Concertserie in de Nieuwe Kerk
De serie Nieuwe Kerk-concerten is de opvolger van de lunchconcerten, die onder de naam ‘Te gast in het Provinciehuis’ plaatsvonden in Paviljoen Welgelegen. Inmiddels zijn er al vier concerten
geweest in de Nieuwe Kerk, die enthousiast zijn ontvangen bij het
publiek. De optredens worden verzorgd door talentvolle jonge
musici en laureaten van het Prinses Christina Concours. Het idee
achter de serie is om jong talent een podium te bieden in een
mooie ambiance voor een geïnteresseerd publiek.
De concerten zijn op zaterdagmiddag, duren een uur en beginnen
om 15.30 uur. De toegang is gratis, maar er wordt wel een deurcollecte gehouden om de kosten te dekken. Het programma tot en
met juni ziet er als volgt uit:
22 februari Steven Bourne (cello) en Remon Holsbergen (piano)
29 maart
Vocaal ensemble Tout Venant
12 april
Zangeres Niki Jacobs
31 mei
Laureaten van het Prinses Christina Concours
21 juni
Laura Trompetter, percussie
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waren, kwam hier een einde aan. De slechte
naam van de Vijfhoek bleef echter nog jaren
bestaan.

Waar is de brand?

Kermis op d e Bo te r m a r kt ( 1 9 0 6 ) . To e s c h o u wer s wo r d e n
binnengelo kt o m d e a c r o b a ten a a n h et wer k te z ien .

Wat is er te doen?

De grootste brand die de wijk ooit
heeft getroffen, was de stadsbrand
uit 1576. De Vijfhoek was altijd al een
brandgevaarlijke buurt, mede door de
vele bedrijfjes die er gevestigd waren
en door de nogal rommelige bebouwing, met ontelbaar veel steegjes en
poorten.
Voorzieningen voor brandbestrijding
stonden opgesteld aan de buitenrand
van de Vijfhoek. Op de binnenplaats van de
Stadsdoelen in de Gasthuisstraat, tegenover
de ingang, stond spuit nr. 6 opgesteld. Deze
werd ook wel de chocoladeketel genoemd.
In de school aan de Zijlvest stond een ladderwagen en in een van de kommiezenhuisjes bij
de Grote Houtbrug een slangenwagen.

Straat van de drapeniers
Een drapenier is een lakenwever. Deze term is afgeleid van het Franse woord drap, dat laken betekent. Deze straatnaam herinnert dus aan de lakenindustrie, die in de veertiende eeuw
door de immigratie van vele Vlaamse wevers tot grote bloei kwam in onze wijk. De drapenier
was de ondernemer die een groot aantal kleine bazen in dienst had, zoals wevers, volders
en verwers. Die werkten allen, met hun gezellen, in hun eigen huis. In 1628 en 1650 wordt
gesproken van Trapenierstraat, in 1734 van Trappenierstraat (zie ook de achterpagina).

Za te rd ag ma

rk t op de Bo
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nam weer enkele uren in beslag. Om half tien
begon de marktmeester met het indelen van de
markt door middel van loting.
Voor de Tweede Wereldoorlog was de zaterdagmarkt een avondmarkt, die duurde van vier uur
’s middags tot tien uur ’s avonds. Voor de verlichting konden marktkooplui persgaslampen huren
voor een gulden.

Vlooientheater en draaimolens
Al in het begin van de negentiende eeuw tot in de
jaren zestig werd de kermis op de Botermarkt
gehouden. Vanaf ca. 1920 stond deze op de Gedempte Raamgracht, het Sophiaplein en
Wilsonsplein. Daar stond Toon Duins altijd met zijn
fietsenmolen. Ook het vlooientheater van Gerry
Selbach uit de Nieuwe Raamstraat was van de
partij, evenals de draaimolen van John Sipkema.
Menig Vijfhoeker probeerde tijdens de kermis
ook wat bij te verdienen. Buurtbewoners stonden
meestal met kramen met snoep, koek of vis. De
haringkar van de familie Bok was opgesierd met
rood-wit-blauwe haringtonnetjes. Altijd gezellig,
kermis in de Vijfhoek!

Vrijdag 16 t/m zondag 18 mei	Vijfhoekkunstroute
Het is elk jaar een creatief feest in de buurt: de Vijfhoekkunstroute. In tal van ateliers, (winkel)ruimtes en huizen kunt u uiteenlopende kunst bekijken. Ook zijn er de nodige optredens in
de wijk. De data voor 2014 zijn inmiddels bekend, dus u kunt vast
in de agenda noteren: 16, 17 en 18 mei 2014.
Info: www.vijfhoekkunstroute.nl
Woensdag 13 t/m zaterdag 16 augustus Jazz and More
Het grootste gratis jazzfestival van Europa wordt uitgebreid naar
vier dagen. De komende editie vindt plaats van woensdag 13
tot en met zaterdag 16 augustus. Er zijn tal van optredens op de
Grote Markt en omgeving. Ook in onze buurt komen er podia: op
het Nieuwe Kerksplein, het Hortusplein in het Raaksgebied en het
Proveniersplein. Meer info: www.haarlemjazzandmore.nl
De Vijfhoek op TV
RTV Noord-Holland begint vanaf maart a.s. in de middaguren met
een nieuw programma, genaamd Buurten. Hierbij brengt de zender
leuke buurten in de provincie in beeld. Inmiddels zijn hiervoor ook
in onze wijk de eerste opnamen gemaakt. Dus houd RTV NoordHolland in de gaten.
Wilt u weten welke festiviteiten er binnen onze stad plaatsvinden?
Neem dan een kijkje op www.haarlem.nl.
Bingo
Ook dit jaar worden in de Binnensteeds op de Nieuwe
Groenmarkt weer bingomiddagen gehouden, noteert u alvast
in uw agenda: 17 april, 18 september en 18 december,
zoals gebruikelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Bewerking archief: Claudia Schepers
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mijn wijk
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Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

WWW.COPYCENTRE.NL

Woon jij ook hier?
Na zo’n dertig jaar in IJmuiden gewoond te hebben, is Fleur Mulder (72),
moeder van één zoon, nu een van de trotse bewoners van het Proveniershof. In haar raam hangen zelfgemaakte kunstwerken van Tiffany glas,
haar grote passie.

ceert en uitknipt. Dan teken je het na op het
glas, dat je snijdt en slijpt. Vervolgens leg je
het terug op het patroon, waarna je er een
koperfolie bandje omheen plakt. Dan smeer
je de randen in met flux (soldeervloeistof)
en met staafjes tin soldeer je het aan elkaar.
Daarna kun je kiezen om de tin zilver te laten
of zwart of brons te patineren. Vervolgens
afwassen, afspoelen, polish aanbrengen en
afwerken met een antioxidant.”
 Lesgeven
“Ik geef thuis les aan vooral dames van boven
de zeventig, maar het is voor alle leeftijden.
Ik heb ook een man op les. Lesgeven is vrij
intensief, omdat je heel geconcentreerd bezig
bent. Daarom geef ik aan maximaal twee
personen per keer les en dat duurt dan zo’n
twee uur. Het is niet moeilijk, maar je moet
wel veel geduld hebben en precies zijn. Ik
maak zelf graag art deco patronen, dat is echt
mijn favoriet.”

Ik zoek nog een
kookmaatje

 Hofje
“Ik woon nu negen jaar in het hofje en heb
het naar mijn zin. Ik voel me nog erg jong van
geest, alleen in een oud lichaam. De meeste
vriendinnen van me zijn rond de vijftig jaar.
Het fijne van het hofje is de rust en dat je
toch midden in de stad zit. Ook geniet ik van
de mooie kastanjeboom. In de zomer is het
hier heel druk met toeristen. En er kan zo
ineens een Japanner in je huis staan die alles
aan het bekijken is en foto’s staat te maken.”
 Huisdieren
“Minoeska heb ik twee jaar geleden uit het
asiel in Tuitjenhorn gehaald. Ze is nu tien
jaar en heel lief en aanhankelijk. Als
ze de kans krijgt, gaat ze altijd
meteen bij iedereen op schoot
zitten om geaaid te worden.”

 Hobby's
“Zo’n vijftien jaar geleden zat er een glas-inloodwinkel tegenover het huis waar ik toen
woonde. Ik dacht: ‘Hé, dat lijkt me wel iets.’
Toen heb ik een glas-in-loodcursus gedaan,
maar dat vond ik te grof. Tiffany is iets fijner
en daar raakte ik verknocht aan. Ik kan maar
één ding echt goed en dat is met glas werken.”
 Tiffany glas
“Mijn glas koop ik altijd
in Beverwijk, bij Richard
Beentjes. Er zijn veel
verschillende soorten,
zoals Spectrum glas, Uroboros en Bulls Eye. Het is
niet moeilijk om met Tiffany
glas te werken. Je begint met
een patroon, dat je plastifi-

 Op de beurs
“Ik sta ook op beurzen met mijn Tiffany werk,
zoals op Artistieke Handen. Nu ga ik ook op
de Dreef staan in Haarlem. Ik verdien er nauwelijks iets mee, maar als ik mijn onkosten
eruit krijg vind ik het prima.”
 Favoriete winkel
“Haastje Repje in de Grote Houtstraat, daar
kom ik graag, ze hebben daar leuke kleding.
Net als bij Joëlle in de Kleine Houtstraat. En
de Witte Lotus in de Gierstraat verkoopt India
kleding, daar houd ik ook van.”
 Kookmaatje
“Ik ga iedere week naar de kerk en werk ook
als vrijwilliger bij de Bijbel-In aan de Gasthuisvest. Verder houd ik ook erg van koken;
Ayurvedisch en Orthomoleculair. Maar alleen
koken is niet zo gezellig, dus ik zoek eigenlijk
nog een kookmaatje.”
Tekst en foto’s: Claudia Schepers
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ondernemers in beeld

Mad Men in de Keizerstraat

E

Shoppen
om de hoek

Voor een middagje winkelen hoef je de wijk niet uit.
Neem bijvoorbeeld de Barrevoetestraat,
en in het verlengde hiervan de Keizerstraat.
Daar vind je een mooie mix van nieuwe winkels
én oude vertrouwde zaken.

en relatief nieuwe winkel in de Keizerstraat, op nummer 7, is Magazijn Keizer
& Co. Een schatkamer voor iedereen die
houdt van vintage huisraad. “Het is een uit
de hand gelopen hobby”, vertelt eigenaresse
Inemieke Stoel, die na haar pensioen als
makelaar een nieuwe uitdaging zocht.

raad uit de fourties, fifties en sixties. “Denk
daarbij aan het stijltje van de tv-serie Mad
Men.” Van driepoot-tafeltjes tot Gispen-lampen. En van rotan stoelen tot West Germanyvazen. “Dit is echt een winkel voor mensen
die op zoek zijn naar wat speciaals”, vertelt
Inemieke. “Zo krijg ik regelmatig hippe meis-

“Ik ben al mijn hele leven een verzamelaar.
Vanaf mijn twaalfde loop ik te schooieren
door de Vijfhoek, langs antiekhandelaren en
ambachtslieden met loodsen vol zooi. Mijn
filosofie is: iets hoeft niet nieuw te zijn; er
zijn zo veel mooie spullen die we kunnen
hergebruiken.”
Keizer & Co, geopend op donderdag t/m
zaterdag, richt zich met name op vintage huis-

jes in de winkel, die op zoek zijn naar vintage
juwelen. Maar ook een dame van zestig die
voor haar moeder van tachtig een ouderwets
koffiepotje zoekt dat zo goed doordruppelt.
Ik krijg ook regelmatig opdrachten. Zo was er
laatst een klant met een jukebox die vroeg of
ik hem kon helpen aan een koffer voor zijn
45-toerenplaten.”
Keizer & Co is overigens niet alleen winkel,
maar tevens atelier en galerie. “En we geven
ook workshops. Van Indisch koken tot kledingadvies en tafelmanieren. Mensen kunnen zich
opgeven met een groep vrienden en vriendinnen, tot maximaal twaalf personen.”
Is haar huis nu wat leger, sinds ze Keizer & Co
is begonnen? “Dat valt wel mee”, lacht Inemieke, die met veel plezier haar winkel runt.
“Het leukste? Dat zijn de mensen die ik tegenkom. Ik heb inmiddels een heleboel new best
friends en vaste klanten die regelmatig komen
kijken of ik weer wat nieuws binnen heb.”
Klanten kunnen daarbij een mooi rondje door
de wijk maken, langs uiteenlopende woonwinkels. “Vanuit de Keizerstraat loop je naar
de Barrevoetestraat, dan via de Breestraat
naar de Gierstraat en door naar de Koningstraat. Daar vind je allemaal woonwinkels,
met elk hun eigen sfeer en aanbod.”

Kat met een eigen klantenkring

V

an boerenkoolchips tot chia-zaden. En van kokosyoghurt tot goji-bessen. Sinds afgelopen maart
kun je het allemaal kopen bij Unlimited Health in de Barrevoetestraat. “We zitten in een prachtig
pand. Veel mensen kennen het van de portrettenwinkel die hier vroeger heeft gezeten”, vertelt
Martine van Dijk, die vier dagen per week in de winkel staat.
Unlimited Health is een rawfood en superfood store. “Mensen die rauw eten – niets wat boven de
40 graden verhit is – kunnen bij ons hun slag slaan. Ook verkopen we superfoods. Dat zijn producten met
een hoge voedingswaarde, zoals goji-bessen. Daarnaast richten we ons op veganisten en vegetariërs en mensen met een allergie, bijvoorbeeld voor gluten.”
In een andere hoek van de zaak staan cosmeticaproducten op natuurlijke basis, zonder parabenen. “Alles in onze winkel is zo natuurlijk en onbewerkt mogelijk”, vertelt Martine, terwijl
huiskat Heaven op schoot springt. “Heaven heeft een eigen klantenkring. Mensen die speciaal
binnenkomen om even met haar te knuffelen. Ze is al een bekendheid in de wijk. En Unlimited
Health krijgt ook steeds meer naamsbekendheid in Haarlem.”
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‘Kerels vinden het een speelgoedwinkel’
Vorige maand vierde Elektro R. van Putten helpen die nergens anders terechtkan.
zijn 85-jarig bestaan. Al die tijd zit het fami- Iemand die internet- of kabelproblemen
lie-bedrijf in de Keizerstraat. “Veel mensen heeft, maar door UPC of KPN aan zijn lot
zeggen: ‘Keizerstraat? Nooit van gehoord.’ wordt overgelaten. Of dat wij een onderdeel
Als ik vertel dat dit het verlengde is van de voor een klant hebben dat nergens anders
Barrevoetestraat, zeggen ze: ‘Ah, daar!’”, aldus meer verkrijgbaar is. Dat is het voordeel
Robin van Putten,
van zo’n oude zaak.”
die geboren en getoOp de toonbank staan
wat flessen en felicigen is boven de winkel. Met een lach:
tatiekaarten, gekre“Op een gegeven
gen van vaste klanten
moment zei ik tegen
en andere ondernemijn ouders: ‘Wordt
mers uit de straat.
het niet eens tijd
Sommige
collegaom op jezelf te gaan
winkeliers
kent
Robin
Ro b i n va n P u tten en z i j n vr o u w B ianca,
d i e b oven d e w i n kel w o n en .
wonen?’ Toen heb ik
al zijn leven lang.
de zaak overgenomen.” Zijn elektrozaak staat “Maurice van Van Roon Interieurs, Rob van
vol met van alles en nog wat: verlichtings- Melger’s, Mike van Elres; als jongetje voetartikelen, schakelmateriaal, bekabeling. “Alle balden we hier samen op straat. En nu zitten
kerels vinden het net een speelgoedwinkel, we allemaal in de familiezaak.” Op de toonmet al die plugjes en fittingen”, vertelt Robin, bank staat een mooie fles wijn van Melger’s,
die is opgeleid tot installateur. “Maar daar met een felicitatiekaart voor het 85-jarig
word je maar vies van, van gaten in de muur bestaan. ‘Op naar de 100’, staat erop. “Nog
boren”, lacht hij. “Laat mij maar in de winkel vijftien jaar, dan ben ik 63”, aldus Robin. “Dat
staan. Het mooiste? Als ik een klant kan hoop ik wel te halen.”

‘Het is hier geen slaapstraat’

R

ob Melger was tien jaar oud toen zijn ouders in 1972 Melger’s Wijn en Dranken begonnen
in de Barrevoetestraat. Eerst op nummer 9, waar nu Unlimited Health zit. “Toen dat te klein
werd, zijn we verhuisd naar nummer 15.” Inmiddels beslaat de speciaalzaak met sterke
dranken, wijnen en bieren van over de hele wereld zo’n 300 vierkante meter.
“We zitten hier op een gouden stek”, vindt Rob, die als jongetje al meehielp in de familiezaak
waar hij nu boven woont. “Dit is geen
slaapstraat; er is altijd reuring. Op vrijdag
en zaterdag heb je een goede markt op de
Botermarkt, V&D is vlakbij, het Hortusplein
is een aanwinst voor de buurt. En hier in
de straat zitten verschillende zaken, met
elk hun eigen kracht en hun eigen klanten.
Op zaterdag staan ze bijvoorbeeld in de rij
bij de kaasboer. En we zijn ook blij met de
kapper hier tegenover, en de fietsenmaker
hiernaast. Als mensen hun lekke band laten plakken, komen ze bij ons hun drank halen.”
De centrale ligging van Melger’s is soms weleens onhandig met laden en lossen. “Maar de horeca
uit de binnenstad is blij dat we hier in het centrum zitten”, aldus Dennis van Leeuwen, sinds acht
jaar vennoot. Rob knikt. “We zijn hofleverancier van veel Haarlemse horecabedrijven.” Ook veel
particuliere klanten weten Melger’s te vinden. Rob: “Haarlemmers, maar ook mensen van buiten
de stad. Die komen bij ons voor dat ene speciaalbier, een mooie fles port, een bijzondere whisky.
De consument is minder gaan drinken, maar wel beter en lekkerder.”
Wat drinken ze zelfs het liefst? “Wijn!”, aldus Rob. Vennoot Dennis heeft een andere voorkeur.
“Doe mij maar bier.” Keuze genoeg, van een Belgische triple tot een Amerikaanse Flying Dog.
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vuilnis-zaken
Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Westergracht 70 2014 XA Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Schone straten, dat doen we zelf!
Maak melding bij Spaarnelanden
De medewerkers van Spaarnelanden houden
de straten tijdens hun werkzaamheden goed
in de gaten, maar inwoners weten het beste
wat er binnen hun wijk gebeurt. Feedback van
u is dus erg belangrijk! Meldingen over bijgeplaatst afval, overlast en probleemlocaties
zijn voor Spaarnelanden erg nuttig. Dus ziet u
dat een container vol is of een andere ongewenste situatie? Meld dit dan bij Spaarnelanden. Dat kan via 023-7517200 of per e-mail:
info@spaarnelanden.nl.

Bekijk het schema van legen containers

Dealer van o.a. Philips, Loewe, Sharp, Bose, LG, Samsung, Toshiba,
Siemens, Liebherr, Miele, AEG, Pelgrim, Asko, Constructa, Smeg

Do en w e h et zo . . . .

	
  

U ziet vast ook liever een schone straat dan stinkende vuilniszakken naast
de container, zoals op bovenstaande foto. Wat kunnen we samen doen om
onze wijk schoon en leefbaar te houden? Hierbij een aantal tips.
Houd rekening met de buren
Bij de ondergrondse containers kunt u in principe 24/7 uw afval kwijt. Houd wel rekening
met omwonenden en voorkom geluidsoverlast. Gooi uw afval daarom bij voorkeur overdag weg. Maakt u gebruik van de papier- en
restafvalcontainer? Sluit de klep dan zachtjes.
En wilt u glas in de glasbak gooien? Doe dit
in verband met de herrie tussen 8.00 uur en
20.00 uur.

Scheid uw afval zo veel mogelijk

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

Heeft u vragen over
administratie, geld
of opruimen?
Stuur ze gerust naar monique@monies.nl.
U krijgt altijd antwoord!
www.monies.nl
Professional Organizing & Budgetcoaching

Elke kilogram afval die gescheiden wordt
ingezameld is waardevol. Dit gescheiden afval
kan namelijk worden hergebruikt, gerecycled
of nuttig toegepast. Neem eens een kijkje op
www.mijnafvalwijzer.nl of download de app
Mijnafvalwijzer (voor Android en iOs). Daar
vindt u informatie over afvalscheiding en de
locaties van alle glas-, papier-, kunststof- en
textielcontainers in Haarlem.

Voorkom rondzwervend afval
Is de container vol? Plaats uw afval dan niet
naast de container, maar neem dit zolang
weer even mee naar huis. Spaarnelanden
zorgt ervoor dat de container zo snel mogelijk

geleegd wordt. Ziet u dat een buurtbewoner
afval naast de container plaatst? Spreek hem
of haar hierop aan. Met wat sociale controle
kunnen we samen de wijk netjes houden.
Goed om te weten!
Het is een misvatting dat de huisvuilwagen die de ondergrondse container
leegt ook direct losliggend huisvuil kan
meenemen. Voor dit losse afval moet
apart een kleinere wagen komen.
Het legen van de containers gaat
namelijk via een elektronisch systeem.
De container wordt uit de grond
getrokken met een haak en vervolgens
boven de huisvuil-wagen geleegd.
Deze wagen is te hoog om los afval
in te gooien.

Van de containers in onze wijk wordt zeer intensief gebruikgemaakt. Deze worden daarom
vaker geleegd dan containers die buiten het
centrum staan. Hieronder het schema:
Restafval: dinsdag en vrijdag
Glas: dinsdag, woensdag, vrijdag
Papier en plastic: maandag, woensdag en
vrijdag

Bel indien nodig grofvuil
Afval dat door de afmeting of samenstelling
niet in de ondergrondse container past, dat
valt onder grofvuil. Grofvuil kunt u brengen
naar het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg in
Haarlem (openingstijden ma. t/m za. 8.0015.30 uur en di. van 8.00-20.00 uur). Ook kunt
u een telefonische afspraak maken, waarna
Spaarnelanden het grofvuil komt ophalen.
Een afspraak is eenvoudig te maken via de
website www.spaarnelanden.nl of telefonisch
via 023-7517200.
M.m.v. Spaarnelanden

Voorkom een boete
Voorkomt u rondzwervend afval? Dan voorkomt u tevens een boete. Het bijplaatsen van
afval is namelijk strafbaar. Handhavers van
de gemeente Haarlem kunnen huisvuilzakken
die naast containers zijn geplaatst controleren om de ‘eigenaar’ te achterhalen. Ook
zijn zij gemachtigd hiervoor een boete uit te
schrijven.

. . . o f do en w e het zo ?
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contact

Nuttige telefoonnummers
Alarmnummers
Politie, Brandweer, Ambulance
NOOD, als elke seconde telt: 
Geen spoed 
Red een dier 

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

531 91 48
545 32 00
545 30 04
551 92 55

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 
14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
e-mail: antwoord@haarlem.nl, voor alle
zaken, ook meldingen als scheve paaltjes
Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl

Kijk op de wijk
Drap(p)enierstraat anno 2014. Aan de uiteinden van de straat zijn twee verschillende straatnaambordjes te vinden. Zal er ooit een beslissing worden genomen over de juiste schrijfwijze
van deze straat of blijven beide schrijfwijzen gewoon naast elkaar bestaan? Zolang de post
gewoon wordt bezorgd, zal het waarschijnlijk niemand iets uitmaken.

Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een
aantal buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en
Doelen. Buurtbewoners krijgen het Binnenblad
gratis thuisbezorgd.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 1 april 2014 naar
het mailadres van de redactie:
redactie.binnenblad@gmail.com.

Redactie
Annemarie van der Eem
Claudia Schepers
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)

De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

Staat in het komende
nummer hier jouw naam?

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.

Drukwerk
Copycentre Haarlem

Contactgegevens wijkraad:
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem

Bezorging
Coördinatie: Henk Walstra (tel. 534 45 93)
Annemarie van der Eem, Bart Tangerman, Duveke
Kalma, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Els
Clement, Luuk Mulder en Jolanda Lagewaard.

Duveke Kalma, voorzitter
551 06 20
Henk Walstra, secretaris
534 45 93
Jochem Koetsveld, penningmeester
Bert Gijrath, lid
Els Clement, lid

Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
wordt verspreid in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
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Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			
576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden  751 72 00
www.spaarnelanden.nl
Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

511 59 01
Kontext - Organisatie voor Maatschappelijke
Dienstverlening		543 32 00
www.kontext.nl
• advies- en meldpunt huiselijk geweld
• schuldhulpverlening
• maatschappelijk werk
• sociale raadslieden
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
www.bjznh.nl
• Advies- en meldpunt Kindermishandeling

072-567 23 20
• Jeugdhulpverlening 
088-777 83 00
buuv (buurtmarktplaats)
551 78 45
www.buuv.nu 
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst) 547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN waterleidingbedrijf/storingen

0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009
Landelijke hulp- en infonummers
Advies- en meldpunt Kindermishandeling

0900-123 1230
Belastingtelefoon particulieren  0800-0543
Geneesmiddelen infolijn 
0900-999 8800
Kindertelefoon 
0900-0432
Meld misdaad anoniem 
0900-7000
Meldpunt discriminatie 
0900-235 4354
Ouderenhulplijn 
0900-608 0100
OV-reisinformatie 
0900-9292
Postbus 51-infolijn 
0800-8051
Slachtofferhulp NL 
0900-0101
Stichting Korrelatie 
0900-1450

