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Woord van de redactie
Gevoelsmatig is de winter al grotendeels voorbij wanneer de feestdagen weer achter de rug zijn.
Zo ook dit jaar, ondanks het feit dat we het tijdens de sint- en kerstinkopen gemakkelijk afkonden
met een goede trui in plaats van een dikke winterjas met warme sjaal en wanten. Maar het kan
verkeren. Vier jaar geleden stonden we in februari nog op het volledig bevroren Spaarne en werd
er op de Raamvest geschaatst. Koek-en-zopiekramen werden geopend en het gezellige winterse
tafereel zoals we dat kennen van de Anton Pieck-kaarten was compleet.

Inhoud
6 HAARLEMSE PUBLIEKE WERKEN
Veel wijkbewoners zullen bij het zien van
de populaire film ‘Publieke Werken’
ongetwijfeld hebben gedacht aan een
waar gebeurd verhaal uit onze buurt.
10 SAMEN OP ÉÉN DAK DE ZON DELEN
Een aantal wijken in Haarlem heeft het
initiatief genomen om zelf stroom op te
wekken. Kan dat ook in onze wijk?
15 LEVEN OP EEN COMPOUND IN KENIA
Ons redactielid Nynke Rijnberg vertrok met
haar vriend voor een aantal maanden naar
Kenia. Lees haar reisverslag.
16 VINTAGE IN DE WIJK
Er zijn veel vintagewinkeltjes in onze wijk en
we besloten er een artikel over te schrijven.
Het werd een route van verwondering en
herkenning.

T

egen de tijd dat dit Binnenblad uitkomt,
bijna een maand nadat de redactie de
kopij heeft ingeleverd, kan het echter
zo maar weer herfstweer of juist lenteachtig
zijn. Je weet het niet meer tegenwoordig. Maar
maakt dat juist het verlangen naar echt winterse
taferelen met stamppot en warme chocolademelk met slagroom niet groter? Gelukkig heb
je het hele jaar door chocolademelk en zijn
stamppotjes in alle winter-, lente-, zomer- en
herfstvarianten te maken!
Dit is alweer het eerste Binnenblad van het
nieuwe jaar 2016. Met dank aan de veertig
adverteerders die zich ook dit jaar weer aan
ons Binnenblad hebben verbonden, hebben we
opnieuw de financiële mogelijkheden om het

blad op mooi papier in kleur te drukken en om
het de kwaliteit te laten houden die iedereen zo
waardeert. Uiteraard zijn we ook de vrijwilligers,
waaronder het bezorgteam, de coördinator en
alle redactieleden dankbaar voor de prettige
samenwerking. We proosten met u op weer een
mooi jaar vol mooie, ontroerende, inspirerende
en grappige verhalen uit de wijk.
De redactie
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Verhaal achter de cover: Renovatie Proveniershofje afgerond
De mannen in witte pakken zijn weg, de steigers opgeruimd, net als de opslagcontainers. De rust is weergekeerd sinds
begin december 2015 eindelijk de renovatieperiode achter de rug was voor de bewoners van het Proveniershofje en
de ring eromheen. Woningcorporatie Ymere liet bij de 72 woningen en vier bedrijfspanden het casco opknappen: er is
gestuct, de gevel gevoegd, de daken en goten deels vernieuwd en het houtwerk hersteld bij deze oude panden van rond
1700. De collectieve verwarming en geisers zijn vervangen door een individuele cv-ketel in ieder huis. Dit alles verhoogt
het comfort en de veiligheid.
De grondige asbestverwijdering was de zwaarste periode voor de bewoners, met veel geluidsoverlast en ook omdat zij
daarvoor tijdelijk hun huis uit moesten. Voor twaalf huizen komt er nog een vervolg omdat de achtergevels vervangen
moeten worden. Komend jaar wordt de binnentuin van het Proveniershofje aangepakt, zodat dit straks weer een pronkstuk zal zijn, een hofje waardig.
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WOON JIJ OOK HIER?

Meer dan 1500 verschillende bieren op voorraad!
Vele bieren uit binnen- en buitenland.
Uit o.a.: Italië, Spanje, Denemarken, VS,
Duitsland, Engeland en andere landen….
Al deze bieren zijn te bestellen via

Kom langs in de winkel of bezoek onze
website: www.melgers.nl

Ook voor mooie whisky’s, bijzondere likeuren en oude ports kunt u bij ons terecht.

Barrevoetstraat 13-15, 2011 WN Haarlem.
023-5315884 (optie 1) info@melgers.nl

www.melgers.nl

huidadvies

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

Tevens leveren wij bieren
op fust en ﬂes aan horeca
en particulier vanuit ons
nieuwe magazijn in de
Haarlemse Waarderpolder
A.Hofmanweg 24-26, 2013 BL Haarlem
023-5315884 (op2) info@melgersdranken.nl

Woon jij ook hier?

Milan Mörs (1981) woont met zijn vriendin in de Drossestraat strategisch
tussen zijn twee liefdes in: het theater en de muziek van het Patronaat en
zijn werk in drankenhandel Melgers in de Barrevoetestraat. De man die opgroeide in Zandvoort heeft inmiddels zijn draai in hartje Haarlem gevonden.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

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

 Eerste kennismakingen met Haarlem
Na de basisschool in Zandvoort fietste de
11-jarige Milan dagelijks naar zijn middelbare
school, het Sancta Maria in Haarlem. Hij
bouwde er zijn vriendenkring op en had er zijn
eerste bijbaantjes. Zo deed hij z’n eerste
retail-ervaring op bij Albert Heijn aan de
Zandvoortselaan. Na de havo volgde hij de
studie Commerciële Economie aan de HES in
Amsterdam.
 Niet enkel verkopen
Milan ging werken bij Van Leest Music & Movies
in de Grote Houtstraat. Cd’s en dvd’s, muziek en
film: “Ik wilde met mijn hobby’s bezig zijn.”
Maar hij wilde meer. “Na verloop van tijd kwam
ik erachter dat het enkel verkopen niet m’n ding
was, ik wilde meer contact met de mensen en

ze voorlichten over bijvoorbeeld bijzondere
muziek en Arthouse-films.”
 Patronaat
Hij ontdekte het uitgaansleven van Haarlem,
kwam vaak in Club Stalker en in Pandora’s box,
en hij zat zeven jaar op stijldansen bij dansschool Schröder. In die tijd werkte Milan ook
als vrijwilliger in het Patronaat. De combinatie
van beeld en geluid trok hem enorm aan. Vier
jaar lang was hij er theatertechnicus en dj. Ook
nu is hij er nog regelmatig actief.
 Internationaal Biersommelier
In 2006 streek Milan neer op de Botermarkt
nummer 14, boven de bakkerszaak die nu
Bikken & Bakken heet. Van Leest werd ingeruild
voor café De Roemer tegenover z’n huis. Hier

leerde hij beroepsmatig het horecawereldje
van Haarlem kennen en ontdekte hij: bier! En
wel speciaalbier. Dat werd toen al in aan aantal
Haarlemse cafés geschonken en Milan zag dat
er hiervoor een markt open lag. Na het
behalen van de StiBON bierdiploma’s niveau 1
en 2, reisde hij zelfs af naar Oostenrijk om daar
het diploma voor Internationaal Biersommelier,
niveau 3 te behalen.
 Bier en Spijs
Uiteindelijk kon Milan in De Roemer z’n ei niet
meer kwijt. “Er was onvoldoende ruimte voor
mijn ambities. Daarom verkaste ik in 2014 naar
mijn huidige werkgever Melgers.” Zoals Milan
het omschrijft: “Het walhalla voor de bierliefhebber. Ze hebben er honderden bieren waar
je als leek nog nooit van hebt gehoord.” Milan
voelt zich er thuis. Het voorlichten van klanten
en hen enthousiasmeren voor speciale bieren
is hem op het lijf geschreven. “Mijn insteek is
‘bier en spijs’. Net als wijn leent bier zich goed
voor de lekkerste spijscombinaties.”
Vanuit heel Europa komen via de website
bestellingen binnen, maar natuurlijk worden
ook klanten uit de regio voorzien. Tientallen
bierpakketten worden er per dag samengesteld.
Met de nieuwe locatie van Melgers in de
Waarderpolder is er meer ruimte voor het
bierassortiment en zijn er volop ontwikkelingsmogelijkheden voor Milan.

Het walhalla
voor de
bierliefhebber
 Ambassadeur & opleider bier
Als ambassadeur van bier zou Milan graag de
Haarlemse horeca willen scholen op het gebied
van bieren. Zaken als houdbaarheid, ontwikkeltijd en toepassingen van bieren zijn nog
onvoldoende bekend. “Pils is heel gevoelig.
Schone glazen en het op de juiste manier
tappen zijn van groot belang. Bier met meer
dan tien procent alcohol kun je rustig vijf jaar
laten staan, niet te verwarren met laten liggen!
Je krijgt dan sherrytonen en na tien jaar gaat de
smaak richting port.”
Tekst: Paul Poelstra
Foto's: Lies Nederstigt
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HISTORIE

OPMAAT

Haarlemse publieke werken

gesloopt, een complete straat (de Paardensteeg
tussen de Gierstraat en de Grote Houtstraat)
verdween en niets stond de bouw meer in de
weg. Nou, ja, er was één probleem dat nog
moest worden opgelost. Anton van Os, de eigenaar van drogisterij Van der Pigge op Gierstraat

S

de Boterm arkt.
op numme r 3 Van der Pigge, gezien vanaf
Het begin van de Gierstr aat in 1920, met

De afgelopen maanden zagen meer dan 100.000 bezoekers de film ‘Publieke
Werken’. Een Nederlands kostuumdrama naar het boek van Thomas
Rosenboom uit 2001. Veel bewoners van onze wijk zal dit verhaal zeer
bekend zijn voorgekomen. De geschiedenis van het Amsterdamse Victoriahotel dat in 1890 om twee niet-gesloopte pandjes werd heen gebouwd, lijkt
namelijk wel heel erg op die van de Haarlemse V&D aan het Verwulft en
drogisterij Van der Pigge zo’n veertig jaar later.

I

n 1896 openden Willem Vroom en Anton
Dreesmann de vierde winkel in hun succesvolle keten van manufacturenzaken.
Na Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen was
Haarlem aan de beurt. De winkel heette toen
nog ‘De Zon’ en was gevestigd aan de Lange
Veerstraat in het monumentale hoekpand waar
nu Brasserie Seymour zit. De plek was niet
toevallig gekozen. De gemeente had grootse
plannen met die buurt. De route van de Korte
Veerstraat en de Melkbrug zou een belangrijke
verkeersader worden, een uitgelezen plek om
een groot warenhuis neer te zetten.

Vooruitzien
Dus kochten de heren aan de overkant van hun
winkel zo’n beetje alle panden aan de Korte
Veerstraat en om de hoek aan het Spaarne op
en begonnen met de bouw van een grote vestiging. Nog tijdens de bouw van dit warenhuis
(dat in de jaren zeventig is afgebrand) had de
gemeente de plannen al gewijzigd. Men wilde
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3 weigerde te verkopen. Dit bedrijf was in 1849
opgericht door Antonie van der Pigge als een
'affaire in droogerijen en specerijen', had een
succesvolle geschiedenis achter de rug en een
mooie toekomst voor zich. Voor de directie
van warenhuis De Zon, dat vanaf nu Vroom
& Dreesmann zou heten, zat er niets anders
op dan haar enorme kooppaleis om dit veel
kleinere pand heen te bouwen. Een echt David
en Goliathverhaal, dat overigens óók voorkomt
in een boek: Met Open Mond dat Lennaert
Nijgh in 1999 schreef ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van de drogisterij.

Toekomst
meer nadruk leggen op de ontwikkeling van de
Grote Houtstraat als winkelhart van de stad.
Dus hadden de heren Vroom en Dreesmann al
in een heel vroeg stadium ook daar een winkel
geopend. Ondernemen is tenslotte vooruitzien.
In de jaren twintig van de vorige eeuw besloten
zij ook hier een aantal naastgelegen panden
op te kopen om aan het Verwulft een nog
veel groter en luxer warenhuis te bouwen in
Amerikaanse stijl, ontworpen door een van hun
huisarchitecten: Jan Kuijt.

Kooppaleis
Tegen de plannen was behoorlijk wat verzet,
maar de heren zetten door. Panden werden

Ware muziekbeleving voor alle leeftijden

Het warenhuis werd op 14 mei 1934 geopend
en is nog tot op de dag van vandaag te bewonderen, hoewel het door de komst van het
fenomeen ‘zelfbediening’ en de aanleg van
roltrappen, systeemplafonds en tl-verlichting
veel van de oorspronkelijke grandeur heeft
verloren. De toekomst van V&D is na het faillissement van afgelopen december zeer onzeker
geworden, maar op Gierstraat 3 verkoopt de
eigenwijze Van der Pigge nog steeds zijn huismiddeltjes, kruiden en voedingssupplementen.
Tekst: Hans Smit. Bronnen: Archief Jan Hoving
en City Marketing Haarlem.
‘Met Open Mond’ van Lennaert Nijgh (uitgeverij Mevos BV, isbn 9090123091) is alleen nog
tweedehands of via de bibliotheek verkrijgbaar.

pelenderwijs pianospelen met ouders en kinderen vanaf twee jaar,
serieus muziek maken met (jong) talent of plezierspelen. Pianolespraktijk Opmaat biedt voor elke leerling een programma dat volledig
is gericht op de persoonlijke behoeften en doelstellingen. Oprichtster Anne
Marie van Doorn uit de Vlamingstraat kan er haar grote liefde voor zowel
de piano als het lesgeven in kwijt. Met groot enthousiasme deelt ze haar
visie over de vele mogelijkheden rondom de piano.

Carrière
Als talentvol musicologe heeft Anne Marie na
haar conservatoriumstudie een mooie carrière
achter de rug binnen de Publieke Omroep.
Naast de marketing van grote concertseries in
Tivoli Vredenburg programmeerde zij ook series
met talentvolle jongeren. “Doordat ik veel jonge
talenten heb begeleid, weet ik wat de grote betekenis van de eerste ervaring met muziek voor
de verdere muziekontwikkeling is. Ooit kwam
ik een pianolerares tegen die zei: ‘met een kind
van drie, daar kan je toch niks mee’. Dat dacht ik
vroeger ook, maar het kan wel!”
Muzikale belevingswereld
“Na een lange stop wegens een blessure ben ik
door mijn oudste dochter weer begonnen met
pianospelen. Tweeënhalf jaar geleden wees
ze een plaatje aan in een prentenboek en zei:
‘mama, dit moet je spelen!’. Toen ben ik bij haar
plaatjes en verhalen, die ik steeds vaker zelf
bedacht, muziek gaan maken. Ik merkte dat de
muziek een verhaal veel kracht bijzet, het geeft
een extra emotionele lading. Bovendien wordt
de muzikale belevingswereld gestimuleerd. Ik
merk dat mijn kinderen nu nog in de meest
uiteenlopende muziek nog elementen uit mijn
verhalen terug horen.“

Voorleesconcert
“Zo ben ik begonnen met voorleesconcerten. Ik
werk samen met illustrator Trees Oerlemans. Zij
is psycholoog en ergotherapeut en werkt voornamelijk met kinderen. Uit mijn verhalen en muziek
haalt zij de emoties en maakt die beeldend
voor jonge kinderen. De kinderen luisteren naar

een grappig, spannend of ontroerend verhaal,
waarbij de muziek, naast de plaatjes, een deel
van het verhaal vertelt. Zo horen ze bijvoorbeeld
op de piano hoe een klein muisje en een grote
gevaarlijke leeuw vrienden worden of hoe de ondeugende Pieter Konijn nog net op tijd ontsnapt.
Tijdens het verhaal dansen, zingen en bewegen
de kinderen ook mee.”
Eigen tempo
Anne Marie geeft ook les aan volwassenen.
“Juist de veelzijdigheid aan leeftijden maakt

het zo afwisselend. Iedereen is welkom in mijn
praktijk. Het leuke aan lesgeven is dat je letterlijk met mensen te maken hebt, iedereen is
anders. Aan de manier van spelen merk ik hoe
iemand zich voelt, en of er iets speelt in zijn
of haar leven. De belangrijkste uitgangspunten
zijn de persoonlijke behoeften en doelstellingen van de leerling. De een wil een favoriet
muziekstuk instuderen, de ander artistieke verdieping toevoegen. Daarnaast zijn er tieners die
op zoek zijn naar hun muzikale identiteit. Die
zoektocht is geweldig, dan zie ik ze geïnspireerd
van hun les naar huis gaan.”
Toekomstperspectief
In de lespraktijk komen er steeds meer cursusaanmeldingen binnen voor ouders met
jonge kinderen. “Dat wordt langzamerhand
mijn specialiteit. Ik heb jaren besteed aan een
pianomethode met spelletjes en oefeningen
voor ouders en kinderen samen, omdat dat er
simpelweg niet is.”
Anne Marie geeft op steeds meer plaatsen
nieuwe voorleesconcerten. Voor bibliotheek
Kennemerland maakte ze een voorleesconcert
op basis van het prentenboek van 2016: ‘We
hebben er een geitje bij’. Een uniek concept
voor bibliotheken, scholen en peuterspeelzalen.
Ook kinderpartijtjes weten Anne Marie te vinden. “Ik geniet ervan dat ik naast het lesgeven
ook uitvoerend bezig ben.”
Meer weten? Bezoek www.voorleesconcert.nl
of www.opmaat.nu
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto's: Lies Nederstigt en Ronald Rijntjes
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ONDERNEMER IN BEELD

Spaarneduin
Spaarneduin

makelaars
makelaars

Familiebedrijf Aquarel

SAB R I N A HO P K I N S

Aquarel schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is een echt familiebedrijf.
Sinds de oprichting in 1979 bedient het in de regio Kennemerland een grote
variatie aan klanten. Van VvE’s tot ziekenhuizen, kerken, scholen en voor de
glazenwasserij ook particulieren. De drie broers Dirk (36), Dennis (33) en
Daniel (30), die het bedrijf hebben overgenomen van hun ouders, vertellen
over het ondernemerschap.

Pedicure & Beauty
wester bogaardstraat 4 | haarlem
boek online! www.sabrinahopkins.nl

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Snelheid
Door de diverse machines en voertuigen
die Aquarel in eigen beheer heeft, zoals
een hoogwerker die tot 27 meter reikt, het

We zijn eerder
op locatie dan de
brandweer

	
  

NVM
NVM

dat je levert. Des te leuker is het als opdrachtgevers uiteindelijk toch weer bij ons terugkomen,
omdat wij bijvoorbeeld wel het houtwerk
meenemen tijdens het lappen. Dit is recentelijk
twee keer gebeurd. Dat is een groot compliment
en bevestiging van de kwaliteit die wij altijd
nastreven. Voor minder dan een tevreden klant,
doen we het niet!”, aldus Daniel.

Direct contact
Hoe kijken de heren er tegenaan om met familie samen te werken? Dirk: “Het grootste voordeel van ons familiebedrijf, waar mijn moeder
en schoonzus ook werkzaam in zijn, vind ik de
korte lijnen. We weten wat we aan elkaar hebben en kunnen elkaar gemakkelijk aanspreken
op kritiekpuntjes. Zo houden we elkaar scherp.
Klanten hebben direct contact met een van

Gebrand op schoonheid, snelheid en
kwaliteit

over het algemeen als gemeengoed beschouwen, het gelukkig ook op.” Dennis geeft aan
dat de glasbewassing dankbaarder werk is.
“Mensen zien meteen resultaat! Schone ramen
zijn, doordat ze mensen verbinden met de buitenwereld, van invloed op het plezierig wonen
en werken. Klein misverstand is dat glazenwassers bij het lappen naar binnen kijken. We
focussen ons puur op het glas en zien daarbij in
90 procent van de gevallen echt niet wat er zich
binnen afspeelt.”

ons. Ze hebben onze persoonlijke nummers en
dat wordt als prettig ervaren.” Dennis vult Dirk
aan: “Daarmee creëer je snelheid in handelen
en dus service. Zelfs op de korte termijn weten
klanten dat wij altijd, hoe druk we ook zijn,
paraat staan.”
Uitgebreid dienstenpallet
Van de schoonmaak van kleine en grote kantoren
tot water- en brandschades, graffitiverwijdering,
gotenreiniging, bouwschoonmaak of het plaatsen
van duivenpennen, er zijn weinig werkzaamheden
die Aquarel niet uitvoert. Dirk: “Het blijft mooi
om te zien dat we een locatie van een zooitje
weer heerlijk fris en schoon kunnen maken. Af
en toe merken mensen, die schone ruimtes

Den n i s , Ka y l ei g h , Da n i el , L i s a en Di r k Ko el evel d ( v. l . n . r. )

Concurrerende markt
Zoals binnen vele markten spelen de kosten
ook in de schoonmaak- en glazenwassersbranche een steeds belangrijkere rol. “Een aantal
klanten is al jaren loyaal aan ons. Maar anderen kijken periodiek wat het overstappen naar
een andere dienstverlener oplevert. Dat houd
je helaas niet tegen, hoe goed het werk ook is

telewassysteem, een waterzuiger en een
hoge druk- en stoomreiniger, kan er ook snel
gehandeld worden. Snelheid is belangrijk in de
dienstverlening. Dirk illustreert dat mooi. “Op
een zaterdag stortte in een flat aan de Leonard
Springerlaan de schoonsteen inpandig in. Veel
woningen waren bedolven onder een dikke laag
stof. De eis van de opdrachtgever was dat we
voor het achtuurjournaal klaar moesten zijn. Na
een dag hard werken trok ik de deur achter mij
dicht en op dat moment begon het journaal!
Ook waren we na de melding van een gesprongen hoofdwaterleiding bij Spaarneziekenhuis
Heemstede destijds met medewerkers en materialen eerder op locatie dan de brandweer”,
zegt hij vol trots.
De binnenstad
Aquarel is sterk verbonden met Haarlem. Ook
in de binnenstad, waar Dennis met veel plezier
woont, werken ze regelmatig. Dennis: “We
hebben nauw contact met woningcorporaties en
bouwbedrijven. Daardoor hebben we diverse
werkzaamheden voor de renovatie van het Proveniershofje uitgevoerd. We hebben de huizen
uitgeruimd, de inboedelopslag verzorgd en de
woningen na de verbouwingen volledig gereinigd.
Structureel verzorgen we de schoonmaak en
glasbewassing in de Raakshof en Novus Fossa
(het daar tegenovergelegen complex), lappen
we in de hele buurt winkels en hangen we met
de hoogwerker banners op in de Gierstraat.”
Tekst en foto's: Linda Lampe
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SPAARNEZAAM

Zonnepanelen op je dak. Milieuvriendelijk en nog geld besparen
ook. Maar lang niet elk dak is
geschikt en niet iedere particulier
staat te trappelen. Samen op het
dak van een ander de zon delen: dat
doen de vier energiecoöperaties die
Haarlem inmiddels telt. De jongste
daarvan is Spaarnezaam, voorheen
CentrumStroom. Deze coöperatie
is in de binnenstad op zoek naar
geschikte daken. Twee gemeentelijke gebouwen zijn in beeld: de
bibliotheek en de Zijlpoort, beide in
het gebied van de Vijfhoek, Raaks
en Doelen.

D

e naam Spaarnezaam ademt stroom,
Spaarne, spaarzaamheid en ‘samen’.
Een club mensen die zich inzetten voor
milieu en duurzaamheid. De eerste stap is het
werken aan een gezamenlijk dak vol zonnepanelen voor iedereen die geen panelen wil
of kan hebben op zijn eigen dak. De opbrengst
delen de leden van de coöperatie naar rato
van hun inbreng. Bestuurslid Benno Boeters,
bewoner van de Vijfhoek: “Met zonne-energie
ben je af van je fossiele grondstoffen. Je investeert in de hardware, de grondstof is gratis en
onuitputtelijk. Doel van onze coöperatie is dat
iedereen er beter van wordt. Er zijn genoeg
goede voorbeelden in Haarlem, dus we hoeven
niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

Voorbeelden
Die goede voorbeelden zijn Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan, Zon op Garenkokerskwartier en Noorderlicht. Onder het motto
‘16 gezamenlijke zonnestroomdaken in 2016’
staat de gemeente de coöperaties terzijde met
raad en daad en stelt zo mogelijk daken van
gemeentelijk vastgoed ter beschikking. Milieuambtenaar Peter Tromp, in de wandeling ‘de
Zonnekoning van Haarlem’ genoemd, hoopt
dat op z’n minst dit jaar nog de aanzet wordt
gegeven voor die zestien daken. Dat hoeven niet allemaal nieuwe clubs te zijn, één
coöperatie kan meer daken beheren. Spaarnezaam droomt van een zonnepanelendak op de
bibliotheek aan het Doelenplein en/of op het
stadskantoor Zijlpoort. Daarmee zouden twintig
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Zij betalen dankzij deze aanpak veel minder
voor hun jaarlijkse verbruik van elektriciteit.
Tromp: “Weet je dat je per jaar aan energie een
maandsalaris kwijt bent? Dat kan je veranderen
door energie te besparen en op te wekken.”
De fiscale regelingen voor particulieren en
coöperaties zijn vrijwel gelijk. Een particulier
kan salderen. Hij verrekent de zelf opgewekte
kilowatturen (kWh) met zijn verbruik tegen een
tarief van 23 eurocent per kWh. Die 23 cent
bestaat uit 14 cent energiebelasting plus BTW
en 8 cent voor de werkelijke prijs van stroom
en transport. Een coöperatie krijgt in het
nieuwe rijksbeleid voor verruiming van lokale
energieopwekking sinds begin dit jaar vrijstelling van energiebelasting. Dat geldt dan voor
de deelnemende buurtbewoners in hetzelfde
postcodegebied en de daaraan grenzende
postcodegebieden, samen de ‘postcoderoos’
genoemd. De coöperatie moet natuurlijk wel
rekening houden met de verdere investeringen
en kosten die ze maakt (verzekering, installatie,
organisatie etc.).

Mi l i eu ambten aar Peter Tro mp
o p h et zo n n edak van de Fabl o h al

Samen op één dak de zon delen
tot vijftig huishoudens bediend kunnen worden.
Boeters: “Het zou toch geweldig zijn: op de
bibliotheek! Daar kun je gelijk een informatiecentrum aan koppelen.” Tromp denkt dat nog
dit jaar de eerste stappen voor dit project gezet
kunnen worden. “Eerst moet het dak gerenoveerd worden. De afdeling Vastgoed van de
gemeente heeft onderhoudscontracten lopen
met twee bedrijven. Die zijn allebei enthousiast en willen meewerken, onder voorwaarde
dat ze zelf een offerte voor de installatie van
de panelen mogen uitbrengen. En dat, als er
door het dak geboord moet worden, zij dat
doen om lekkage van het dak te voorkomen.
Wat de gemeente betreft kan Spaarnezaam
al vóór die tijd beginnen met de verkoop van
zonnestroomdelen.” Andere door Spaarnezaam
geopperde daken zijn die van het Patronaat,

NedTrain, de Lichtfabriek en de Drijfriemenfabriek. Bij niet-gemeentelijke daken is het profijt
overigens technisch noch fiscaal interessant
voor de bedrijven ónder dat dak. Die kunnen
er vooral imagowinst mee scoren als ‘groene
firma’s’.
Binnenstad
Voordat Spaarnezaam de stekker in het collectieve stopcontact kan steken, moet er nog veel
water door het Spaarne stromen, dat is de les
uit de andere initiatieven. Het begin is er, met
een aantal enthousiaste vrijwilligers en de
oprichting van een coöperatie. Maar dan volgt
een lang (leer)proces: leden werven, op zoek
naar geschikte daken, een energieleverancier
kiezen, technische, juridische en financiële
knowhow vergaren, verzekeringen regelen

en uiteindelijk tot installatie overgaan. Veel
particuliere daken in de binnenstad zijn door
hun formaat en ligging niet geschikt voor zonnepanelen. Daar komt nog bij dat de regels
van het beschermd stadsgezicht voorschrijven
dat de panelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf
de openbare weg. De monumentenstatus van
nogal wat panden is ook een belemmering.
Allemaal extra redenen om collectief aan de
slag te gaan.
Zonnestroomdelen
Buurtbewoners kopen met een zonnestroomdeel een aandeel in de opbrengst van de
coöperatie. Energieleverancier Qurrent of
Greenchoice (Spaarnezaam heeft nog geen
keuze gemaakt) verrekent dat naar evenredigheid in de jaarrekening voor de leden.

Aantal
Het aantal zonnepanelen dat op een dak kan
liggen is afhankelijk van de oppervlakte. De
ondergrens voor financieel rendement is circa
honderd panelen. Een paneel brengt afhankelijk van de ligging en het aantal zonne-uren 220
tot 275 kWh per jaar op.

De Haarlemse coöperaties
Duurzame energie Ramplaan
DE Ramplaan installeerde vorig jaar 1350
zonnepanelen op het dak van de Fablohal.
Het is de grootste coöperatie in Nederland.
Er zijn 220 leden, die elk minimaal twee zonnestroomdelen afnemen. Energieleverancier
is Qurrent. Een aparte stichting houdt zich
in het Ramplaankwartier bezig met andere
vormen van energiebesparing. DE Ramplaan
concentreert zich nu op de exploitatie en op het
delen van haar expertise. De coöperatie heeft
al een reservelijst van gegadigden die aan bod
komen bij verhuizingen.

Zon op Garenkokerskwartier
Deze coöperatie plaatste vorig jaar 110 panelen op het dak van het Seinwezen. Er zijn 24
leden. Energieleverancier is Greenchoice. De
totale zonnestroominstallatie kostte hier 33
duizend euro exclusief bijkomende kosten. De
coöperatie is in gesprek met de Oud Katholieke kerk aan de Kinderhuissingel over een
mogelijk volgend zonnestroomdak. In de wijk
loopt het project ‘Buurman en Buurman’ over
onderhoud en verduurzaming van de huizen.

Noorderlicht
Het ‘super enthousiaste en gedreven team’
van Noorderlicht streeft medio 2016 naar een
zonnestroomdak in de Waarderpolder met

Bij de andere coöperaties betalen de deelnemers rond de driehonderd euro voor een
zonnestroomdeel, Spaarnezaam streeft naar
delen van 250 euro en gaat een tientje lidmaatschapsgeld per jaar vragen. De terugverdientijd
varieert van acht tot twaalf jaar. De panelen
gaan daarna nog tien jaar mee, dus deelname
loont. Tromp: “Je legt bij wijze van spreken je
geld op het dak en dat is met een rendement van
vier procent aantrekkelijker dan de huidige lage
spaarrente van de bank. We doen het natuurlijk
voor het milieu, maar het gaat ook om geld.”

Greenchoice als energieleverancier. De coö-

Informatieavond
Interesse? Meedoen? Kijk eens op de sites hiernaast, meld je aan bij Spaarnezaam via
info@spaarnezaam.nl en kom naar de informatieavond op 9 maart om 20 uur in de bibliotheek.

www.deramplaan.nl

Tekst: Inge Crul
Foto: United Photos, Toussaint Kluivers

zonnepanelen/

peratie is ook al in gesprek met drie andere
dakeigenaren in de Waarderpolder. Ze denkt
aan 250 tot 350 zonnepanelen bij de eerste
installatie en heeft nu 41 leden.

Meer informatie (en filmpjes)
www.spaarnezaam.nl
www.haarlemnoorderlicht.nl
www.garenkokerskwartier.nl
www.zonatlas.nl/haarlem
www.groenemug.nl
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
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VAN DE WIJKRAAD / EVENEMENTEN

LOES HOFHUIS

Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

uitvaartverzorging

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

Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.
Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met

Van de Wijkraad

Wat is er allemaal te doen?

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Dinsdag + Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
1e Zondag v.d. maand

Beste Wijkbewoners,

13.00 – 18.00 uur
09.00 – 19.00 uur
09.00 – 21.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 17.00 uur
12.00 – 17.00 uur

Met veel plezier kijk ik terug op de buurtborrel in restaurant ‘De
Wandelaar’ die we medio december gehouden hebben. Het was
‘volle bak’ en de sfeer zat er meteen goed in. Vele bewoners van
onze wijken hebben elkaar daar in een ongedwongen sfeer getroffen. We zullen dit zeker in 2016 weer op ons programma zetten.
Als ik dit schrijf is het januari, soms met grauw weer; het is onaangenaam en de straten zijn leeg. Dat betekent niet dat er niet allerlei
activiteiten zijn geweest. Zo was er een bijeenkomst met de wijkraden uit Haarlem, de gemeente, raadsleden en ambtenaren over
de vraag of wijkraden nog wel nut hebben anno 2016. De uitkomst
van die bijeenkomst stemt ons gelukkig. Er is zeker behoefte aan
een wijkraad die initiatieven ontplooit, bewoners ondersteunt die
ideeën hebben en die ook kan faciliteren, of weet waar aanvragen
bij de gemeente gedaan moeten worden. Kortom, een wijkraad die
staat voor zijn medebewoners. Wij denken dat veel inwoners van
onze wijk eigenlijk niet zo goed weten wat de wijkraad zoal doet en
daarom zal het een speerpunt in onze activiteiten voor 2016 worden
om daar verandering in te brengen.
Op 11 april houden wij weer onze jaarvergadering en ook nu weer
bezinnen wij ons op een nuttige en gezellige afsluiting van het afgelopen zittingsjaar. U zult er nog zeker meer over horen, maar hou de
datum alvast vrij in uw agenda.

spiritualiteit voor alledag

GIERSTRAAT 8 - HAARLEM
S I ND S 1 9 6 9
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

Ons project ‘Wijk op Groen’ gaat in 2016 door!! We hebben de benodigde financiën rond weten te krijgen en er liggen tien levensvatbare projecten te wachten op vervolg. Op onze site www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl en op de facebookpagina ‘Wijk op groen’
staat heel veel informatie over de plannen. Ook de visie op groen
is daar in volle glorie te bekijken en te lezen. We zijn er trots op.
We zoeken nog enthousiaste mensen die mee willen denken over
verdere ontwikkelingen. U kunt zich aanmelden op onze site of via
mijn mailadres. Tenslotte, we blijven in voortdurend overleg met de
gemeente over eventuele problemen met ‘The Lounge’, de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen en de horeca in onze wijken. Mocht
u iets te melden hebben, dan horen wij dat uiteraard graag zodat
wij inderdaad ‘de oren en ogen’ van de wijk kunnen zijn.
Ik hoop u te mogen ontmoeten op onze jaarvergadering of op de
wijkraadvergadering die iedere eerste maandag van de maand gehouden wordt op het Nieuwe Kerksplein 17 vanaf 19.00 uur.

Zaterdag 20 februari, 20.00 uur Accordeon- en vioolconcert
Nieuwe Kerk, € 7,50
Optreden van Vincent van Amsterdam, accordeon en zijn zuster
Jeanine, viool. Ooit waren zij laureaten van het Prinses Christina
Concours voor jong muziektalent. Inmiddels hebben ze onafhankelijk van elkaar en als duo een enorme ontwikkeling meegemaakt.
Maandag 22 februari, 20.00 uur Schumann en Brahms, lezing
Bibliotheek Haarlem Centrum, € 10 (leden € 7,50)
Lezing door Ian Borthwick over de grote invloed van de vriendschap tussen Johannes Brahms en Robert en Clara Schumann op
hun werk en leven. In het kader van ‘De 48 uur van Schumann en
Brahms’ in de Philharmonie.
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Zondag 28 februari, 16.00 uur Balsamico Workshop
Raaks Halle, € 10
Elke vier weken organiseert Bologna Foods in de Raaks Halle een
workshop over ambachtelijke Italiaanse producten uit de streek
Emilia Romagna. Ditmaal: de Balsamico van het merk Ca del Non.
Meer informatie op de Facebookpagina van Raaks Halle.
Zondag 6 maart, 16.00 uur Opening Kunstkelder
Raaks Halle, gratis
Iedere eerste zondag van de maand: feestelijke opening van de
nieuwe expositie in de Kunstkelder. Kunstenaars lichten hun werk
toe en er zijn hapjes en drankjes. Zie de Facebookpagina van
Raaks Halle.
Maandag 7 maart, 19.30 uur Filmkring
Remonstrantse kerk, € 5
Muziekdocumentaire Erbarme dich, over Bachs Matthäus Passion.
Regisseur: Ramón Gieling. Een labyrintische reis door het decor
van een verlaten kerk met verhalen van mensen over hun bijzondere verhouding met dit muziekstuk.
Zondag 13 maart 10.30 Muziekdienst
Remonstrantse kerk
Passiedienst met een solistenkwartet. Les Sept Paroles du Christ
sur la Croix van César Franck, uitgevoerd door Bauwien van der
Meer(sopraan), Petra Ehrismann(alt), Pieter de Goede(tenor),
Michel Poels(bariton) en Gerrie Meijers(piano). Compositie uit
1859, bij toeval ontdekt in 1955.

Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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IK VERTROK

De fietsspecialist

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

Restaurant De Wandelaar
Kom lekker eten! Elke DINSDAG en WOENSDAG
onderstaande gerechten extra feestelijk geprijsd.
Logopedist-stottertherapeut en speltherapeut-kindertherapeut
bieden
hulp -bij
Logopedist
stottertherapeut en speltherapeut -

kindertherapeut bieden hulp bij
• stotteren (alle leeftijden)
• sociaal-emotionele / gedragsproblemen 4-12 jr
• stotteren (alle leeftijden)
• ontwikkelingsachterstand middels Floorplay 2-8 jr
• sociaal-emotionele / gedragsproblemen 4-12 jr
• ontwikkelingsachterstand middels
Floorplay 2-8 jr
www.samenspelhaarlem.nl
• info@samenspelhaarlem.nl
Wilhelminastraat 25-I • 2011 VJ Haarlem

www.samenspelhaarlem.nl • info@samenspelhaarlem.nl
Wilhelminastraat 25-I • 2011 VJ Haarlem

Nieu we
adverte nt ie
Printerette

Steak Béarnaise
Mooie Ierse kogelbiefstuk met friet

van ¤ 16,50

Saté van de haas
Met friet, pindasaus, kroepoek en sla

van ¤ 16,-

Mosselpan in witte wijn
Met friet en 2 sausjes

van ¤ 16,50

¤ 12,

voor

50

Nieuwe Kerksplein.
www.restaurantdewandelaar.nl
info@restaurantdewandelaar.nl
Geopend van dinsdag t/m
zondag vanaf 16.00 uur.
Reserveren: 023 534 1032

Begin november 2015 maakte ik, voor zeker een half jaar, samen met mijn
vriend de overstap van wonen in de Vijfhoek naar wonen op een compound
in Kenia. Graag vertel ik de lezers van het Binnenblad over hoe het leven er
hier uit ziet en hoe onze leefomstandigheden zijn.
Het leven op deze compound, gesitueerd in een
buitenwijk van Nairobi,
ziet er idyllisch uit. De
compound omvat een
gebied van acht hectare,
met grote stukken tuin en
een uitbundige flora. De
rode en gele bloemen staan
tot nu toe altijd in bloei, net
als de roze struiken langs de
paden tussendoor. Dit stuk
land is de ‘basis’ van het
beveiligingsbedrijf dat mijn
vriend met enkele familieleden leidt. Op de compound
werken minstens 25 mensen.
Sommigen hebben een klein
huisje op het land, anderen
hebben een kamer in Nairobi
zelf of erbuiten.
Al deze mensen werken hard
en hebben een bepaalde taak.
Allemaal om de bestuurders van
het bedrijf zoveel mogelijk werk
uit handen te nemen, zodat
die zich kunnen richten op hun
werk. Voor mij, als ‘vriendin van’ zonder specifieke werktaak, betekent het dat er letterlijk
niets te doen is. Er is een kok, een huishoudster, een paar tuinmannen, een pooljongen
en eentje die de honden uitlaat en wast, een
chauffeur, bewakers en kantoormedewerkers
die alles waar je om vraagt meteen regelen.
Het is werkelijk niet te vergelijken met een
half jaar geleden waar een kwart van mijn dag
toch wel gevuld was met boodschappen doen,
koken, afwassen, vuilnis wegbrengen, kleding
wassen etc.
Bij het lezen van bovenstaand stukje zult u misschien denken: ‘Oh, doe mij dat leven, lekker
de hele dag nietsdoen’, maar er zit ook een

Reisverslag van ons

redactielid Nynke Rij

nberg

schaduwzijde aan. Het werkt vervreemdend om
niks meer te ‘mogen’ doen. Ga je als nieuwe
vrouw opeens meedoen in het huishouden of
de keuken, dan vorm je een bedreiging voor de
baan van degene die het werk nu doet. Ook is
het lastig om geconfronteerd te worden met
de grote hiërarchische verschillen hier. Alleen
al het feit dat ik blank ben, zorgt voor een bepaald respect, maar ook afstandelijkheid naar
mij toe. In Nederland heb ik een relatief
laag inkomen, maar hier steek ik mijlenver
boven iedereen op de compound uit. Dat
geeft me nogal eens een gevoel van onmacht; zo is het en zo blijft het. Ik kan vriendelijk zijn en mensen af en toe wat toestoppen,

maar ik kan het systeem niet veranderen.
Een aspect dat ook compleet anders is dan in
de Vijfhoek, is de beveiliging. De compound
is omsloten door een groot elektrisch hek en
heeft bij elke poort een beveiliger, dag en
nacht. ’s Nachts zijn er buiten acht patrouillerende honden. Daarnaast is er een hondenkennel met veertig rottweilers, die alleen worden
losgelaten als er iemand met slechte intenties
zou rondlopen. Dan kun je maar beter uit de
buurt blijven want deze honden verslinden
iedereen met huid en haar.

Vervoer in Kenia
gaat grotendeels
met zogenaamde
‘mutatu’s’, volgestouwde vervoersbusjes waarmee
mensen voor weinig
geld van A naar B
komen. Het zijn de
meest gevaarlijke
vervoermiddelen
die ik ooit heb gezien. De bestuurders zijn
soms dronken, hebben geen rijbewijs of
zijn wellicht gewoon suïcidaal. Ze rijden
werkelijk waar als gekken.
Al met al dus een enorme verandering. Vanaf
half januari zal ik een klein steentje proberen
bij te dragen door mijn professie van muziekdocent uit te oefenen in een weeshuis hier om de
hoek. Erg benieuwd hoe dat zal zijn!
Tekst en foto's: Nynke Rijnberg
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VINTAGE IN DE WIJK

Een route van verwondering en herkenning

In de Haarlemse binnenstad komt de geschiedenis je tegemoet:
de straatjes ademen de sfeer van weleer. Maar ook de meer
recente geschiedenis, die van de vorige eeuw, is boeiend. De
redactie ging ernaar op zoek en stuitte op vintage.

VINTAGE IN DE WIJK

Homestock - Drossestraat 7, Haarlem

Het miniwarenhuis Homestock verkoopt een mix van modern, industrieel
en vintage woondesign. De vintage meubelen haalt Homestock uit heel
Europa. Voor die in de winkel staan, worden ze gerenoveerd en gebruiksklaar gemaakt. Zo krijgt een oude
medicijnkast bijvoorbeeld nieuw
glas, zodat de medicijngeur eruit is.
Behalve vintage kasten zijn er onder meer lampen, bioscoopstoelen,
schooltafeltjes en ook kleding uit
Parijs. Eigenaren Wouter Boon en
Sita Baarsma willen dat er wat te
beleven is in hun winkel.

Raaks Halle - Drossestraat 2, Haarlem

De Raaks Halle is een concept store waar vele kleine winkeltjes van diverse pluimage te vinden zijn, waaronder ook een
viertal met vintage. Raaks Halle vertegenwoordigt het nieuwe
ondernemerschap, waar kleine ondernemers een kans krijgen
doordat ze samenwerken en hun lasten delen. Onderstaande
winkeltjes vindt u in de Raaks Halle.

Vintage is het hergebruiken van kleding, meubilair of andere producten - tweedehands zo u
wilt. Maar dan wel van goede kwaliteit en mooi
ontwerp. Echte vintage, dat zijn de spullen uit
de periode van de jaren twintig tot de jaren
tachtig. Ze stralen de tijdgeest uit van een periode. We ontdekten enkele bijzondere vintagewinkels in onze eigen wijk. Allemaal winkeliers
met een passie voor mooie spullen uit die tijd
en meestal ook met een groot milieubewustzijn: we gooien al zoveel weg en goede en
mooie spullen zijn het waard om hergebruikt te
worden. Twee termen komen steeds terug op
onze vintageroute: herkenning bij de ouderen
en verwondering bij de jongeren. Ga zelf eens
kijken tot welke groep u behoort.

Scharrel Geluk - Raaks Halle

Scharrel Geluk is ontstaan uit de passie van eigenaresse Karen
Faber: zij struinde markten en kringloop af naar mooi gemaakte
spulletjes met een herkenbaar tijdsbeeld. Toen haar
eigen huis overvol raakte,
besloot ze te gaan delen
met anderen. In februari
vorig jaar kon ze haar vintagewinkeltje in de Raaks
Halle openen. Bij Scharrel Geluk treft u meubels,
lampen, vazen, kleingoed en huisraad. Karens publiek is heel breed,
maar ze vindt het vooral leuk om jonge mensen te bereiken.

Magazijn Keizer & Co - Keizerstraat 7, Haarlem

Vintage Asylum - Raaks Halle

Magazijn Keizer & Co is de enige winkel in onze wijk met echt alleen maar vintage:
meubels, lampen, huisraad en accessoires, vooral uit de jaren veertig, vijftig en zestig. Eigenaresse Inemieke Stoel is een ware
kenner en liefhebster. Ze zoekt zelf naar oude
mooie spullen, maar krijgt ook veel. Een deel
van de opbrengst gaat naar vaste goede doelen. Ze krijgt kijkers van allerlei leeftijden in
haar winkel. Soms ware stijliconen die nog
leven en zich kleden naar oude tijden. Soms
vragen klanten haar ook te zoeken naar speciale vintage items.
Inemiekes interesse voor vintage komt voort uit haar interesse voor binnenhuisarchitectuur. Ze kan achtergrondinformatie geven en advies. Op aanvraag geeft ze workshops ‘koken op de ouderwetse manier’. En voor wie zich wil bekwamen in wellevendheid kan ze een workshop ‘vintage tafelmanieren’ geven.

The Irrational Library - Doelstraat 31, Haarlem

De Irrational Library is een ware belevenis: “A fun shop full of cool
shit!” zegt eigenaar Joshua Baumgarten. Joshua en zijn vrouw Mara
verkopen vintage boeken, platen, cult films, kleding en kleingoed. Ze
gaan zelf op zoek naar vintage, maar mensen bieden
ook spullen in consignatie aan.
Ze gaan voor niet-alledaagse
spullen. Joshua vindt dat je
niet slechts één genre leuk
hoeft te vinden, hij linkt graag
verschillende stijlen en tijden
aan elkaar. Behalve vintage
zijn er ook kunst en handgemaakte artikelen en allerlei nieuwe spullen.
Regelmatig zijn er workshops, exposities en live muziekoptredens. De
leeftijd van het publiek is van 16 tot wel 86. De winkel is een ontmoetingsplek voor veel creatieve mensen.
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Tobivinyl - Raaks Halle

Tobivinyl is de vintage platen- en cdzaak van Tobias Osterhaus. Hij is zijn
winkel begonnen vanuit zijn passie voor muziek en omdat hij graag ‘eigen
baas’ wilde zijn. Hij zag zijn kans
toen hij de beschikking kreeg
over een groot aantal oude elpees en het hem ook lukte ze te
verkopen. Een klein bedrijfje was
geboren. Sinds een jaar staat hij
met zijn steeds professionelere
verzameling uit de jaren vijftig
tot tachtig in de Raaks Halle.

Het streven van Eric van Nelfen van Vintage Asylum is dat zijn vintage
niet duurder mag zijn dan artikelen uit Ikea. Maar met vintage heb
je wel iets unieks. Eric en zijn vriendin
Margriet Brouwer openden Vintage
Asylum in november 2015. Asylum betekent ‘gesticht’ en is een knipoog naar
het vroegere werk van Margriet bij het
Dolhuys. Vintage Asylum biedt vintage
meubels, lampen en accessoires. Eric
heeft een werkplaats waar hij spullen
zonodig opknapt en lampen opnieuw
bedraadt. Hij houdt van het vakmanschap waarmee de spullen uit die tijd
zijn gemaakt. Eric en Margriet ontwerpen op basis van vintage afbeeldingen
ook bijzondere wenskaarten.

Kek Stijltje - Raaks Halle

Jutka & Riska - Grote Houtstraat 160, Haarlem

Sinds 1 juli 2015 is de
Haarlemse vestiging van
Jutka & Riska te vinden
aan de Grote Houtstraat.
De twee zussen Jutka en
Riska presenteren in hun
vier winkels hun eigen
designkleding en geven
ook jonge ontwerpers
een kans. Verder wordt hun collectie aangevuld met klassieke vintage items. Bij Jutka & Riska vind je vintage kleding, accessoires en
tassen van beroemde merken als Dior, Chanel of Gucci.

Charity - Botermarkt 13, Haarlem

Eigenaresse Carla Koster viert bijna haar 25-jarig jubileum met haar
tweedehands en vintage kledingwinkel Charity. Carla houdt van mooie
kleding, van vintage tot hip,
als het maar van goede kwaliteit is en liefst merkkleding. Zij
heeft een oog voor mooie stoffen. Carla is haar winkel begonnen vanuit milieubewustzijn. Het stoorde haar enorm
dat er zoveel spullen werden
weggegooid, die beslist nog
een tweede leven verdienden. De vintage neemt nu een kleiner plaatsje in haar winkel in dan vroeger. Haar klanten zijn van 13 tot 83. Zij
merkt dat vooral de jongeren gek zijn op echte vintage.

Kek Stijltje van Lysanne Gebbink zit
sinds 1 januari 2016 in de Raaks Halle
en is daarmee de jongste vintagewinkel in de wijk. Lysanne is als imagostyliste veel bezig met stylen. In haar
winkel vind je alleen maar spullen die
ze zelf leuk vindt. Ze presenteert ze gegroepeerd in hoekjes, zodat mensen
een idee krijgen van combinaties. Ze
hoopt jonge gezinnen te trekken die
tijd en aandacht aan hun inrichting
willen besteden. Ze wil voor iedereen
bereikbaar zijn qua prijs.

Tekst: Ellen Vestjens
Foto's: Lies Nederstigt
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GEBIEDSVERBINDER
Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Menno Simonszweg 101 2014 SC Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Ingrid Hamer,
gebiedsverbinder
als cement
voor de buurt

De Stofzuigerspecialist
Eigen service afdeling
Reparaties binnen 24 uur

Elektro
R.van Putten & zn.
Keizerstaat 3-5 • 2011 VS Haarlem
Telefoon 023-5314896 •
info@rvanputten • www.rvanputten.nl

Ze schakelt tussen bewoners en ondernemers in onze wijk: Ingrid Hamer,
gebiedsverbinder centrum. “Ik werk van buiten naar binnen, ben aanspreekpunt voor de wijkraden, leg contacten tussen bewoners(groepen),
de ambtelijke organisatie en de politiek. Ik leg uit hoe iets kan en waarom
iets níét kan.”

D

e gemeente Haarlem heeft vijf ambtelijke gebiedsteams, elk met een eigen
‘verbinder’, die actief zijn op het gebied
van leefbaarheid en veiligheid. Hamer, sinds ’89
werkzaam bij de gemeente, had eerder deze
functie in Oost en Zuid-West. Ze werkt nu sinds
een jaar in het centrum: Binnenstad, Burgwal,
Vijfhoek/Raaks/Doelen en Heiliglanden-De
Kamp. Een keuze: ze vindt het boeiend om,
behalve met bewoners, ook contact te hebben
met andere belangenbehartigers, zoals die uit
de ondernemerswereld.

belangen op te weinig vierkante meters. Er is
geen ideale oplossing voor alles en iedereen,
het blijft wikken en wegen en (in)schikken. Dat
spanningsveld kan ook de kracht van de wijk
zijn: via conflicten begrip voor elkaar krijgen,
een groeiende betrokkenheid en bereidheid tot
het sluiten van compromissen.”

gaat erom wat de bewoners willen en welke
belangen verder spelen. Maar komen de mensen
er samen niet uit of zijn er spanningen, dan ben
ik er om te verbinden.”
En nu de pluspunten!
“Het historische deel van de wijk is sfeervol en
mooi, de mensen zijn er ook tevreden over, het
is gezellig. Bewoners nemen de ongemakken
voor lief. Je woont nou eenmaal in het centrum.
En zo’n gloednieuwe Raaks, dat is toch verrassend positief uitgepakt. We zijn nu bezig
om meer mogelijkheden voor fietsparkeren te
maken.”
Naast wijkraden ontstaan spontane
bewonersinitiatieven.
“Raadsleden, wijkraden, de wethouder en
ambtenaren praten momenteel over de rol van
de wijkraden in de stad. Bewonersinitiatieven
dienen vaak slechts één doel en zijn meestal
ook beperkt in de tijd, terwijl de wijkraad staat
voor een breed terrein op langere termijn.
Veel bewoners weten niet dat ze behalve via
de wijkraad ook rechtstreeks bij de gemeente
(financiële) ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunnen vragen. Het plan ‘Wijk op

Je woont zelf ook in het centrum.
“Dat heeft zo zijn voordelen. Alles wat ik in
mijn woonomgeving zie, heeft ook met mijn
werk te maken, zoals afval op straat of kapot
straatmeubilair. Dan meld ik dat meteen met de
BuitenBeter app. Ik fiets en loop net iets anders
rond. Ik doe mijn boodschappen in de supermarkt, maar heb ook contact met de winkel als
onderneming.”
Jullie rouleren in principe om de vier jaar.
Is dat om jullie ‘fris’ te houden?
“Als ambtenaar word je getraind op de valkuilen
van te grote betrokkenheid. Rouleren is goed
omdat we het risico lopen te veel aandacht aan
onze eigen interessegebieden te geven, terwijl
we ook aanspreekbaar zijn op wat daarbuiten
valt.”
Wat zijn de pijnpunten van onze wijk?
“Eigenlijk zijn er te veel mensen en te veel

Voorbeelden?
“De verkeerssituatie in de Gasthuisstraat, de
24-uursopvang in de Wilhelminastraat, de
horeca in de wijk. Ik heb over dat soort zaken
contact met bewoners, politie, handhaving en
andere collega’s. Mijn mening over bepaalde
zaken, zoals bijvoorbeeld de evenementen op
het Nieuwe Kerksplein, doet er niet toe. Het

groen‘ in jullie wijk is een goed voorbeeld van
samenwerken en motiveren: de wijkraad
zwengelt aan en ondersteunt, de bewoners
maken een visie, samen met de gemeente komt
de vergroening van de grond.”
Tekst: Inge Crul
Foto's: Lies Nederstigt
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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
Voor alle zaken, ook meldingen als scheve
paaltjes via www.haarlem.nl/melding-doen/
Of melden via de BuitenBeter App
www.buitenbeter.nl

Kijk op de wijk

Deze scheve deur is te vinden in de Doelstraat, naast café 't Kantoor. Er reden vroeger
trams, lijnbussen en vrachtwagens door de Gierstraat. Dit heeft tot in de nabijgelegen
straten verzakkingen veroorzaakt, zoals bij dit huis.

Wijkagent Michiel Wijn
Tel. via servicebureau politie 
michiel.wijn@politie.nl

0900-8844

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			
576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden 
751 72 00
Overlast 24-uursopvang HVO Querido

206 20 20

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.
Het verschijnt zes keer per jaar (even maanden) in
een oplage van 1700 exemplaren en buurtbewoners
krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart, Ellen Vestjens, Hans Smit,
Inge Crul, Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43),
Linda Lampe, Mijke Groot, Mik Schous,
Nynke Rijnberg en Paul Poelstra.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij voor het aprilnummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 23 maart 2016 naar
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie besluit weloverwogen om een ingezonden
artikel, brief, foto et cetera wel, mogelijk in aangepaste of ingekorte vorm, of niet mee te nemen in het
Binnenblad. Dit zal na het overleg in de redactie ook
worden teruggekoppeld.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Fotografie
Lies Nederstigt.

De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.

Vormgeving
Jan Vesters en Peter Beentjes.

Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl

Coördinatie Bezorging
Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).

Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid
Jan-Willem Stoop, lid, webmaster
José Boele, projectmedewerker parkeren

Bezorgers
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn, Marjolein
Wiegers, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk
Printerette Haarlem
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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 water storingen
 0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009

VAN DE REDACTIE
Het Binnenblad komt tot stand zonder subsidie en kan worden uitgebracht dankzij onze
vaste adverteerders. De afspraak is dat deze
adverteerders periodiek ruimte op de redactiepagina’s krijgen aangeboden voor een artikel in
de vorm van een interview. Incidenteel worden
advertorials in ons blad opgenomen, zoals in
deze uitgave op pagina 7: ‘Ware muziekbeleving
voor alle leeftijden’.

