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De wijkraad vernieuwt
Monumentale panden
Cajanus en de opera
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Een goede start van 2017
Voor het Binnenblad gaat 2017 opnieuw goed van start. Sinds 2013, het jaar van het wegvallen
van de gemeentelijke subsidie, zijn wij voor ons bestaan bijna volledig afhankelijk van de vaste
advertentie-inkomsten. Het doet ons plezier dat de trouwe adverteerders volmondig ‘ja’ zeiden
om weer een jaar bij te tekenen. Ook verwelkomen we enkele nieuwe ondernemers die voor een
advertentie in ons blad hebben gekozen.
In dit nummer treft u voor het eerst het WijkraadBulletin aan. Na het vertrek van Arjan van Minderhout
komt dit in de plaats van de vaste column van de voorzitter. Omdat er een bijna geheel nieuw
wijkraadsbestuur aantreedt, hebben we er deze keer twee pagina’s voor ingeruimd. Deze aanpassing is de opmaat voor een aantal veranderingen in de vormgeving die wij dit jaar stap voor stap
willen doorvoeren. Dit alles om ons eigen Binnenblad nog leesbaarder, flitsender en beter bij de tijd
te houden. Verder in dit februarinummer een scala aan onderwerpen. Naast onze vaste rubrieken
hebben we onder meer aandacht voor groen in onze wijk, een opera over onze vroegere buurtbewoner
Cajanus en een nieuwe rubriek over monumenten.
Kortom veel leesplezier! Redactie Binnenblad

Inhoud
10 MONUMENTALE PANDEN
Je loopt er vaak zo maar aan voorbij, maar
je zou er toch eens stil bij moeten staan.
Die pareltjes van prachtige panden in
onze buurt. Deze keer belanden we op de
Gedempte Oude Gracht nummer 60 en 60a.
Kijk met ons mee!
13 REUSACHTIG VERHAAL
Het is al even geleden maar er woonde
enkele jaren een in heel Europa beroemde
Finse reus in de Kerkstraat en later het
Proveniershof. Nu er een opera over hem
wordt uitgebracht, is het tijd hem eens in
het zonnetje te zetten.
19 JEUGD VAN TEGENWOORDIG
Annemieke en Anne-Bo zijn 16 en 17
en wonen nog maar net in de buurt. Toch
praten zij gemakkelijk een pagina vol over
hun drukke leventje.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 WOON JIJ OOK HIER
6 WIJKRAADBULLETIN
9 HERINNERINGSBOOM
15 ONDERNEMER IN BEELD
16 BOERETUIN
17 GROEN NIEUWE KERKSPLEIN &
EVENEMENTENKALENDER
20 KIJK OP DE WIJK & COLOFON
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e schillenboer is terug in Haarlem. En
de Vijfhoek en Leidsebuurt hebben de
primeur van deze mix van nostalgie
en milieubewustzijn! Paardenhoeven op het
plaveisel en belgerinkel kondigden zaterdag
28 januari de officiële start aan op het Nieuwe
Kerksplein. Hiervandaan maakte de wagen van
stalhouderij-manege Vosse zijn eerste rondje.
In de laagbouwwijken buiten het centrum is de
groenbak geen onbekende meer. Zo niet in de
binnenstad. De bewoners hebben er doorgaans
geen plek voor. Daardoor belandt veel groente-,
fruit- en tuinafval (GFT) onnodig in de ondergrondse restcontainers en vervolgens in de
verbrandingsoven. Wordt het gescheiden
opgehaald, dan kan het worden hergebruikt
voor compost en groen gas.
GroenLinks-raadslid (en binnenstadsbewoonster)
Ziggy Klazes lanceerde het idee van de schil-

lenboer, de gemeente
en Spaarnelanden
pikten het op.
Er werden 250
gezinnen benaderd
die een klein groen
bakje konden krijgen.
In de Vijfhoek rijdt de
schillenboer over de Gedempte Raamgracht
op dinsdagavond (18 tot 20 uur) en zaterdagochtend (10 tot 12 uur).
Begin februari zijn ook openbare GFT-rolcontainers
in standaards in de midden-berm van de
Gedempte Raamgracht geplaatst.
Over een half jaar evalueren gemeente en
Spaarnelanden de proef. Ze kijken hoeveel
groenafval de schillenboer heeft opgehaald.
Dat vormt de basis voor eventuele invoering in
vergelijkbare wijken en bij hoogbouw.

Tip:
Gebruik alleen biologisch
afbreekbare zakjes. De meeste
supermarkten verkopen ze.
Vragen? Mail naar
schillenboer@spaarnelanden.nl
Algemene info: www.wijscheidenafval.nl

3

MIJN WIJK

Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

Meer dan 1500 verschillende bieren op voorraad!
Keizerstraat 3-5
2011 VS Haarlem
Tel: 023 531 4896
Email: info@vanputten.nl
Website: www.rvanputten.nl

huidadvies

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

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

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?

“Als je geboren bent in de Vijfhoek, kan je hier eigenlijk nooit meer weg.”
Marianne Hooglands (66) wieg stond in de voormalige paardenslagerij op de
hoek Botermarkt/Tuchthuisstraat. Ze woonde ooit ‘even’ elders in Haarlem,
maar ze kwam ‘op haar knieën’ in 1979 terug naar de buurt. Ze is (oppas)moeder,
oma en kok, was een biljartster met een kast vol bekers, breit babysokjes en
verzamelt curiosa in haar woon-rommelwinkeltje in de Tuchthuisstraat.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Als je geboren bent
in de Vijfhoek,
kan je hier eigenlijk
nooit meer weg
Het slachten gebeurde in het slachthuis in
Haarlem. “Daarna kwam het vlees naar de
Botermarkt met de vleesrijder. Kijk, de vleeshaken hangen er nog. En hier zie je de koelcel.
Achter de slagerij was het pakhuis met worstmakerij. ”Als achtjarige zat ze al - op een hoge
kruk! - achter de kassa. “Daar leerde je wel met
geld omgaan. Eerst het geld op de rand van de
kassa leggen, dan het wisselgeld teruggeven en
daarna pas het ontvangen geld in de lade doen.
Zodat de klanten nooit konden zeggen dat ze
méér hadden gegeven. Met een potloodje
schreef je op het inpakpapier wat het kostte.
Niks geen gedoe met bonnen.”

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

JOPENKERK HAARLEM
BROUWERIJ | GRAND CAFÉ | RESTAURANT

Gedempte Voldersgracht 2 - 2011 WD Haarlem
023 533 41 14 - www.jopenkerk.nl - www.jopenbier.nl

 Stal
De geur van paardenworsten, de paardenhoeven
die vonken sloegen uit de keien: het zijn allemaal herinneringen geworden. “Tegenover café
De Vijfhoek hadden we op de hoek van de Lange
Raamstraat een stal en rokerij met ‘motzolder’,
de houtsnippers voor het roken van de worsten.
Daar stalden we twee, drie paarden die nog niet
geslacht werden. Elke maandag kon je mijn vader
vinden op de paardenmarkt in Utrecht, maar
vaak werd hij ook door boeren gebeld.”

 Opruimen
We laten in dit Binnenblad haar huis aan de
Tuchthuisstraat links liggen en zetten de paar
schreden naar de Botermarkt, naar wat ooit de
slagerij was. Hier sluiten Mariannes heden en
verleden naadloos op elkaar aan. Nu haar beide
ouders overleden zijn (in 2003 en 2016) en dit
pand de verkoop in gaat, wil ze het verleden
beetje bij beetje loslaten door de overbodige
huisraad in huis en winkel te verkopen – voor
een habbekrats soms.
 Hekje
Een piepend hekje scheidt de winkel van de
buitenwereld. “Dat hoort zó bij de zaak. Het
moest de honden buiten houden.” Buiten aan
de gevel prijkt een oud bordje: ‘Rechts houden’.
“Dat dateert uit de tijd dat de auto’s in twee
richtingen reden. Hier liep ik dan als jarig Jetje,
met mijn blikken trommeltje met rammelende
wijnballen, naar de kleuterschool in de Lange
Lakenstraat.” Ze loopt rond tussen de dozen,

plastic handschoentjes aan, pakt zo nu en dan
wat op. Wijst op de mooie oude telefoon aan de
muur, naast een prachtig tegeltableau over een
paardenmarkt. Staat stil bij de glas-in-looddeur
tussen de winkel en de woonruimte erachter.
“Als klein meisje stond ik daarachter te kijken
naar mijn ouders in de winkel. Dan zeiden de
klanten: ach, kijk eens, ze zit op haar knietjes te
kijken. Welnee, ik ben erg klein, ik stond gewoon
rechtop.”
 Slagerij
Het pand Botermarkt 2 is een rijksmonument
uit de achttiende eeuw. In 1870 werd het een
tapperij (café) met een extra ingang aan de
Tuchthuisstraat, begin twintigste eeuw kwam
er een paardenslager in en tijdens de Eerste
Wereldoorlog was dit de Centrale Vleeshal. In
1921 begon C. Hoogland, de opa van Marianne,
hier zijn paardenslagerij. De zoons Frits en Arie
bleven in de zaak en de laatste, de vader van
Marianne, bleef er na zijn huwelijk wonen.

 Pop-upwinkel
In 1987 stopte vader Arie met de zaak en begon
hij van alles te verzamelen en later weer te
verkopen, ook op de maandagmarkt voor de
deur. Marianne heeft de verzamel- en handelsdrift dus bepaald niet van een vreemde. “Maar
ik orden het wel hoor”, zegt ze. Je kunt haar nu
tijdelijk elke vrijdag- en zaterdagmiddag vinden
in deze, zoals ze helemaal in de tijdsgeest zegt:
“Pop-up-winkel!”
Geraadpleegde bronnen: Vijfhoek, Raaks en
Doelen, 1995; Haarlems Dagblad, 20 augustus 2005
Tekst: Inge Crul. Foto’s: Lies Nederstigt
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NIEUWS VAN ONZE WIJKRAAD

Aandachtige lezers zagen afgelopen jaar regelmatig
oproepen om lid van de wijkraad te worden. Het heeft
geholpen, want na vertrek van voorzitter, secretaris en
penningmeester vanwege verhuizingen, zijn we weer
op sterkte. Maar met name nieuwe, jongere leden zijn
nog zeer welkom!

TAKEN VAN DE WIJKRAAD
De veranderingen zijn aanleiding om wat uitgebreider over de wijkraad
te schrijven. Formeel is het een ‘groep bewoners uit de wijk, die door
burgemeester en wethouders is erkend’. Er is een heuse ‘Verordening op
de Wijkraden van de Gemeente Haarlem’, waarin staat dat ’de wijkraad
de algemene en collectieve belangen van de binnen de wijk wonende
personen en gevestigde bedrijven behartigt’.
De wijkraad moet aandacht bij inwoners en gemeentebestuur vragen
voor zaken die van belang zijn voor de wijk en daarover informatie
verzamelen, bespreken en verspreiden. Bovendien moet de wijkraad
bevorderen dat inwoners deelnemen aan het overleg rond onderwerpen
die voor hen van belang zijn.

CENTRUMOVERLEG
De wijkraad is met veel onderwerpen bezig. We zorgen dat we
aan tafel zitten bij belangrijke
overleggen, zoals het ‘Operationeel overleg centrum’.
Daar bespreken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
horeca, gemeente, de andere
wijkraden uit het centrum en de
centrummanager alle denkbare
onderwerpen die in het centrum
spelen.
Ook praten we in een vroeg
stadium mee over plannen, zoals
het nieuwe bestemmingsplan en
het beleid rond (fiets)parkeren,
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minder belastend vrachtverkeer
en evenementen.
Daarnaast nemen we deel aan
overleggen rond thema’s die
veel aandacht krijgen in (een
deel van) de wijk, zoals de opvang van dak- en thuislozen en
coffeeshop the Lounge.

DENK MEE
over fietsparkeren...

DOE MEE
met de wijkschouw...
WELKOM!
De wijkraad vergadert elke
tweede maandag van de maand
om 19 uur in het wijkgebouw,
Nieuwe Kerksplein 17. Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties
zoals de gemeente of de politie.
Als bewoner bent u van harte
welkom om de vergaderingen
bij te wonen en uw inbreng te
hebben.
Als experiment starten we met
maandelijkse inloopmomenten
in het wijkgebouw. U kunt daar
terecht op zaterdag 11 maart
van 11-12 uur en op maandagavond 24 april van 19-20 uur.
Kom met uw idee of vraag, of
drink ‘gewoon’ een kopje koffie.

BLIJF OP DE HOOGTE
We houden u via het Binnenblad op de hoogte van onze
activiteiten en van wat er
speelt in de wijk. Verder
vindt u veel informatie plus
actuele berichten op onze
website wijkraadvijfhoekhaarlem.nl. Daar kunt u zich
ook abonneren op onze
digitale nieuwsbrief.

VERBINDING
We vinden dat we ons werk
alleen goed kunnen doen als we
veel contact hebben met wijkbewoners. Alle wijkraadsleden
wonen in de wijk, dat scheelt.
En we organiseren ontmoetingen, zoals de wijkborrel en het
wijkdiner.
Ook de wijkschouw die bewoners samen met diverse
instanties elk jaar uitvoeren én
de jaarlijkse opruimactie door
bewoners zorgen voor nuttig
contact. Bovendien houden we
elk jaar een jaarvergadering, dit
jaar op 22 maart. We vertellen
dan wat we hebben gedaan en
wat we van plan zijn en horen
graag van bewoners wat ze vinden van de wijk en waar ze extra
aandacht voor willen hebben.
We gaan meer ontmoetingen
organiseren.

SAMENSTELLING WIJKRAAD
De wijkraad bestaat uit de
volgende (aspirant-)leden:
Bert Gijrath, Dick Smit (interimvoorzitter), Elena Nastase,
Els Clement, Ferdinand Pronk,
Jan Luys, Jan Teitsma (interimpenningmeester), Jan-Willem
Stoop, Jochem Koetsveld
(secretaris en vice-voorzitter),
Wout Vogelesang en José Boele
(projectlid).

WIJK OP GROEN
De afgelopen tijd hebben diverse
groepen bewoners hun wijk
groener gemaakt. Dat kon met
extra geld van de gemeente.
Sommige projecten wachten nog
op (volledige) uitvoering. Andere
zijn al uitgevoerd, zoals de herinneringsboom aan de Gedempte
Voldersgracht en extra bomen
in de Sophiastraat. Er is subsidie
voor nieuwe projecten (zie onze
site).

AIRBNB
De centrumwijkraden ontvangen
regelmatig overlastmeldingen
over AirBnB’s. We praten erover
met wethouder Joyce Langenacker. De gemeente gaat deze
‘particuliere vakantieverhuur’
goed in de gaten houden en
gebruikt daarbij de overlastmeldingen. Over zes maanden
spreken we elkaar weer. Regel is
onder andere dat de verhuurder
zelf in het AirBnB-pand moet
wonen en maximaal 60 dagen
per jaar maximaal 4 tot 6 gasten
tegelijk mag ontvangen. Zie onze
website. Overlast? Meld het bij
de gemeente!

DENK MEE
over de 24 hrs opvanglocatie...

HERSTEL VAN DE KADEMUUR AAN DE ORANJEKADE
De kademuur aan de Oranjekade dreigde vorig jaar in te storten. Er
zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van herstelwerkzaamheden
(grotendeels afgerond) en een 5-jaarlijkse controle op de staat van
de muur. Bewoners weten nu bovendien wie ze bij problemen moeten
bellen. De wijkraad ondersteunde de bewoners bij hun acties.

KONINGSDAG AUTOVRIJ
Op 27 april, Koningsdag, kunnen
u en uw bezoek niet met de auto
in de Vijfhoek rijden. Om het
voor de vele gezellig drentelende bezoekers veilig te houden,
sluit de gemeente alle toegangswegen met hekken af. Dringend
verzoek van de gemeente: maak
niet eigenhandig hekken open
om toch door te rijden.

GEZELLIG WIJKDINER
Het eerste wijkdiner afgelopen
november in de Nieuwe Kerk
aan het Nieuwe Kerksplein was
een groot succes. Hopelijk het
begin van een nieuwe wijktraditie!

DOE MEE
met de jaarlijkse wijkopruiming...

BESTEMMINGSPLAN
De gemeente herziet bestemmingsplan Vijfhoek, Heiliglanden, de Kamp.
Het plan regelt waar de grond voor mag worden gebruikt. We zijn met
de gemeente in overleg over het te doorlopen proces. Via onze website
en de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.

DENK MEE
over coffeeshop The Lounge

DENK MEE
over betere distributie...

JAARVERGADERING
Op 22 maart om 19.30 uur
houden we onze jaarvergadering in Gather(voormalig
V&D). U heeft veel ruimte
om met wijkraadsleden en
elkaar in gesprek te gaan
over voor de wijk belangrijke onderwerpen. Wilt u
inspraak in de onderwerpen
die we uitdiepen? Vul dan
de bijgevoegde enquête in,
of doe dat op de website.
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HERINNERINGSBOOM

RUIM 80 SPECIAALBIEREN

Een boom ter nagedachtenis

specialiteitencafé

Iedere maand een uniek
nieuw bier van de maand
op tap en fles

Maurice van Roon (46) moest in augustus 2015 vol verdriet afscheid nemen
van zijn vrouw Mirelle van Roon-Koene. Na een lange lijdensweg overleed
zijn echtgenote, moeder van Jills (10) en Juliet (6). Buurtbewoners namen
vorig jaar het mooie initiatief een boom ter nagedachtenis van haar leven
te planten. Die staat recht tegenover de winkel waar het leven van het
gezin zich afspeelde: Van Roon Interieur aan de Gedempte Voldersgracht.

dinsdag t/m zaterdag geopend

Lange Annastraat 33
2011 XG Haarlem
023-5422925

Spaarneduin
Spaarneduin
makelaars

info@cafebriljant.nl
facebook/cafebriljant
@robdabarman

we drie dagen per week in het ziekenhuis en
leefden we in een hel.” Alle behandelingen, ook
binnen speciale studieprojecten, waren echter
tevergeefs. Op 27 Augustus 2015 overleed
Mirelle, veertig jaar oud.
Rouwproces
Maurice: “Het rouwproces is nu eigenlijk pas
begonnen. We missen haar iedere minuut van
de dag. Gelukkig hebben we enorm veel steun
van vrienden en familie, maar ook van school,
de buren en zelfs onbekenden gehad. Ongelooflijk wat we hier een kracht uit hebben gehaald
en nog steeds. Al zal het nooit meer worden
zoals het was, we proberen nu weer langzaam
door te gaan met leven.”

Gedempte
GedempteRaamgracht
Raamgracht1414zwart
zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

makelaars

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

•
•
•
•
•
•
•
•

30 SINGLE MALT WHISKY

Antiekzaak
“Ik stort me weer op de zaak, daar krijg ik op
het moment veel positieve energie van”, zegt
Maurice. Zijn winkel op de hoek van de Barrevoetestraat begon in 1974 onder zijn vader als
antiekzaak gespecialiseerd in Engelse antieke
meubels en accessoires. In dat familiebedrijf
hielp Maurice zijn vader al op jonge leeftijd met
de bezorging en de in- en verkoop. Net voordat
zijn oudste dochter werd geboren, nam hij in
2005 de zaak van zijn ouders over. “Ik wilde voor
mezelf beginnen en had mijn baan opgezegd als
planner bij AkzoNobel. Mirelle had een goede
baan bij Procter & Gamble, deed veel met de
kinderen als ze even vrij was, maar werkte niet
in de zaak,” vertelt Maurice.
Liefde
Mirelle, geboren Haarlemse uit 1975, was een
vriendin uit Maurice zijn vriendenkring. Ze
kenden elkaar al zo’n tien jaar voordat Maurice
haar in restaurant Het Goede Uur zijn liefde
toevertrouwde. “Mijn relatie was net over en
Mirelle was al drie jaar vrijgezel. Vanaf dat moment
zijn we eigenlijk naar elkaar toe gegroeid. Toen
ik haar mijn liefde verklaarde, viel ze zowat
van haar stoel. Het heeft nog zeker een jaar

geduurd voordat we echt
wat met elkaar kregen.”
De twee vierden hun bruiloft in
Pienza in Toscane. Ze waren bijna tien jaar
getrouwd. “Het was echt een sprookjeshuwelijk.
Ik ben zo blij dat ik dat met haar heb mogen
meemaken.” Maurice omschrijft Mirelle als
een krachtige en bijzonder mooie vrouw, een
warme persoonlijkheid die alles voor haar gezin
en anderen over had. “Ze was niet alleen mijn
vrouw, maar ook de liefde van mijn leven.”
Ziekte
In 2012 werd bij Mirelle een kwaadaardige
darmtumor gevonden. Na een operatie leken er
in eerste instantie geen uitzaaiingen en waren
preventieve chemobehandelingen niet nodig.
Bij een controle twee maanden later werden er
toch uitzaaiingen in de longen geconstateerd.
Een nieuwe operatie en chemobehandelingen
volgden. Alles leek in orde, Mirelle kon het
leven met haar gezin weer oppakken. Maar drie
maanden later sloeg het noodlot wederom toe
met nieuwe uitzaaiingen van deze zeer agressieve
vorm van kanker. Vanaf dat moment volgde een
lijdensweg met zware chemobehandelingen en
hevige pijnen. Maurice: “In deze periode zaten

Boom
Eind vorig jaar is op initiatief van een aantal
buurvrouwen een boom geplaatst ter nagedachtenis van Mirelle. Die staat tegenover het huis
van de familie Van Roon op de Gedempte Voldersgracht, op de hoek met de Keizerstraat. Die
plek is bewust zo gekozen, want dan kunnen de
kinderen vanuit het raam naar de boom kijken.
Maurice vindt het geweldig dat de overburen
hiermee akkoord zijn gegaan. Hij roemt ook de
hulp van de wijkraad. “De kinderen geven de
boom water en ik zal hem in het voorjaar moeten
snoeien. De reacties zijn geweldig. Iedere dag
komen er mensen naar vragen in de winkel.”
Tekst: Mijke Groot
Foto's: Lies Nederstigt
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MONUMENTALE PANDEN

Haarlem is doordrenkt van prachtige
architectuur. Zeker in het centrum
komt de historie je tegemoet. Pareltjes zitten er tussen. Van schattig tot
bijzonder statig. Meer dan 1650
panden hebben een monumentale
status. Niet voor niets dat zoveel
toeristen onze stad bezoeken. Voor
ons is al die pracht dagelijkse kost.
Zien we het nog wel? Het Binnenblad
gaat voor u op wandeling door de
wijk en blijft af en toe stil staan bij
een bijzonder monument.

D

it keer gaat de wandeling langs de
buitenrand van de wijk en bezoeken we
twee rijksmonumenten aan de Gedempte
Oude Gracht: nr. 60 en 60a. Nummer 60 springt
majestueus in het oog, 60a ligt onzichtbaar
verscholen. Heel verschillende panden, maar

MONUMENTALE PANDEN

Blijven zoals het is

een klein afgesloten deurtje, met daarachter
een klein steegje. Vroeger was dit de Helliuspoort en een openbare weg, nu is het een
privésteegje dat leidt naar het achterhuis nr.
60a. Onzichtbaar vanaf de weg ligt hier in een
oase van rust een groot en wat landelijk ogend
huis in een romantische tuin. Hier woont sinds
vier jaar de familie Andringa. Ze kochten het als
een bouwval en hebben het zelf en met hulp
van aannemers volledig gerestaureerd.
De authentieke elementen zijn met zorg
behouden. Die maken dit eilandje binnen de
stad zo bijzonder.

Classicisme
De classicistische cultuurstroming
ontstond tussen 1640 en 1720 en werd
sterk beïnvloed door de oude Griekse
en Romeinse cultuur. Het was een reactie op de overvloedige vormen van
de Barok en Rococo. Men wilde een
zuiverheid van vorm en harmonische
proporties.

Onze wijk heeft veel cultuurhistorische
waarde en is daarom grotendeels aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Het aanzicht moet blijven zoals het is
en u kunt niet zomaar iets veranderen of
verbouwen aan uw huis. Daarvoor is toestemming nodig van de gemeente.
In zo’n beschermd stadsgezicht staan
altijd rijksmonumenten, maar niet alle

Rococo
De rococo is een architectuurstijl uit
de 18e eeuw, ontstaan uit de barok. De
naam rococo is een samentrekking van
het Franse woord rocaille en het Italiaanse barocco. Een rocaille is een asymmetrisch schelpmotief, barocco betekent
barok. Met gebruikte veel decoraties,
maar in tegenstelling tot de barok die
de tragiek omarmde en zwaar was, zie
je in de rococostijl juist lichtheid, frivoliteit, elegantie, asymmetrie en natuurlijke patronen.

panden binnen het gebied hebben een
monumentale status.
Rijksmonumenten zijn gebouwen of
andere objecten die van nationaal belang zijn, bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het
pand.
De gemeente kan een pand aanwijzen
als gemeentemonument als dit speciale
stedenbouwkundige, architectonische of
historische waarde heeft voor de stad.

Nummer 60a is tegenwoordig een zelfstandig
woonhuis, ook rijksmonument. Vroeger vormde
het een geheel met nummer 60, al zijn beide
huizen compleet verschillend.
Het bouwjaar van dit huis is ook omstreeks
1609, toen deze buurt nog bestond uit kleine
huisjes en krotten. Eerst was er alleen het
achterhuis. Later is het uitgebouwd, tot het
uiteindelijk vastgebouwd was aan het grote
pand ervoor.

vlo er te ge ltj

de Oud e Grac ht
Een pren tbrie fkaa rt van

Pa tri cië rsh uis
De hal

met elkaar verbonden door de tand des tijds en
door de stenen.

Patriciërshuis
Langs de Gedempte Oude Gracht liggen veel
grote huizen in diverse stijlen. Het huis op
nummer 60 is groot en voornaam en staat er al
ruim 400 jaar. Rond 1609 werden hier twee
huizen gebouwd. In 1717 werden die bij elkaar
gevoegd tot een waardig Patriciërspand.
Kijk eens vanaf de overkant van de straat naar
het pand, dan zie je die samentrekking duidelijk
aan het dak dat in twee afzonderlijke delen
boven de kroonlijst uitsteekt. Patriciërs waren
zeer voorname, niet adellijke personen of
10
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Nr 60 A

S teeg j e a c hter d e o u d e Hel l i u s p o o r t

Monumentale panden in onze wijk
regenten. Hun huizen hebben niet één bepaalde
architectuurstijl. De woningen moesten de
rijkdom van de bewoners laten zien. Als er een
nieuwe mode of stijl ontstond, paste men de
ornamenten weer aan de bouwstijl van dat
moment aan.
Zo ook hier: in 1753 werd de gevel aangepakt
en omgetoverd tot de huidige vorm. De voorgevel laat een stuk stijlgeschiedenis van bouw-

kunst zien. De raampartijen zijn symmetrisch
opgebouwd en zijn daarmee classicistisch.
De gebeeldhouwde deur en de prachtig
gesneden omlijsting daarentegen passen meer
bij de rococo-tijd. Tot de Oude Gracht in 1859
werd gedempt, was het een grachtenpand. Stelt
u zich voor hoe mooi het er toen bij lag. Het
pand heeft nu zowel een woon- als werkfunctie.
Al sinds 1946 is hier advocatenkantoor

es

Kalbfleisch gevestigd. De begane grond en eerste
verdieping zijn als kantoor in gebruik. De
cliënten kunnen meegenieten van de grandeur
van het huis, het marmer, de fijne ornamenten,
de harmonie die het uitstraalt. Boven zijn
appartementen. De eigenaren zorgen ervoor
dat het pand in goede staat blijft. Uiteraard
moet er naar de maat-staven van de huidige tijd
en comfortabel kunnen worden gewerkt en

gewoond, maar de oorspronkelijke details zijn
alle intact. Het onderhoud van een rijksmonument is kostbaar en het dient zorgvuldig en met
kennis te gebeuren. De eigenaren zijn lid van de
Monumentenwacht die jaarlijks een controle
uitvoert en aangeeft welk onderhoud nodig is.

Nr. 60a – Buiten wonen in de stad
Rechts naast Gedempte Oude Gracht 60 ziet u

Tijdens de grote renovatie van het huis ontdekte
de familie Andringa de oorspronkelijke
betekenis van de kast in hun woonkamer: het
was een wc. Onder de planken ligt een grote
stenen plaat met gat en daaronder een grote
bak. Heel praktisch dat kleine raampje, voor de
ontluchting.De kelder met de bogengewelven is
het oudste deel van het huis. Op de vloer liggen
de blauwe en gele tegeltjes die je in veel oude
Haarlemse huizen tegenkomt. Er zit deels nog
steeds glazuur op.
Tekst en foto's: Ellen Vestjens
Bronnen: Noordhollands Archief
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CAJANUS

LOES HOFHUIS

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

uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Reusachtig verhaal

Er valt ineens veel minder licht in mijn huiskamer. Mijn raam is van boven
tot onder gevuld met een enorme man. Hoog en breed. Met verbazing zie ik
zijn kolossale voeten. We hebben een afspraak voor een interview. Ik geef
hem een hand, die volledig verdwijnt. Mijn bezoeker schudt zijn hoofd. Hij
moet niet alleen bukken om de deur door te komen, maar mijn plafond is
voor hem ook veel te laag. Ik zie hem kijken naar mijn meubilair, en snap
dat hij niet lekker aan mijn tafel zal zitten.

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

vogels, leeuwen, tijgers, pauwen, dwergen en
kunstenmakers die daar huisden. Waarschijnlijk
hoorde hij er over aantrekkelijke woonruimte in
het Haarlemse Proveniershuis. De grote hoogte
van de plafonds was ideaal: hij kon er ongestoord rondlopen. Voor 2800 florijnen mocht
hij er de rest van zijn leven blijven wonen en
werden er wat passende meubels getimmerd.
Hij was er vermogend genoeg voor. Het werd
een lucratieve deal voor de verhuurder, want
Cajanus leefde daarna nog maar vier jaar.
Groot en klein
Ook in Haarlem trad Cajanus op. Het contrast
met Simon Paap uit Zandvoort, die een paar
decennia later zijn kunsten vertoonde, was
enorm: Paap was slechts 84 centimeter lang.
Met Paap liep het slecht af: tijdens de kermis
van Dendermonde werd hij door kermisgangers
gejonast en slecht opgevangen. Hij liet het
leven op de harde keien. Met Cajanus zelf ging
het ook niet lekker: zijn botten konden zijn
lange lijf niet meer houden en in 1749 blies hij
zijn laatste adem uit.

spiritualiteit voor alledag
C a j a n u s w a s i n d e eer ste h el ft va n d e 1 8 e eeu w i n Ned er l a n d een b eken d fi g u u r. Hi er z i e j e h em a fg eb eel d d o o r
B er n a r d P i ca r t . Na a st d e r eu s sta a t een d w er g , w a t d e g esta l te va n C a j a n u s n o g r eu s a c ht i g er m a a kt .

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

"Kom maar naar mijn huis”, zegt hij. We lopen
via Albert Heijn, waar hij bukkend koekjes haalt.
Hoewel hij oplet, ramt hij regelmatig de bordjes
met aanbiedingen die aan het plafond hangen.
Het worden jodenkoeken en dat snap ik: ze zijn
een centimeter of tien groot en dan lijkt het
nog wat in zijn kolenschoppen. Afrekenen gaat
wat lastig. De muntjes zijn te priegelig en het
bonuspasje krijgt hij ternauwernood uit zijn portemonnee. Ik ben ruim 1 meter 80, maar voel
me een dwerg vergeleken met de man naast me.
Hij is 2 meter 63.
Kermissen en vorstenhuizen
Ik sjoemel wat met de jaartallen, want deze
reus loopt niet nu door onze wijk, maar deed
dat zo’n 300 jaar geleden wel. Er is op dit
moment veel over hem te doen, want hij is het
onderwerp van de stadsopera die in maart een
week lang wordt gespeeld in de oude Bavo.

Daniël Cajanus, daar hebben we het over, werd
in 1703 geboren in Finland en verliet dat land
toen hij niet met het meisje van zijn dromen
kon trouwen. Hij merkte dat hij veel geld kon
verdienen met zijn enorme lengte. Vorstenhuizen en notabelen lieten hem
graag optreden en op kermissen was hij een graag geziene
gast. Zijn lengte had meer
voordelen: hij kon zijn pijp
aansteken aan de vlammen
van de straatlantaarns. En hij
moest wel eens lachen als
mensen hem op grote afstand
voor een man te paard aanzagen. Na omzwervingen in
heel Europa kwam hij in Amsterdam, waar hij schitterde
in herberg 'Blauw Jan'. Hij
paste goed tussen de struis-

Cajanus herleeft
Het verhaal over zo’n reus klinkt als een
sprookje, maar de bewijzen dat hij echt bestond
zijn er: hij werd onder grote belangstelling in de
oude Bavo begraven en nam daar de ruimte van
3 graven in. Toen het graf later werd geruimd,
lag zijn skelet een dag tentoon. Een van zijn botten ligt in het Anatomisch Museum van de Universiteit van Leiden. In maart start in Museum
Haarlem de tentoonstelling Daniël “Mynheer”
Cajanus, over zijn leven. Er zijn dan onder meer
schoenen en kleding van de reus te zien. Ook is
er aandacht voor zijn poëtische kant, want hij
schreef diverse gedichten in het Nederlands.
Om een indruk van zijn lengte
te krijgen, zijn in de Bavo twee
streepjes op een pilaar gezet:
ze geven de lengte van reus
Cajanus en dwerg Paap aan.
De stadsopera over Cajanus van
Zangstudio Haarlem wordt van
14 tot en met 19 maart dagelijks uitgevoerd in de Grote of
St Bavokerk.
Zie www.cajanus.nl
Tekst: Ferdinand Pronk
Bron: cajanus.nl en NH Archief
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ONDERNEMER IN BEELD

De fietsspecialist

Binnenkieken bij Kiekeboek

Kinderboekwinkel Kiekeboek, opgericht in 1983, was een van de eerste
kinderboekenwinkels in Nederland en is echt een begrip in Haarlem. Met de
nieuwe locatie in de Gierstraat 29 vond de redactie het tijd dat eigenaresse
Jessica Jongkind eens een boekje open zou doen over haar bijzondere winkel.

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

Restaurant De Wandelaar

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

Reserveren

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

Achtergrond
Jessica is een geboren Haarlemse. Ze volgde de
opleiding tot bibliothecaresse aan de Frederik
Muller Academie. “Daar leerde je kaartsystemen
maken. Ja, dat was ver voor de komst van de
computer!”, zegt ze lachend. Vervolgens
studeerde ze Engels en werkte ze bij AKO.
Na haar studie ging ze aan de slag als importspecialist van Engelse boeken.

Mosselpannetje
met saus & frietjes
€16,-

€ 12,50

Kiekeboek
Kiekeboek heeft 5000 boeken op voorraad voor
kinderen van nul tot achttien jaar. Maar ook
luisterboeken, Engelstalige boeken, posters,
kaarten, spelletjes en knuffels die met boeken
te maken hebben. Hoe is Jessica hierin verzeild
geraakt? “Toen wij kinderen kregen, twee
jongens van inmiddels 19 en 22 jaar, verhuisden
we uit Amsterdam terug naar Haarlem.
Ik startte voor twee dagen bij Kiekeboek en
kreeg steeds meer verantwoordelijkheden.”

bij het tonen van deze advertentie

Minibliniwini
www.minibliniwini.com

	
  

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

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

Italiaanse kwaliteitswijnen
van het fust, geproduceerd door
een familiebedrijf in
Pramaggiore Veneto Italië.
Barrevoetstraat 1.

Overname
Nadat Jessica 15 jaar bij Kiekeboek had gewerkt,
stopte eigenaresse Annemarie Driehuis er in
2013 mee. “Ik heb het overgenomen. Direct
heb ik diepere boekenkasten laten maken
waar de boeken beter in pasten en ben ik meer
activiteiten gaan organiseren in samenwerking
met de Soepkantine en de bibliotheek, zoals

poppenkastvoorstellingen of schrijversmiddagen. Allemaal erg leuk om te doen!
Inkoop vind ik zelf het leukst. Iets aanschaffen
op basis van een afbeelding en een korte
omschrijving is een gok. Altijd spannend of het
een goede keuze is geweest.”
Nieuwe pand
“Toen Rok & Co uit dit pand op nummer 29,
schuin tegenover onze oude winkel, vertrok,
baalden we. We droegen allemaal hun
jurkjes! Maar al snel zagen
we het als een kans. Door
de verhuizing beslaat de
winkel in plaats van 45
nu 104 vierkante meter.
“Terwijl voorheen de
Boekenweekgeschenken in
de wc tot aan het plafond
stonden opgestapeld, hebben
we nu een echte opslagruimte.
Ook kunnen we promotieonderdelen kwijt en is er
ruimte om activiteiten in
de winkel te organiseren.
De grote ramen zijn ook
fijn. Ze zorgen voor
veel licht en mensen
kunnen eindelijk naar
binnen kijken.”

Leesbevordering
Wat is Jessica’s doel met de winkel? “Ik wil
bijdragen aan leesbevordering. Kinderen aan
wie 15 minuten per dag wordt voorgelezen
hebben een enorme voorsprong op kinderen
die dat niet hebben meegemaakt! Daarom
hebben we ook een samenwerkingsverband
met de Voorleesexpres. Zij worden door
scholen ingeschakeld bij een taalachterstand.
Vrijwilligers gaan dan thuis kinderen, en
eventueel hun ouders, voorlezen om de
taalontwikkeling te bevorderen. Wij adviseren de
Voorleesexpres en het geld dat we moeten
vragen voor plastic tasjes gaat naar hen.”
Opvoeden
Nu de Opvoedingswinkel niet meer in Haarlem
zit, voorziet Kiekeboek ook in boeken over
gezinsproblematiek, denk aan zindelijkheid, (de
komst van) broertjes en zusjes, rouwverwerking
of het omgaan met andere emoties. “Boeken
zijn een goed middel om dingen bespreekbaar
te maken. Voor speciaal onderwijs en zorginstellingen zoals Heliomare zoeken we regelmatig naar speciale uitgaven, denk aan boeken
voor kinderen met dyslexie of voelboekjes.”
Favoriete boek
In een winkel vol mooie boeken, zal het lastig
zijn een favoriet aan te wijzen. Maar Jessica
heeft hem meteen paraat: De tuinen van Dorr
van Paul Biegel, een klassieker. Waarom juist
dat boek? “Het is een sprookjesachtig verhaal
over een jongen en meisje die door een heks
uit elkaar worden gehouden. Het verhaal is al
mooi, maar de
herinnering aan mijn
moeder die mijn zusje
en mij er uit voorlas,
maakt het voor mij een
heel speciaal boek.”
Tip van de redactie: Sinds een
half jaar heeft Kiekeboek een
website met webshop: www.
kiekeboek.nl. Alle activiteiten,
aanbiedingen en
aanraders zijn er op
te vinden.
Tekst en foto's:
Linda Lampe
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GROEN IN DE WIJK/ EVENEMENTEN

BOERETUIN

De Boeretuin, pleidooi
voor een leefbare stad

I

n 2012 schreven we in het
Binnenblad over de groene
oase achter de Jopenkerk: Het
idee van de Boeretuin is afkomstig
van Fer Daalderop, al dertig jaar
woonachtig in de Zuiderstraat:
“Er zou een appartementencomplex
komen op die plek, maar dat ging
niet door. Voordat er een nieuw
plan is, zijn we zo drie, vier jaar
verder. Daarom heb ik de gemeente
gevraagd of we als buurtbewoners
het stukje grond in bruikleen
konden krijgen om het te gebruiken
als moestuin…”
Nu, vijf jaar later, bestaat de Boeretuin nog
steeds. De economische crisis die dit laatste
stukje Raaks onbebouwd liet, is inmiddels
voorbij, maar nog altijd zijn er geen concrete
plannen om dit stukje stad op en rond het
Boereplein te bebouwen. In 2015 overleed Fer
Daalderop, initiator en drijvende kracht achter
deze biologische tuin. Maar gelukkig is het
stokje enthousiast overgenomen door Wies van
Birgelen en Truus Boerma, beiden vanaf het
begin bij de tuin betrokken en enthousiaste
pleitbezorgers voor een groener Haarlem.
Meidoorn
Truus: “Fer is de motor geweest. Hij vroeg aan
een aantal mensen: ‘hoe vinden jullie het als we
16

Tr u u s Bo er m a ( r ) en W ie s v a n Bir g ele n

het in beheer zouden nemen?’ Er kwamen
natuurlijk ook reacties als ’leuk, maar ik heb er
geen tijd voor’, maar we waren met voldoende
mensen om de tuin op 27 februari 2012 van
start te doen gaan.” Wies: “Ik woon in de oude
HBS en kijk net als Truus uit op de tuin. Ik keek
naar buiten en zag een paar mensen een boom
planten. Een Meidoorn, die staat er nu nog. En
ze hadden allemaal wilgentenen neergezet, in
de vorm van een lemniscaat, het symbool van
de kringloop. Ik dacht: ‘wat zijn die aan het
doen?’ Door hun enthousiasme heb ik me erbij
aangesloten en ben ik mee gaan doen.”
Steenbreek
Je zou het niet zeggen als je al die groene
straatjes in de Vijfhoek ziet, maar bij een
onderzoek van de Wageningse universiteit naar
het aantal vierkante meters groen per inwoner,
sprong Haarlem er echt negatief uit. Er is dus
nog veel te doen, vindt Truus: “Je moet ook
naar de kwaliteit kijken van dat groen. Ik vind
het fantastisch wat al die bewoners er allemaal
voor doen, maar het meeste staat in potten en
bakken. We zijn vorig jaar met ‘operatie
Steenbreek023’ begonnen, omdat we iets

moeten doen met al dat overtollige regenwater.
Wij zeggen: ‘tegels eruit, planten erin’. Dat valt
natuurlijk in die smalle straatjes niet mee, maar
eigenlijk zou je overal geveltuintjes moeten
maken.”
Liefdevol
Afgelopen najaar is de tuin een beetje aangepast. Het paadje tussen het grasveld en
de verhoogde plantentuin is afgesloten en
de lange bank rondom de verhoging is
vervangen door struiken. De overlast (zwerfvuil en lawaai), is
daardoor sterk afgenomen.
Wies: “Ja, er zaten veel mensen
op de bank: lunchende
ambtenaren, hangjongeren
of daklozen. Die daklozen
kwamen niet uit de reguliere
opvang, hier tegenover in de
Wilhelminastraat. Met die
bewoners van de opvang
werken we juist leuk samen.
Er is zelfs een bewoner die
vaak bij ons in de bakken zat te
rommelen en die nu aan de kade
van de Leidsevaart zijn eigen
tuintje is begonnen, naast het nieuwe
trappetje voor het aanleggen van bootjes. En
dat doet hij heel liefdevol. Die verbinding is
toch eigenlijk het mooiste wat er is.”
		
		

Groener Nieuwe Kerksplein
als stralend middelpunt
De werkgroep Het Nieuwe Groene Plein zet zich in
voor een mooier, groener en opgeruimder Nieuwe
Kerksplein. Het is een van de tien projecten van
’Wijk op Groen’, die in Vijfhoek-Raaks-Doelen lopen.
Veel projecten hebben een relatief beperkte omvang,
zoals het plaatsen van een bloembak. Maar op het
Nieuwe Kerksplein gaat meer gebeuren als het aan
de bewoners ligt.

I

nmiddels heeft de gemeente een subsidieaanvraag gekregen voor
de eerste fase: het plaatsen van zes bloembakken en het aanleggen van een lage haag voor de kerk. Voor die plannen was tijdens
een informatiebijeenkomst in september veel enthousiasme.
De tweede fase is omvangrijker en kostbaarder. Deze bestaat uit het
vervangen van een deel van de bomen op het plein, het aanleggen
van een half-verhard wandelpaadje tussen de rijen bomen, het planten
van bloeiende klimplanten bij de kerkdeuren en het vervangen van de
fietsenrekken door aansprekender ontwerpen.

Tekst: Hans Smit
Foto's: Lies Nederstigt

Wat is er mooier dan dat het voedsel dat
wij stedelingen eten, om de hoek wordt
geproduceerd. Geen milieuvervuilend vervoer en altijd gifvrije en verse vruchten en
groenten op je bord.
Samen met het ‘Platform Haarlem
Groener’ heeft de gemeente zeven plekken
in de stad aangewezen waar stadslandbouw
tijdelijk mogelijk is. Helaas gaat dat in de
meeste gevallen om een contract voor een
jaar. De tuinders onder ons weten dat dat
niet echt handig is.
Alleen het Permacultuurcentrum op het
Lieven de Key-terrein achter AH aan de Zijlweg, heeft een contract voor langere tijd.
Daar is dan ook een echt voedselbos in
opbouw, mede opgezet door vluchtelingen
die gehuisvest waren in de Koepel.
Meer informatie: www.haarlemgroener.nl

Sponsoring
Vanwege de kosten zoeken de bewoners naast de subsidie naar
andere inkomstenbronnen. Zo denken ze over het uitgeven van een
boekje over het plein en de bewoners en het organiseren van een
zomers aanschuifdiner in de openlucht. Niet alleen het geld is belangrijk, maar ook het draagvlak onder omwonenden. Dat ziet er goed uit,
want de enquête die via het vorige Binnenblad is verspreid, ontlokte
vooral positieve reacties. Veel bewoners gaven bij de vragenlijst
suggesties of stelden vragen. Zij krijgen van de bewonersgroep een
reactie in een notitie met alle vragen en antwoorden.
uele informatie
Vragen en opmerkingen: hetnieuwegroeneplein@gmail.com
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/straat/nieuwe-kerksplein
en op www.facebook.com/WijkOpGroen/

Wat is er allemaal te doen?
Concerten in de Nieuwe Kerk in februari, maart en april
Zaterdag 25 februari		
Seldom Sene (blokfluitquintet)
Zaterdag 25 maart		
Laureaten Prinses Christina Concours
Zaterdag 22 april		
Kamerkoor Doulce Memoire
			
o.l.v. Felix van den Hombergh
Nieuwe Kerksplein 36. Aanvang: 15:30 uur, toegang is gratis. Er wordt
wel een deurcollecte gehouden om de kosten te dekken.
Cajanus - kindervoorstelling - zondag 5 maart
De beroemdste bewoner van ons Proveniershof, de Finse reus Cajanus,
krijgt een eigen stadsopera (zie volgende item). De bibliotheek biedt
op zondag 5 maart alvast een voorproefje voor kinderen vanaf zes
jaar en hun ouders. Librettoschrijfster Hetty Heyting vertelt het
bijzondere en tragische verhaal van Cajanus. Met muzikale optredens
van Jeugdkoor Spaarne en zangers uit de opera. Natuurlijk is de reus
zelf aanwezig.
Bibliotheek, Gasthuisstraat 32. Aanvang 14 uur, leeftijd: 6+.
Cajanus: een gigantische opera - dinsdag 14 t/m zondag 19 maart
Dinsdag 14 maart is het dan zover: Zangstudio Haarlem vertelt in
de Grote of St. Bavokerk met honderd zangers, dansers, acteurs en
musici het verhaal van Daniël ‘mynheer’ Cajanus. Nieuwe muziek van
Egon Kracht, op een libretto van Hetty Heyting. Regie: Vincent van
den Elshout.
Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt. Aanvang: 19 uur, toegang:
try-outs 14 en 15 maart € 20; 16 t/m 19 maart € 29,50 (extraatje voor
één euro: een verwarmd kussen).
Daniël ‘Mynheer’ Cajanus… - 3 maart t/m 2 april
En als u dan nog niet genoeg heeft van deze Finse reus, kunt u de
hele maand maart naar het Museum Haarlem voor een tentoonstelling over zijn leven, met persoonlijke voorwerpen, gedichten en
schilderijen.
Museum Haarlem, Groot Heiligland 47; zo/ma 12-17 uur en de
overige dagen 11-17 uur. Toegang: Volwassenen € 7,- Jongeren t/m
18 jaar en Museumkaart: gratis.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad plaatsvinden?
Kijkt u dan op www.haarlem.nl

Oproep Vijfhoek Kunstroute
Van 12 -15 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse Vijfhoek Kunstroute.
Het thema is dit jaar: ‘De beest uithangen’. Het organiserend comité
zoekt daarvoor nog dringend expositieruimte. Heeft u een gastruimte beschikbaar: garage, tuin, werkplaats, winkel, café, restaurant,
etalage of raam? En vindt u het een leuk idee dat een exposerende
kunstenaar in uw huis of winkel de beest komt uithangen?
Meld u dan aan: joke@vijfhoekkunstroute.nl
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Healing Touch Opleiding & informatie
Lichaamsgebaseerde (psycho)therapie
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Stolbergstraat 9, 2012 EP Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Waar we ook zijn, we kunnen dansen!

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

“Als we uit school komen, moeten we bij de Grote Houtstraat altijd de
lastige beslissing nemen of we direct naar huis rijden of het centrum in
gaan om te winkelen.” Het zal je maar gebeuren, dat je als zestien- en
zeventienjarige modebewuste meiden in de Vijfhoek komt wonen.
Zie je dan maar eens in te houden bij het winkelen of uitgaan: “Onze
vrienden wonen hier allemaal in de buurt. Het is hier heel relaxed.”

229.-

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

Ferdinand Pronk
Gedempte Voldersgracht 4-11, Haarlem
Mail / ferdinand@pronk.net
Web / www.pronk.net
Mob / 06 51 358 658

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

WIJN,BIER
BIEREN
EN EETCAFE
EETCAFE DE
WIJN,
DE ROEMER
ROEMER
Botermarkt1717| | 2011
2011 XL
Botermarkt
XL| |Haarlem
Haarlem
023-5325267
023-5325267
OPENINGSTIJDEN:
WWW.CAFEDEROEMER.NL

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

WWW.CAFEDEROEMER.NL

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

onze moeder was helemaal geëmotioneerd dat
we samen speelden.”
Ruis en Koning zijn top!
Natuurlijk maken ze ook tijd vrij om uit te gaan.
Voor Annemieke gaat dat wat lastiger, want
met haar zestien jaar komt ze niet binnen op

A

nne-Bo (17) en Annemieke (16) Raasveld wonen sinds september met hun
moeder aan de Gedempte Raamgracht.
Het is een stuk dichter bij hun scholen Sancta
Maria en het Hageveld dan in hun vorige woonplaats Overveen. De paar minuten tijdwinst
komt ze goed van pas, want het zijn drukke
dames. Annemieke steekt veel tijd in muziek.
“Ik begon met vioolspelen toen ik vier was en
zit nu in het Kennemer Jeugdorkest met ongeveer veertig kinderen van mijn leeftijd. Veel
daarvan gaan elk jaar mee met ‘Teens on Tour’,
een reizend jeugdorkest. We waren al in Parijs,
Berlijn en Lissabon.
Naar Lissabon vertrokken we om drie uur
’s nachts. De dirigent zag ons halfdood in
het vliegtuig hangen en zei
dat we onze instrumenten moesten pakken. De
andere passagiers waren
heel verbaasd
toen we Pirates
of the Caribbean
speelden. We spelen
altijd stukken uit het
land dat we bezoeken.
Dit keer gaan we naar
Praag, waar we optreden
met twee lastige, maar leuke
stukken van Dvorák.” Annemieke oefent
bijna dagelijks een half uur en heeft les
en concertrepetitie. “Het vult elkaar goed
aan, want mijn lerares vindt het leuk om me te
helpen bij de concertpartijen.”
Moeder schiet vol
Anne-Bo had ooit pianoles en zong opera’s,
maar haar passie ligt meer bij tennis en hockey:
“Ik hockey in een vriendenteam bij Rood Wit.
We zijn het grootste dramateam van de club.
De laatste wedstrijd brak ik mijn duim, een
wedstrijd eerder scheurde iemand z’n kruis-

An n em i eke

banden en
daarvoor sloeg
iemand een
tegenstander zo
hard een bal tegen haar hoofd
dat ze naar het
ziekenhuis moest.
Intussen zijn we wel
een gevreesde tegenstander: we spelen
in het vijfde team, maar hebben een niveau
tussen het eerste en tweede. We hebben ook
erg veel lol. We trainen één keer per week en
hebben op zaterdag een wedstrijd. Tussendoor
zien we elkaar ook altijd wel een keer voor een
feestje. Supergezellig! Het is leuk om af en toe
een beetje te keten. In de zomer hebben we
na een wedstrijd twintig pizza’s laten bezorgen.
Dat werd een grote rotzooi.” Annemieke hockeyt
ook. “Ik kijk wel eens bij Anne-Bo en ben een
keer ingevallen. Dat was niet zo’n succes, want
het niveauverschil is wel heel erg groot. Maar

A nne -B o

plekken waar alcohol wordt geschonken. Bij
Anne-Bo lukt dat vaak wel als ze in een groep
stoer doorloopt. “Het is wel eens misgegaan
bij een controle, maar we kwamen er met een
waarschuwing van af. Mijn ouders zitten daar
niet zo mee, als we eventuele boetes maar zelf
betalen. Ik vind Ruis en Koning ontzettend leuk
en Stalker wat minder. Even een drankje bij
Stempels en de Lift is ook gezellig. Maar eigenlijk zou er gewoon een leuke plek moeten zijn
waar je als zestien- of zeventienjarige lekker
legaal kunt dansen. Je kunt wel naar de Chin in
Zandvoort, maar dat is eigenlijk te ver rijden.”
De vriendenclub van Anne-Bo heeft ook nog
een andere oplossing: “een stuk of 25 jongens
hebben allemaal een tientje ingelegd en samen
een grote doos gekocht met special effects,
licht en geluid. Helemaal top, want waar we
ook zijn, we kunnen dansen!”
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto: 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
Op woensdagochtend 18 januari werd Haarlem verrast door ouderwetse ruige rijp,
toen de mist zich hechtte aan alle bomen en struiken. Ook de bomen in onze wijk
stonden er prachtig bij.

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
Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk, Hans Smit, Inge Crul,
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43), Linda Lampe en Mijke
Groot

Voor kopij en advertenties
Heeft u een onderwerp waarover u graag een artikel
in het Binnenblad geplaatst wilt zien, stuur uw idee of
tekst 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).

Bert Gijrath, lid
Dick Smit, interim-voorzitter,
Elena Nastase, lid
Els Clement, lid, notuliste
Ferdinand Pronk, lid
Jan Luys, lid
Jan Teitsma, interim-penningmeester
Jan-Willem Stoop, lid, webmaster
Jochem Koetsveld, secretaris en vice-voorzitter
Wout Vogelesang, lid
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, Sabrina &
Mick Toepoel, 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 - maar
in dit nummer niet - worden advertorials in ons
blad opgenomen.

