Binnenblad
Wijkkrant voor de Vijfhoek, Raaks en Doelen
Jaargang 26, nummer 2, april 2014

Zingen met Leny van Schaik
Nieuwe redactie stelt zich voor
Maskers. Laat je zien!

voorwoord

IDELER

makelaarskantoor

De lente is begonnen!
Het was voorpagina nieuws van ons vorige nummer: ‘Nieuwe redactieleden gezocht!’ Gelukkig met een succesvolle afloop, want we hebben
twaalf aanmeldingen mogen ontvangen van enthousiaste wijkbewoners.
Zes mensen hebben naast de reeds aanwezige drie in de redactie plaats
genomen. Daarnaast gaan twee wijkbewoners als correspondent meedoen,
zij kunnen iets in hun directe woonomgeving signaleren en aan de redactie
doorgeven.

Inhoud
5 5HOEK KUNSTROUTE
Volgende maand is het weer zover. Op
16, 17 en 18 mei gaat voor de negende
keer de Vijfhoekkunstroute van start met
dit jaar als thema: ‘Maskers. Laat je zien!’

6 LENY VAN SCHAIK
Koordirigente Leny van Schaik, al sinds
1971 bewoonster van de Korte Annastraat,
is een fenomeen. Niet alleen een plaatselijke beroemdheid, maar landelijk en zelfs
internationaal bekend.

S

amen met de lente, die uitzonderlijk
warm en zonnig is begonnen, hebben we
dan ook een mooie frisse start kunnen
maken met onze nieuwe redactieleden. De
eerste vergadering was natuurlijk even spannend voor iedereen, maar zeker succesvol!
Hier en daar bruiste het meteen van allemaal
nieuwe ideeën. De taken waren dan ook snel
verdeeld en vol enthousiasme ging iedereen
op pad. Zoals ieder jaar in mei vindt de
Vijfhoekkunstroute weer plaats en het
Binnenblad sprak met Dorothé van Schagen,
één van de initiatiefnemers.

Ook kunt u lezen over het leven van Leny van
Schaik, staan drie ondernemers in het zonnetje en maakt u kennis met de bijzondere
passie van Annemarie Klein. Naast de nieuwe
redactie, die zich graag persoonlijk aan u voorstelt, kunt u ook kennismaken met Jochem
Koetsveld en Maaike Beun. Sinds een jaar
beheren zij samen het penningmeesterschap
van de wijkraad.Kortom, we hopen dat u het
weer een mooi, gevarieerd nummer vindt en
wensen u veel leesplezier!
Redactie Binnenblad

14 NIEUWE REDACTIE STELT ZICH VOOR
Een geweldige respons op de oproep van
vorige maand voor nieuwe redactieleden.
In dit nummer stellen ze zich voor.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
11 SCHULTHEIS EN SPAARNEDUIN
13	MIJN WIJK: ANNEMARIE KLEIN OVER
HAAR POENANIES
16 PORTRAIT AAN DE RAAMVEST
17 NIEUWE WIJKRAADLEDEN
19 EVENEMENTENKALENDER
20 COLOFON & NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS

Het verhaal achter de cover
De coverfoto en de andere foto’s op deze pagina zijn gemaakt door een van onze nieuwe redactieleden Angela Pondaag. Op een mooie lentedag liep ze door onze wijk en de camera volgde haar oog
op al het moois wat zich met de eerste zonnestralen doet ontwaken. De verschillende terrassen
lopen weer vol en iedereen is toch een stuk vrolijker dan als het weer koud en nat is. De blauwe
druifjes op de cover zijn gespot in het Raaksgebied en het ‘geveltuintje’ bevindt zich, voor velen wel
bekend, aan het eind van de Gedempte Raamgracht. We hopen dit jaar meer verhalen en foto’s met
u te mogen delen over het Raaksgebied en de Doelen.
Heeft u een tip voor ons over bijzondere bewoners, kunst of verborgen natuur in de wijk,
mail uw tip dan naar redactie.binnenblad@gmail.com

3

5hoekkunst

Maskers. Laat je zien!

geren als centrale expositieruimte. Vanaf deze
mooie locatie krijgt men een goed overzicht
van wat er allemaal te bewonderen is in de
Vijfhoek zodat ieder zijn eigen route kan uitstippelen. Het muziekprogramma vindt tijdens
de opening en in het weekend ook plaats in de
kerk. “We proberen ook altijd een paar straatorkestjes rondom de kerk te regelen, maar dat
hangt van het budget af.”

	
  

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

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

Volgende maand is het weer zover. Op 16, 17 en 18 mei gaat voor de
negende keer de Vijfhoekkunstroute van start met dit jaar als thema:
‘Maskers. Laat je zien’. Tijdens dit weekend zullen zo’n 110 kunstenaars hun
werk onder meer in ateliers, gastruimtes en buurtwinkels exposeren.
Het Binnenblad nam een kijkje achter de schermen en sprak met één van
de initiatiefnemers, Dorothé van Schagen.

D

e Vijfhoekkunstroute is in 2006 van
start gegaan met ruim 60 beeldende
kunstenaars die hun werk exposeerden in onder andere ateliers, gastruimtes en
buurtwinkels. Inmiddels, acht jaar later, is het
aantal deelnemers bijna verdubbeld. Door de
grote belangstelling en het beperkt aantal
expositieruimtes wordt er dan ook ieder jaar
weer een beroep gedaan op de buurt om huis,
winkel of restaurant ter beschikking te stellen.

Maskers. Laat je zien!
Zoals vorig jaar de ateliers door een aardappel
met vork te herkennen waren, staat het thema
dit jaar in het teken van maskers. Op de openingsavond is er een parade in de Nieuwe Kerk
waarvoor het publiek een kaartje kan kopen
en aansluitend de tentoonstelling kan bekijken. De maskers zullen door een deskundige
jury beoordeeld worden waarna ze in de tent
op het Proveniershof te bewonderen zijn.
Vers bloed
Kunstenaars die mee willen doen kunnen zich

Do r o t h é va n S c h a g en .

tegen een kleine vergoeding via de website
www.vijfhoekkunstroute.nl inschrijven. Het
is geen vereiste om in de Vijfhoek te wonen,
echter de kunst moet wel aan bepaalde eisen
voldoen. Zo worden de nieuwkomers beoordeeld op kwaliteit, originaliteit en vakmanschap. “Het is heel divers wat er binnenkomt
en we zien graag wat vers jong bloed onder
de aanmeldingen.”, aldus Dorothé, die sinds
drie jaar actief is in de organisatie van dit
spektakel.
Hart van de kunstroute
De Nieuwe Kerk is net als voorgaande jaren
het hart van de kunstroute en zal tevens fun-

Smeekbede
Iedere kunstroute vraagt veel voorbereiding
en samenwerking. In totaal zijn er negen
organisatoren in de initiatiefgroep die als
vrijwilliger ieder een deeltaak op zich nemen
en tijdens de kunstroute ook zelf hun kunst
exposeren. Het project wordt middels een
vergoeding van de gemeente, de inleg van de
kunstenaars en een twintigtal sponsoren bekostigd. “Dat gaat niet vanzelf, je moet er wel
wat voor doen en soms zelfs een smeekbede
schrijven aan de gemeente.”
Kunst van formaat
Het is soms ook best een uitdaging wat betreft
het aanleveren van de kunst voor bijvoorbeeld
de Nieuwe Kerk. "Wij willen graag dat het
werk in een bepaald formaat wordt aangeleverd en op een specifieke manier kan worden
opgehangen. Dat gaat niet altijd even goed en
dan ben je op het laatste moment nog met de
schroevendraaier bezig.”
Verbindend
De kunstroute draagt in sociaal opzicht ook
zijn steentje bij aan de buurt. Er is veel te zien,
er zijn allerlei verschillende soorten kunstenaars en je komt met een diversiteit aan
kunstuitingen in aanraking waar iedereen dan
met elkaar meningen over uitwisselt. Het is
heel verbindend wat er in de wijk gebeurt en
zo kom je nog eens bij de mensen thuis.
Tekst en foto: Mijke Groot
Montage maskers: organisatie Kunstroute
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zingen met leny van schaik

Knipkaartkoor
Maria Benerink is sinds 1994 Leny’s levenspartner. Ze zingt mee in verschillende koren
en ensembles en is onmisbaar in het kleine
bedrijfje dat ze samen runnen. Zoals Maria
het zelf zegt: “Ik verzorg de randvoorwaarden,
waardoor Leny ontspannen en vrij haar werk
kan doen. Bijvoorbeeld bij de repetities van
het Knipkaartkoor, een steeds wisselende
samenstelling van zangliefhebbers die eenmaal per maand bijeenkomen in het prachtige

Koordirigente Leny van Schaik, al sinds 1971 bewoonster van de Korte
Annastraat, is een fenomeen. Niet alleen een plaatselijke beroemdheid,
maar landelijk en zelfs internationaal bekend. Hoe dat zo gekomen is,
kan ze zelf niet goed duiden. Volgens haar zeggen maakt ze geen planning
maar doet ze ‘wat haar hart haar ingeeft en ziet ze wel’.
Toppunt van geluk
Het zat er al vroeg in. Zeven jaar was ze toen
ze met de klas op schoolreisje met een rondvaartboot door de Amsterdamse grachten voer
en alle kinderen aan het zingen kreeg.
“…en dan ging ik een liedje inzetten: ‘Groen
is ’t gras, groen is ‘t gras…’ en dan weet ik dat
ik bijna zwol van geluk als alle kinderen mee
gingen zingen,” vertelt Leny. “Al tijdens het
zingen begon ik een nieuw liedje te bedenken,
want ik was bang dat de aandacht verslapte.
Nu kan ik het benoemen, maar als kind
realiseer je je niet dat je daar mee bezig bent.
Toppunt van geluk vond ik dat.”
Ouwe taaie
“Later, toen ik lerares was in het basisonderwijs in Utrecht, werd er tussen alle lessen
door even gezongen. Kinderen gaan er veel
beter door presteren. Als ik nu de armoe zie
op scholen, dat ze met bandjes of met cd’tjes
6

mee zitten te zingen. Ik word er gewoon niet
goed van. Gewoon echt zingen met kinderen.
Of het nou ‘Ozewiezewoze’ is of ‘Ouwe Taaie’.
Als kind zat ik op een christelijke school, dus
dan zong je alle psalmen.

Ik ga door tot ik
erbij neerval
Maar dat is wel een goede basis. Ik heb ooit,
twaalf jaar lang, een kinderkoor met honderd
kindertjes gehad en ik kan zeggen: kinderen
zingen alles. Het maakt ze niet uit, als het
maar veiligheid biedt, intimiteit geeft. Degene
die er voor staat moet erop uit zijn om te
binden.”
Eigenwijs
Op haar elfde kwam Leny van Schaik in Haarlem

wonen, vanuit Duivendrecht waar ze is geboren. Nadat ze een aantal jaren in Utrecht voor
de klas had gestaan, kwam ze door toeval
weer terug in Haarlem: “Ik heb het een paar
jaar aan m’n longen gehad en ben weer bij
mijn ouders thuis gaan wonen. Daarna heb
ik jarenlang bij het Concertgebouw Haarlem
een organisatorische functie gehad. Ik heb
dit huis gekocht, terwijl ik het helemaal niet
van binnen had gezien. Puur op mijn gevoel
heb ik gedacht: ‘hier vind ik het leuk’. En toen
zeiden de mensen: ‘Wat? Ga jij in de Vijfhoek
wonen?’ Dat was geen nette buurt toentertijd.
Ik dacht ‘het zal wel, maar ik doe het lekker
toch’. Ik woon hier nog steeds met heel veel
plezier.”
Freelance
Leny had ondertussen een dirigentenopleiding
gevolgd en bij wijze van hobby wel eens
gedirigeerd. Op haar veertigste gaf ze haar
reguliere baan eraan en is ze, zoals ze zelf zegt
‘gewoon maar freelance koren op gaan richten’.
Leny: “Ja, zo van: wie doet er mee?
Inmiddels hebben de koren zo'n groot repertoire opgebouwd dat ik de nieuwe zangers wel
moet laten voorzingen om te kijken of ze er in
passen.”

gebouw van het Koninklijk mannenkoor ‘Zang
en Vriendschap’, het oudste mannenkoor van
West-Europa. Ik doe dan altijd het openingswoord en als ik dan vraag ‘zijn er hier nog
nieuwe?’ gaan er altijd weer vingers omhoog.”
Leny vult aan: “Er komen altijd zo rond de
honderd mensen, de helft zie je heel regelmatig of altijd, twintig procent zie je soms.
Een bijzonder lid is een man uit Enschede, een
pianostemmer, die komt af en toe, met vrouw
en kind. Dus ik dacht: ‘die hebben hier familie
wonen, maken er een mooi dagje van’. Maar
ik heb het hem een keer gevraagd en weet je
wat ie zei? ‘Nee, we gaan lekker naar huis.’
Hij komt anderhalf uur zingen en dan rijden ze
weer terug. Dat is ongelofelijk. En soms belt
er iemand: ‘we hebben een kaart liggen van
twaalf jaar geleden, geldt die nog? Dan zeg ik:
‘ja hoor, ik ga door tot ik erbij neerval’."

Zingen met Leny van Schaik
Onder het motto ‘Zingen met Leny van Schaik’
is Leny in te huren om groepen mensen aan
het zingen te krijgen. Of dat nu een congres
van ziekenhuisdirecteuren is, of iemand die
restaurant Groenendaal afhuurt om zijn
verjaardag te vieren. Nooit een happening
waarbij de bitterballen rondgaan met tussendoor wat muziek, nee het is echt een act.
“Laat ik wel een eventueel misverstand uit
de wereld helpen,” haast Leny zich eraan toe

te voegen, “ik denk niet dat ik de beste
dirigent van de aardbodem ben. Ik ken mijn
plafond. Dat is voorwaarde voor de uitoefening van elk vak lijkt me. Dus ik doe
wat ik absoluut goed aankan, wat ik
beheers. Vaak is het zo, dat wat een
dirigent aankan, kan een koor ook aan.
Ze zeggen wel eens ‘er zijn geen slechte
koren, alleen slechte dirigenten’. Daar zit
wel iets in. Mijn uitgangspunt is: ik wil dat ze
gelukkiger naar huis gaan dan dat ze kwamen.
Dat is een mooi gegeven toch?”

Song of Survival
Internationaal bekend werd Leny met haar
koor Malle Babbe. Twee vrouwen in dat koor,
zelf ex-gevangenen van de jappenkampen in
Indonesië, hadden gehoord dat vrouwen van
een kamp op Sumatra complete klassieke
muziekstukken uit het hoofd hadden geleerd
en uiteindelijk zelfs - met toestemming van de
bewaking - meerstemmig hadden gezongen.
Dat resulteerde in een aantal concerten
waarbij Helen Colijn, de kleindochter van de
politicus, die haar kampervaringen had vastgelegd in haar boek Song of Survival,
fragmenten daaruit voorlas en Malle Babbe
een aantal van die stukken zong.

Maria: “Dat was vaak heel aangrijpend. Er
kwamen soms vrouwen die als meisje van
veertien in dat kamp aan dat koor hadden
meegedaan. Ze kwamen uit het hele land.
We hebben het keer op keer moeten herhalen,
zo groot was de belangstelling. We hebben de
muziek op verzoek van Helen op CD gezet.
Op naar Australië
Een Australische regisseur, Bruce Beresford
- de naam zei ons niks, maar hij had voor

Driving Miss Daisy de Oscar voor beste film
gewonnen - wilde het boek van Helen Colijn
onder de naam Paradise Road gaan verfilmen.
Dus die belde met de schrijfster, die tipte hem
en hij kwam direct naar Haarlem.

Ik moest Glenn
Close leren
dirigeren
Zaten we ineens met zo’n heel beroemde kerel
op de Botermarkt bij De Roemer. Of hij de
muziek van de CD voor zijn film mocht
gebruiken en of Leny als musical director
wilde meewerken."
Leny: ”Maria kon onbetaald verlof krijgen en
zo zijn we drie maanden in Australië op een
enorme filmset geweest met wereldberoemde
actrices die nu nog Oscars krijgen.
De afgelopen uitreiking nog Cate Blanchett,
die in Paradise Road debuteerde. Je gelooft
het toch niet. Ik moest Glenn Close leren
dirigeren. Terwijl ik klaar sta om haar de
eerste aanwijzing te geven, realiseer ik me
dat ik haar de slagtechniek moest leren,
waar ikzelf nooit sterk in ben geweest.
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SpaarneDuinm a k e l a a r d i j

nieuws uit de wijk

De fietsspecialist

Meteen het juiste adres

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

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

Ik dacht: ‘ze moesten me daar in Utrecht, waar ik die opleiding heb
gedaan, eens zien’. Toen kreeg ik van de zenuwen verschrikkelijk
de slappe lach en kon niet meer ophouden. Dat moest ik natuurlijk
uitleggen. Het ijs was onmiddellijk gebroken. Ik kon niet meer stuk.
Het was fantastisch.”
Ambities
De verzoeken om losse optredens te verzorgen blijven binnenstromen. “We zeggen nu veel vaker ‘nee’,” zegt Leny. “Ik ben vorig jaar
70 geworden en wil dat niet meer, met al die deadlines, want er
zit overal veel voorbereiding aan vast.” Maria: “Dan kom je na een
optreden ’s avond om één uur, half twee thuis, om vervolgens eerst
nog de digitale piano uit te laden. Als je dan de volgende ochtend
meteen weer in touw moet voor een koor van honderd man, dan
wordt het echt te gek. Want als Leny voor een koor staat dan geeft
ze zich voor de volle honderd procent.”

Graag tot ziens!

fo to : S t i c ht i n g Gev e ltekens

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

Verloren gewaande
gevelsteen
terug na 40 jaar!

NVM

“Ik maak nooit toekomstplannen en heb ook geen ambitie” legt
Leny uit. “Ik heb bij de oprichting van die koren niks gedacht, ik
had gewoon zin om te gaan zingen met mensen. Ik heb nu ook
een seniorenkoor met circa 150 leden. Elke vrijdagochtend in de
Remonstrantse kerk aan de Oranjekade is het een feest. En op
dinsdagmorgen begeleid ik nog een gemengd koor; Haarlemmerolie, ook fantastisch hoor. We hebben nog niet zo lang geleden een
klein ensemble opgericht, de Nadeo’s, een rare naam, ‘Na de overgang’ betekent het. Zingen we met pruiken en pakjes liedjes uit de
dertiger jaren en van de Andrew Sisters. Laatst nog in de Nieuwe
Kerk bij het afscheid van koster Cees Varkevisser.

KAPSALON
beautysalon
ipl definitief ontharen
pedicure

Een goed spoor
“Tegen sommige verzoeken kun je geen ‘nee’ zeggen. Een paar jaar
geleden heb ik met kerst nog in de koepelgevangenis gezongen met
de gevangenen en hebben ze de polonaise op Stille Nacht gelopen.
Niet om te keten, maar uit pure euforie. Zo blij waren ze.”
Maria: “…of dat weekend met kankerpatiënten, dat was zo
aangrijpend. Het maakt dat we nog heel lang zo door willen gaan.”
Leny: “Dat is een grote wens van ons allebei. En zo een goed spoor
achterlaten.”

Wethouder Jan Nieuwenburg (Economische Zaken) onthulde vrijdag
7 maart op het Wilsonplein een unieke gevelsteen, met een al even
unieke geschiedenis. Allereerst is de voorstelling op de gevelsteen
opmerkelijk. Hij is op
Wilsonplein 4 geplaatst in
1917, maar is een stenen
3D-kopie van een aquarel uit 1798 van Wijbrand
Hendriks
(1744-1831).
Links zie je de Doelmolen,
in 1870 afgebroken toen
een gedeelte van de singel
werd gedempt om plaats
te maken voor de Wilhelminastraat. In het midden
de in 1610 gebouwde en
in 1846 afgebroken Raampoort. Rechts is nog een
stukje van de BereidersWethouder Nieuwenburg en de familie Jansen
traat (thans Sophiastraat)
onthulden samen de gevelsteen.
te zien. Schilder Wijbrand
Hendriks moet dus in de richting van de huidige Stadsschouwburg
hebben gekeken, toen hij op het plein stond bij het vastleggen van het
stadsgezicht.
Niet minder bijzonder is de bijna honderdjarige geschiedenis van de
steen. In 1976 waren er vergevorderde plannen om de Sophiastraat
door te trekken naar de Raamvest, waarvoor een gedeelte van het
Wilsonplein afgebroken zou moeten worden. De toenmalige bewoner
van nummer 4 vreesde dat bij de sloop van het monumentale pand ook
de gevelsteen verloren zou gaan. Hij haalde hem uit de muur en nam
hem mee. De steen verdween daarmee uit het zicht. Tot 2012, toen
Martin Busker, voorzitter van Stichting Geveltekens, een gouden tip
kreeg van een collega: de steen was teruggevonden in Krimpen aan den
IJssel en in het bezit van Jos Jansen, de kleinzoon van de oorspronkelijke bewoner. De familie Jansen, die graag bereid was om de steen zijn
oude plekje weer te gunnen boven de voordeur van het huis dat nu een
gemeentelijk monument is, assisteerde de wethouder bij de onthulling.

Tekst: Hans Smit. Foto’s: Angela Pondaag en archief Leny van Schaik
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ondernemers in beeld

Hulde aan Schultheis Coiffures!
Aan het interieur zou je het niet zeggen, maar Schultheis Coiffures in de
Gierstraat bestaat al ruim 80 jaar en is vanaf het prille begin gevestigd in
dezelfde straat. Een goedverzorgde moderne kapsalon, met aan het roer
Marlies en Jeroen Schultheis.

huidadvies

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

A

Vl n r : Do m i n i q u e, M a r l i es , J er o en en Deed ee

fgelopen februari ontving Schultheis
Coiffures van oud-topkapper Richard
Koffijberg een gouden speld en een
oorkonde. De kapsalon is namelijk al 40 jaar lid
van de ANKO, de brancheorganisatie van
kapperszaken in Nederland. ‘We zijn eigenlijk al
zo’n jaar of 60 lid, maar ze houden de leden-

administratie pas bij sinds begin jaren zeventig!’
Marlies en Jeroen waren bijzonder verrast door
het bezoek van Koffijberg, ambassadeur en
vice-voorzitter van de ANKO. Bijzonder is het
sowieso dat Schultheis zo lang, van generatie
op generatie, op hoog niveau blijft presteren,
dat verdient dus een dikke pluim.

Vanaf 1930 zit de kapsalon al in de Gierstraat.
Van ‘opa’ Paul ging de zaak over naar ‘vader’
Willem en sinds 2000 staan ‘zoon en schoondochter’ Jeroen en Marlies achter de kappersstoel. Persoonlijke aandacht en een goede sfeer
in de zaak zijn de ingrediënten voor een grote
vaste klantenkring. Dames en heren, jong en
oud, hip en klassiek. Als je eenmaal in die stoel
zit krijg je een heerlijk kopje koffie, een
tijdschrift erbij en je voelt je thuis, even er
helemaal uit.
Naast hun drukke gezinsleven, drie prachtige
jonge dochters, volgt het stel de laatste
haartrends en productinnovaties uit binnen- en
buitenland op de voet. ‘Iedere klant moet blij
en verzekerd van een goed kapsel de deur uit
gaan. Of het nu gaat om wassen/watergolven of
hairextentions, je kapsel moet bij je persoon
passen. Allemaal verschillende mensen
betekent allemaal verschillende kapsels, dat
maakt dit werk zo interessant.’
Hartelijk gefeliciteerd, Jeroen en Marlies enne….
ga zo door!
Tekst: Caroline de Wilde
Foto: Angela Pondaag

Leve de lente met narcisjes!

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

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

‘Alstublieft, een hele vrolijke lente!’ Vorig jaar kwam u ze ook al
tegen in de Vijfhoek en wegens groot succes ook dit jaar, gewoon omdat ze er zo’n plezier aan beleven: Jos en Caroline van SpaarneDuin
Makelaardij delen op een stralende 20 maart potjes met narcisjes
en blauwe druifjes uit aan de bewoners
van de binnenstad.
Caroline: “De reacties zijn zo leuk. We
maken van de eerste dag van de lente
gewoon een klein feestje. Allereerst
omdat we er zelf hartstikke vrolijk van
worden en vooral ook omdat we hiermee willen laten zien dat je met iets
simpels en kleins mensen een groot
plezier kan doen. Met de een raak je
in gesprek met de ander wissel je een
paar woorden, maar je hebt contact
met mensen in je buurt en dat is waar het ons om gaat.”
Jos: “We sjezen met z’n drieën dagelijks op onze fietsen door de
binnenstad op weg naar een bezichtiging of afspraak, het is altijd

haasten en nu nemen we lekker de hele dag de tijd om even stil te
staan bij de contacten in de buurt. We spreken nieuwe bewoners en
juist ook degenen die hier al jaren wonen. De eerste dag van de lente
is volgens ons een prachtige gelegenheid om de bewoners van deze
fantastische wijk eens wat terug te geven
en om iedereen een vrolijke lente en een
heerlijke lange zomer te wensen.”
Eric Weijers, de makelaar achter
SpaarneDuin Makelaardij, zit al 25
jaar in de makelaardij en is bijna 15
jaar gevestigd in het pand waar zijn
opa ooit een kruidenierszaak had
aan de Gedempte Raamgracht 14.
‘Wij zijn de buurtwinkel op het gebied
van wonen. Wanneer onze vlag wappert
staat onze deur open voor advies en informatie en we hebben altijd een kopje koffie
voor u klaar staan.’
Tekst: Caroline de Wilde. Foto: Eric Weijers
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mijn wijk

ALKMAAR

HAARLEM

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

Woon jij ook hier?
Annemarie Klein (46), woont samen met haar vriend Michel aan de Gedempte Voldersgracht in één
van de kleinste huisjes van de Vijfhoek. Naast haar baan, bespeelt ze diverse muziekinstrumenten,
schildert kleurrijke taferelen en bewerkt sinds kort ook houten schalen.

 Buurtpraatjes
“Maart en april zijn mijn favoriete maanden.
Het wordt lichter, buurtpraatjes komen weer
op gang en terrasjes vullen zich langzaam aan
met vrolijke mensen. Ik heb geen tuin, dus zit
ik altijd heerlijk voor mijn huis.”
 Ierse muziek
“Ik hou van schilderen en ben dol op Ierse
muziek. Zelf bespeel ik een aantal Ierse
instrumenten, zoals de Tin Whistle (ijzeren
fluit), de Bohdran en de Spoons. Ook heb ik
een aantal violen. Eigenlijk bespeel ik van alles
een beetje.”

WWW.COPYCENTRE.NL

 Poenani
“Mijn schilderpassie begon na het overlijden
van mijn schoonmoeder in 2012. Zij liet een
hoop schilderspullen achter waarna het bij
mij begon te kriebelen. Ik kreeg toen een
enorme drive om te gaan schilderen en zo zijn
de Poenanies van Annemarie ontstaan. Het
woord Poenanie is overigens een Surinaams
woord en betekent vagina. Ik zag er de humor
wel van in en vind de reacties op mijn schilderijen altijd leuk en boeiend. ”

 Afkomst
“Door mijn getinte uiterlijk denkt men vaak dat
ik uit het buitenland kom. Als ik dan vertel dat
ik in Goirle ben geboren, krijg ik af en toe de
vraag: ‘in welk land ligt dat dan?’ Uhh . . . zo’n
20 km onder Tilburg! Ik was zes maanden oud
toen ik in Haarlem kwam wonen en ben in de
Lakenkopersstraat opgegroeid. Sinds vorig jaar
maart woon ik samen met mijn blonde krullebol Michel in dit kleine huiske. Voor ons stond
het vast om terug te keren naar de Vijfhoek
waar we elkaar inmiddels 16 jaar geleden als
buren hebben leren kennen.”
 Vijfhoek
“In 1998 nam ik mijn intrede in de Vijfhoek en
vond het meteen een geweldige buurt. Het
bruist, maar het kan er ook heerlijk rustig
zijn bijvoorbeeld op een zondagochtend. Met
Koninginnedag moet je gewoon in de Vijfhoek
zijn. Ook als er geen evenement is, kom je al
wandelend van alles tegen. Het is dorps en
toch heeft iedereen hier zijn eigen ding. De
saamhorigheid is geweldig.”

 Vuilcontainers
“De Vijfhoek is echt genieten, maar er zijn ook
nadelen. Het is jammer dat mensen vaak hun
vuil naast de afvalcontainers zetten in plaats
van het erin te stoppen. Het oogt vies, stinkt
en nodigt anderen uit er meer troep bij te zetten. Daar zou men best in de buurt wat meer
rekening mee kunnen houden.”

De Poenanies van
Annemarie
 Woning
“Ons huisje, anno 1929, is zo klein dat we alles
zittend binnen handbereik hebben. Met 40m2
leer je heel efficiënt om te gaan met je ruimte
en natuurlijk pas je je aankopen daar op aan.
Ondanks dat het klein is heb ik niet het gevoel
dat het op me af komt. Ons motto luidt dan
ook, wat van rechts komt heeft voorrang. Zo
bots je niet tegen elkaar op!”

 Kunst
“Ik geniet enorm van mooie kunst, vind het
leuk om met kunstenaars te praten en nieuwe
inspiratie op te doen. Momenteel focus ik me
op het beschilderen van houten schalen en
ga ik binnenkort met een workshop beginnen.
Dit jaar mag ik voor de tweede keer meedoen
aan de Vijfhoekkunstroute en exposeer in dit
kleine huisje. Helaas mogen mijn Poenanies
alleen niet in de kerk hangen.”
 Favoriete plekje
“Het terras van Café de Vijfhoek is mijn favoriete plek, maar dat is helaas een stuk kleiner
geworden. Ik hoop echt dat het café haar
terras weer iets mag uitbreiden, want eerlijk is
eerlijk, dit was toch het draaiende hart van de
Vijfhoek en dat moet weer terugkomen.”
 Geniet!
“Ik hou van het gedichtje van Toon Hermans:
‘Wie de dood niet kent, kan eigenlijk niet
leven. Want dood zullen we altijd zijn, en het
leven duurt maar even.’ Kortom pak het leven
met beide handen aan en geniet!”
Tekst en foto’s: Mijke Groot
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even voorstellen

Gevonden!

Het kan vrijwel niemand ontgaan zijn. De vraag naar nieuwe enthousiaste redactieleden in onze
wijk werd in het vorige nummer gróóts aangekondigd... Zo! Jan en Claudia, de harde kern van
de redactie, hebben het geweten; wat een animo! De oproep heeft geresulteerd in vijf nieuwe
redacteurs en een nieuwe assistent vormgever, stuk voor stuk razend enthousiast.
Geweldig om te zien wat voor betrokkenheid er heerst binnen onze wijk en met het Binnenblad.
De aftrap van de eerste redactievergadering was ontzettend inspirerend, energiek en positief.
De ideeën vlogen over tafel, dat belooft wat voor de komende edities! Graag stellen wij ons dan
ook even aan u voor als medebewoner van de wijk.

Wie is Charlotte?
“Ik ben Charlotte Spanjaart, sinds een jaar trotse bewoonster aan de Gasthuisvest. Ik woon aan de rand van de Vijfhoek, maar kreeg gelukkig permissie en ben officieel toegetreden tot de redactie van het Binnenblad. Met mijn studie
Marketing & Communicatie op zak en fulltime werkende bij
het interieurbouwbedrijf van mijn vader (INTOS) ben ik sinds
zes maanden begonnen aan een tweede studie, Journalistiek
& Nieuwe Media. Dit komt nu mooi van pas!” Lees verder op
de volgende pagina 

Wie is Hans?
“Mijn naam is Hans Smit en samen met mijn
vrouw ben ik in 2007 in Haarlem komen wonen.
Mijn vrouw is een echte Mug die na veel omzwervingen weer erg graag in Haarlem wilde
wonen. Dat vond ik, na 37 jaar Amsterdam,
geen enkel probleem. En, meer dan dat, het Vijfhoekspleintje waar wij sindsdien aan wonen, is
een heerlijke locatie die sterk doet denken aan
de Amsterdamse Jordaan.” Lees verder op de
volgende pagina 

Wie is Peter?
“Mijn naam is Peter Beentjes, getrouwd
met Nanda en samen hebben we twee
prachtige dochters. Sinds september
2013 wonen we met veel plezier in
Raakshof. Daarvoor woonden we in
Schagen en Uithoorn, maar met het
zelfstandiger worden van onze meiden werd de wens om in een stadscentrum te wonen steeds sterker. Het
werd Haarlem waar wij met volle teugen genieten van de 'verleidingen' van
de stad.” Lees verder op de volgende
pagina 

Wie is Angela?
“Mijn naam is Angela Pondaag, ik ben
34 jaar en woon reeds 11 jaar met mijn
vriend en twee katten in Haarlem. Wij
wonen dicht tegen de vijfhoek aan en
vinden dit zonder twijfel de gezelligste
wijk van Haarlem. Vooral in de zomer
gaan wij regelmatig een drankje drinken op een van de leuke terrasjes van
de Vijfhoek of op bezoek bij een vriendin
die in het mooie Proveniershof woont.”
Lees verder op de volgende pagina 

Wie is Claudia?
“Mijn naam is Claudia Schepers, 37 jaar,
en ik woon nu drieëneenhalf jaar met
heel veel plezier in de Vijfhoek. In januari 2013 ben ik gevraagd voor de redactie
van het Binnenblad, waar ik enthousiast
‘ja’ op heb gezegd. Ik ben erg trots op
ons gerestylde Binnenblad in kleur en
vind het heel leuk om op deze manier in
de wijk met mijn vak bezig te zijn. Daarnaast ben ik zoekende naar een nieuwe
baan in de marketingcommunicatie of
toerisme/hotelwezen. In beide richtingen heb ik een diploma en werkervaring.
Heb je een tip voor me, aarzel dan niet
en mail naar de redactie :-)” Lees verder
op de volgende pagina 

Wie is Jan?

“Mijn naam is Jan Hoving, van beroep
belangenbehartiger met twee vrijwilligerstaken; de Nieuwe Kerk en ons
Binnenblad. Verder heb ik als hobby de
historie van de Vijfhoek.”
Lees verder op de volgende pagina 

Wie is Mijke?
“Ik ben Mijke Groot, 39 jaar, bouwkundig
project manager en sinds 2011 woonachtend in de Vijfhoek. In 2000 ben ik
naar Australië geëmigreerd en heb daar
mijn Australische vriend leren kennen.
Na 11 jaar vond ik het wel weer eens
tijd om terug te keren naar dit kleine
kikkerlandje, maar ja, waar ga je dan
wonen? Voor mijn vriend en ik was het
een vereiste om in een gezellige nette
stad met veel karakter te wonen. Ook
natuur was voor ons belangrijk, dus als
het even kon dichtbij de duinen. Amsterdam vonden we te groot en met mijn
familie in de Zaanstreek, viel de keuze
al gauw op Haarlem. Bij toeval zijn wij
in de Vijfhoek beland en achteraf kwamen we er achter dat dit dus één van de
leukste buurtjes van Haarlem is!” Lees
verder op de volgende pagina 

Wie is Jan?
“Ik kon helaas niet bij het maken
van de foto zijn, maar dat witte
lijntje ben ik dus.... Mijn naam
is Jan Vesters en beschouw me
als een echte Vijfhoeker. Ik woon
samen met Liesbeth in 'n prachtig
oud huisje op de hoek Oude Raamstraat en de Raamvest. Saillant
detail, we hebben elkaar ontmoet in
Café Het Wasbeertje (wat nu Café
Briljant is), midden in de Vijfhoek
dus.” Lees verder op de volgende
pagina 
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even voorstellen vervolg

 Wat is Charlotte haar rol binnen de redactie?
“Ik zal mij richten op redactionele artikelen. Ik heb grote interesse in de mens en zijn/haar
gedrag. Het lijkt mij hartstikke
leuk deze interesse binnen onze
wijk te doorgronden en mijn ervaringen met jullie te delen.”
Spreken of zwijgen?
“Spreken! Liefst nog vijf kwartier in een uur… Ik
sta redelijk bekend als een overenthousiaste
spraakwaterval. Daarentegen ben ik ook heel
goed in zwijgen. Concentreren en schrijven?
Hoewel ik een vrouw ben en hoor te multitasken
kan ik dit toch echt gewoon beter in stilte!”
Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Enthousiast, energiek, plichtsgetrouw en vrolijk.
Maar tegelijkertijd een kleine stresskip die voor
haarzelf met regelmaat van een mug een olifant
maakt! Meevaller? Het valt binnen mijn bewustzijn dus work in progress haha…!”

Van de wijkraad

Spreken of zwijgen?
“Nee, ik ben geen prater. Ja, na een paar biertjes
in de kroeg, maar interviewen is niets voor mij.
Het kletsen laat ik met plezier aan de andere
redactieleden over.”
Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Buurtbewoner, wandelen, speciale biertjes, creatief en fan van Feyenoord (ja, dat kan samen).”
 Wat is Peter zijn rol binnen de redactie?
“Nieuw huis, nieuwe woonplaats, nieuwe kroegen, nieuwe
restaurants en nieuwe mensen.
Met inzet voor de wijk leer je
deze natuurlijk het beste kennen. De oproep van het Binnenblad voor een assistent vormgever kwam dan ook als geroepen. Al 30 jaar ben
ik werkzaam in de IT, waarvan de laatste jaren
als SAP systeembeheerder. Het probleem oplossen is dagelijkse kost, maar het creatieve is dan
ver te zoeken. Dat aspect hoop ik vorm te geven
bij het Binnenblad. Een enthousiaste groep mensen van verschillend pluimage, dat gaat zeker
goed komen.”

 Wat is Hans zijn rol binnen de redactie?
“Na mijn studie Nederlands, heb
ik veel geschreven voor het (improvisatie)theater. Daarna, in
de jaren dat ik een eigen organisatie- en adviesbureau had,
heb ik nauwelijks iets anders
dan saaie verslagen aan het papier toevertrouwd. Sinds kort heb ik een eigen
tekstbureautje (www.tricam.nl) waar ik schrijf
voor vakbladen op het gebied van de ruimtelijke
ordening. Vorig jaar heb ik een boek geschreven
over een heel ander en tragisch onderwerp: euthanasie en dementie. Het leek me leuk daarbij
iets in de vrijwilligerssfeer te doen. Dat werd het
prachtige Binnenblad, waaraan ik graag een
bijdrage wil leveren met artikelen en (dat doe
ik het liefst) interviews met iedereen die als bewoner, ondernemer of op welke andere manier
betrokken is bij deze spannende wijk.”

Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Humoristisch, realistisch, ‘controlefreak’, trotse
vader en echtgenoot.

Spreken of zwijgen?
“Steeds meer geleerd te luisteren voor ik iets zeg.
‘De wijsheid komt met de jaren’ zullen we maar
zeggen.”

Spreken of zwijgen?
“Samen werken aan een uitstekende wijkkrant
+ veel contacten in een mooie wijk, met andere
woorden: spreken.”

Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Creatief, humor, informatieverslaafd, nieuwsgierig en liefhebber van lange wandelingen.”

Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Weten waar het over gaat, betrouwbaar en
enthousiasmerend.”

 Wat is Jan zijn rol binnen de redactie?
“Ik ben vormgever bij een groot
internationaal reclamebureau
en sinds vorig jaar actief voor
het Binnenblad. Jan Hoving
vroeg mij of ik wilde helpen bij
het opstarten van de overgang
van zwartwit naar de gekleurde
versie, en van het een komt het ander....”

 Wat is Angela haar rol binnen de redactie?
“Voor het Binnenblad ga ik een
redactionele en fotografie bijdrage leveren. Ik zou graag de
bijzondere mensen, bedrijven
en gebeurtenissen in de Vijfhoek beter willen leren kennen
en via het Binnenblad met alle
bewoners willen delen.”

Spreken of zwijgen?
“Spreken! ‘Wie niet spreekt zal niet gehoord worden. Wie niet schrijft zal niet gelezen worden’. Ik
hoop dat Raaks meer aandacht kan krijgen in
het Binnenblad.

 Wat is Jan zijn rol binnen de redactie?
“Vanuit de redactie contacten
blijven onderhouden met onze
adverteerders, de wijkraad en
natuurlijk de bewoners in de
wijk.”

Spreken of zwijgen?
“Mijn passie is fotografie, om meer met mijn
foto’s te doen ben ik enkele jaren geleden een
blog begonnen. Door online rond te kijken naar
andere bloggers ben ik in aanraking gekomen
met foodfotografie. Deze hobby heeft geresulteerd in een uitgebreide collectie kookboeken en
magazines en vooral een steeds groter wordende verzameling van bordjes, kopjes, schaaltjes
en glaasjes.”
Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Creatief, foodlover en natuurliefhebber”
 Wat is Claudia haar rol binnen de redactie?
“Nu Annemarie gestopt is en we
met zoveel nieuwe leuke mensen
een redactie vormen neem ik
voorlopig de rol van eindredactrice op me. Uiteraard zal ik ook
blijven interviewen, schrijven en
fotograferen, al zal de hoeveelheid artikelen en foto’s van mij wel wat minder
zijn.”
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Nieuwe baan
Jochem, geboren en getogen in Leusden,
kwam naar Haarlem vanwege zijn nieuwe baan
als politieagent in de regio Kennemerland.
“Want met de kust, de haven, het vliegveld en
een grote stad als Haarlem, heb je heel
Holland in het klein”, legt Jochem uit.
“Gelukkig vond ik al snel een huis in de Korte
Houtstraat.”

Spreken of zwijgen?
“Spreken, ik ben altijd heel open en eerlijk en kan
dus ook moeilijk zwijgen als me iets op het hart
ligt. Geheimen kan ik echter goed bewaren!”
Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Opgewekt, creatief, ondernemend en betrouwbaar.”
 Wat is Mijke haar rol binnen de redactie?
“Als nieuw redactielid van het Binnenblad zal ik
buurtbewoners interviewen en stukjes schrijven
over evenementen. Omdat ik
vrij nieuw ben in de Vijfhoek,
leek het mij een leuke manier
om zo de mensen in mijn wijk
beter te leren kennen. Zo kom
je nog eens bij de mensen thuis.
Met name schrijven over mensen met een bijzondere hobby of passie vind ik
erg leuk.”
Spreken of zwijgen?
“Spreek als je wat zinnigs te melden hebt en
zwijg als de ander dat heeft.”
Omschrijf jezelf in een aantal kernwoorden:
“Ambitieus, sportief maar af en toe ook lekker
relaxed. Ik hou bijvoorbeeld erg van muziek
maken en heb 13 jaar saxofoon gespeeld in een
showorkest. Daar traden we op met veel bekende Nederlanders. Helaas wordt het een beetje
lastig om in het huis waar ik nu woon te gaan
oefenen. Ik denk niet dat de buren dat getetter
erg op prijs stellen.”
Tekst: redactie
Foto's: Karola Lefeber

“You are exactly where you need to be”
Portrait, aan de Raamvest 29A, wordt gerund
door Karen Staal, haar vriend Rogier van
Straten en vriendin Daisy van Leeuwen. Het
is een hippe multipurpose locatie waar je kan
shoppen, werken, samenkomen, koffiedrinken
en geïnspireerd kan worden.
Naast kleding, posters, vaasjes, nieuwe &
tweedehands meubeltjes, is er plek om koffie
te drinken en voor ZZP’ers om te werken. Het
concept van Portrait staat overigens niet vast,
de drie willen altijd vernieuwend blijven.

Jochem en Maaike
van de wijkraad

“We zijn altijd op zoek naar nieuwe producten
voor onze winkel en staan open voor nieuwe
dingen en ideeën die op ons pad komen.”
Waar zij zichzelf over een jaar zien? “We hopen
dat Portrait dan een begrip is in de Vijfhoek
en fungeert als tweede woonkamer.”
Openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van
10.00 tot 14.00 uur. Dinsdag gesloten.

GratisAfhalenInHaarlem. Dit is een pagina
waar mensen hun producten kunnen
aanbieden en geïnteresseerden die gratis
kunnen komen afhalen. “Toen de beheerder
van de pagina eens bij me langs kwam om
spullen op te halen, gaf ik direct aan: ‘Mocht
je nog mensen nodig hebben, laat het me dan
weten’.” En zo kwam er weer een vrijwilligerstaak bij om deze pagina, die ruime 4300 leden
telt, te beheren. “Ik ben onlangs trouwens ook
begonnen met de éénjarige opleiding PW4,
die ik in vijf maanden hoop af te ronden.”

Jochem Koetsveld (33) en Maaike
Beun (25) wonen sinds viereneenhalf jaar samen in de Korte Houtstraat. Jochem is politieagent in de
regio Kennemerland en Maaike
werkt als pedagogisch medewerkster
op een buitenschoolse opvang. Sinds
een jaar delen ze samen het penningmeesterschap in de wijkraad.

D

Waarom niet
e wijkraad was al een tijdje op zoek
naar een frisse blik en wat verjonging.
Toen Jochem werd benaderd door
collega en buurtbewoner Robert van Doorn
(de voormalige penningmeester), was
Jochem’s reactie: “Waarom niet!”

Snelle promotie
“In eerste instantie zou ik me alleen richten op
de ontwikkeling van een nieuwe website voor
de wijk. In dezelfde tijd werd de wijkraad
omgezet naar een stichting, en omdat deze
stichting op dat moment geen secretaris had,
werd ik benoemd om deze taak op me te
nemen. Kort daarna vertrok helaas de
penningmeester. Ik heb toen aangeboden deze
taak tijdelijk op me te nemen tot zich een

geschikte kandidaat aandiende. Toen de lange
zoektocht geen succes opleverde ben ik
penningmeester gebleven.” En zo is Jochem
binnen een jaar, van groentje binnen de
wijkraad, gepromoveerd naar penningmeester.
Goed team
Direct na deze aanstelling, is Maaike bijgesprongen om hem een helpende hand te bieden bij het
opstellen van nieuwe contracten en de
boekhouding. Maaike: “Jochem is meer van de
brieven schrijven en ik ben meer van de cijfertjes
en financiën”, legt Maaike uit. “En daarom maken
wij zo’n goed team in deze functie.”
Liefde in de AH
Zo’n vijf jaar geleden, ontmoette de twee elkaar
bij de Albert Heijn aan de Grote Houtstraat,
waar Maaike als leidinggevende werkte en
Jochem graag door haar werd geholpen. Toen
hij haar een keer aan het eind van haar werkdag
mee uitvroeg, was het een schot in de roos.

Constante verbouwing
“In het begin, toen ik mijn huis net had
gekocht, was er weinig budget over om een
eigen stijl aan te brengen. Nadat Maaike
viereneenhalf jaar geleden bij mij is ingetrokken, is het opknappen van het huis in een
stroomversnelling geraakt.

Hier heb je heel
Holland in het klein
Het huis verkeert constant in staat van
verbouwing.” Na de keuken, het glaswerk en
een indrukwekkende boekenkast, door hen
zelf ontworpen en in elkaar gezet, is het duo
momenteel bezig om het toilet en de gang
flink te restylen. Elk project wordt uitvoerig
overlegd en tot in de puntjes uitgedacht.
Maaike: “We doen liever ergens een paar
maanden langer over, zodat het ook precies
wordt zoals wij het willen.”
Tekst en foto: Angela Pondaag

Gratis af te halen
Maaike is een echte Haarlemse Mug. Als
pedagogisch medewerker begeleidt ze
dagelijks, samen met haar collega, een groep
van 20 kinderen in de leeftijdscategorie van
vier tot zes jaar op een buitenschoolse opvang.
Daarnaast beheert zij ook de Facebook groep:
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nieuws en evenementen

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert
in de Vijfhoek.
Op 5 maart jl. was mevrouw Hennis ten behoeve van de voorbereidingen
van de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. Het campagneteam
van de VVD ontving haar in de Gierstraat waar zij de campagnewinkel
opende. Daarna bracht de minister een bezoek aan de Vijfhoek. De
voorzitter van de wijkraad Duveke Kalma en de wijkagent Paul de Rooij
informeerden haar over actuele zaken in de wijk. De wijkraad had Jan
Hoving gevraagd om gedurende de wandeling informatie te geven
over de historie van onze wijk, waarvoor zij veel belangstelling had.
Mevrouw Hennis had zelf verzocht om de Vijfhoek te bezoeken, zij is
bekend in Haarlem en kocht ondermeer haar trouwjurk in onze stad.

Wat is er allemaal te doen?
18, 19, 20, 26 en 30 april in de Jopenkerk
Op deze dagen staan er weer een aantal speciale evenementen
gepland in de Jopenkerk.
Meer info: www.jopenkerk.nl
Zondag 20 april (eerste Paasdag) - Lammetjesdag
Proef het Lentebier tijdens een wandeltocht tussen 13.00 en 20.00
uur langs een 16 tal cafés, waaronder meerdere cafés in onze wijk.
Deelname kost € 5,00 en daarvoor krijg je een routebeschrijving en
een stempelkaart. Bij voltooiing van de tocht staat er een presentje
klaar in het café waar je bent gestart. Meer info:
www.haarlemcityblog.nl/evenementen-haarlem/lammetjesdag
Zaterdag 26 april - Koningsdag
Naast de jaarlijkse vrijmarkt zal vanaf 10.30 uur de muziekband Blij
met Muziek weer een muzikale tocht door onze wijk maken. Op het
Nieuwe Kerksplein wordt voor de kinderen een springkussen en
een grote sjoelbak geplaatst, met in de nabijheid bankjes en tafels.
Meer info: www.haarlem.nl

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

	
  

Schoonmaakactie in de wijk.

Zondag 4 mei - Huiskamerconcert voor het Glazen Huis
Sing-a-songwriters Frank Doesburg en Fons Stam, Wolstraat 4,
aanvang 16.00 uur, entree 10 euro incl. drankje en hapje
Aanmelden: biancalinders@live.nl
Vrijdag 16 t/m zondag 18 mei - Vijfhoekkunstroute
Meer info: www.vijfhoekkunstroute.nl
Zaterdag 31 mei en 21 juni - Concertserie in de Nieuwe Kerk
De concerten zijn op zaterdagmiddag, duren een uur en beginnen
om 15.30 uur. De toegang is gratis, maar er wordt wel een deurcollecte gehouden om de kosten te dekken.
Za. 31 mei - Laureaten van het Prinses Christina Concours
Za. 21 juni - Laura Trompetter, percussie

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

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

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

Wijkraadvergadering.
De wijkraad vergadert elke 2e maandag van de maand
om 18.00 uur in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17.
U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Vrijdag 27 juni - Grachtenloop
Op vrijdagavond 27 juni gaan de hardlopers van de Grachtenloop
(5 en 10 km) vanaf 19.30 uur over de Raamvest, Gedempte Raamgracht, Gedempte Voldersgracht en het Hortusplein.
Meer info: www.grachtenloop.nl
Woensdag 13 t/m zaterdag 16 augustus - Haarlem Jazz & More
Meer info: www.haarlemjazzandmore.nl

Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad plaatsvinden kijkt u dan op www.haarlem.nl
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contact

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

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

Kijk op de wijk
In het hart van onze wijk viel Koningsdag dit jaar wel erg vroeg. Op vrijdag 14 maart was de
straat voor Café de Vijfhoek en de Lange Raamstraat omgetoverd tot een heuse Koningsdag
vrijmarkt. Dit alles voor de opnames van de nieuwe commercial van de Staatsloterij. Dus houd
tegen die tijd je tv in de gaten voor een paar seconden van nationale roem van onze Vijfhoek.
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

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

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

Redactie
Angela Pondaag
Charlotte Spanjaart
Claudia Schepers
Hans Smit
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Mijke Groot
Peter Beentjes (vormgeving)

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

Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Henk Walstra (tel. 534 45 93)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder, Jolanda
Lagewaard en Monique Rooyman.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
wordt verspreid in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
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Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Contactgegevens wijkraad:
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
Duveke Kalma, voorzitter
551 06 20
Henk Walstra, secretaris
534 45 93
Jochem Koetsveld, penningmeester
Bert Gijrath, lid
Els Clement, lid

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden  751 72 00
www.spaarnelanden.nl
Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

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

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

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

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

