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Lente!
N

a een wisselvallige maar donkere winter, is het eindelijk lente! Lente, het seizoen waarin de
dag en nacht ongeveer even lang zijn, is de periode waarin buurtbewoners langzaam maar
zeker weer naar buiten treden. Na een aantal maanden binnen te leven met de gordijnen
gesloten, al is dat bij sommige oude woningen enkel om het tochten tegen te gaan, gaat de wijk
weer leven. Buren lopen langer buiten, of zitten bij de eerste zonnestralen op een bankje voor de
deur of op een van de vele terrasjes.

De redactie is al eerder uit de warme schulp getrokken om weer nieuwe verhalen op papier te
zetten. Daarbij was het heel fijn dat onze groep is uitgebreid met twee nieuwe leden, fotografe
Lies Nederstigt en schrijvend redactielid, Mik Schous. Zij stellen zich hieronder nog even aan u voor.
Ook willen we hierbij de adverteerders, de bestaande en nieuwe, bedanken voor
hun vertrouwen in het Binnenblad. Alle advertentieruimte is inmiddels gevuld
en mede daardoor kunnen wij ook dit jaar de krant weer uitbrengen.
Veel leesplezier en geniet van de fijne lentezon!
Redactie Binnenblad
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Even voorstellen
Mijn naam is Lies Nederstigt. Ik ben geboren in de Barendsestraat
(Rozenprieel) en dus een Haarlemse mug in hart en nieren.
Via allerlei omzwervingen in Haarlem ben ik uiteindelijk met man
en twee kinderen beland in de Vijfhoek. We wonen hier nu 28 jaar
heel plezierig. Fotograferen doe ik graag en ben lid van Fotogroep
Haarlem, een enthousiaste amateurvereniging. Het lijkt me leuk
om voor het Binnenblad bezienswaardigheden, evenementen en
mensen te fotograferen en met u te delen. We zien elkaar!
Mijn naam is Mik Schous en vanaf deze editie ben ik een van de
redacteuren van het Binnenblad. Mijn familie heeft altijd een winkel
gehad in de Raaks vanaf 1854, genaamd Schous. Dus van jongs af
aan kwam ik al in deze buurt. Sinds twee jaar ben ik zelf weer
woonachtig in Haarlem en vorig jaar ben ik mijn eigen onderneming gestart, Raaks Halle ‘de conceptstore in hartje Haarlem’.
Het onderdeel zijn van de redactie leek mij een mooie manier om
meer betrokken te zijn bij de buurt.
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Woon jij ook hier?

Sinds een halfjaar woont Hennie van Wijk (48) samen met zijn ouders in
een mooi nieuwbouwappartement aan de Raaks. Hij is fanatiek in alles
wat het leven leuk maakt: muziek, reizen, Facebooken, lekker uit eten gaan,
strandfeesten en festivals bezoeken, en voetballen. Dat laatste de afgelopen
tien jaar wel alleen als toeschouwer, want Hennie heeft ALS.

 Raaks
Hennie kwam in 1999 vanuit Amsterdam in
Haarlem wonen. Eerst in de omgeving van de
Amsterdamse Poort en daarna, toen de ziekte
in een verder gevorderd stadium kwam, in een
aangepast huis aan de Brouwerskade. Het leven
aan de Raaks bevalt hem uitstekend. Hennie:
“Je hebt alles in de buurt. Een modern huis en
aardige mensen om ons heen, heel belangrijk”.
Zijn moeder Riek vult aan: “Hij gaat vaak
’s morgens, als de verzorging geweest is, alleen
lekker de straatjes door. Heerlijk is het hier.
Mensen zijn hier vergeleken met Amsterdam
meer betrokken. Ze zeggen altijd gedag en zijn
behulpzaam. Hennie kan niet zelf de buitendeur
opendoen. Als hij buiten is geweest, wacht hij
aan de overkant. Ik kijk telkens naar buiten en
pik hem op als hij staat te wachten. Maar af en
toe is dat niet nodig, dan heeft een buurman
hem al naar boven gebracht.”
 China
Er is nog geen medicijn gevonden tegen ALS
(Amyotrofische Laterale Sclerose), een ziekte
van bepaalde zenuwcellen, waardoor spieren
onvoldoende gaan functioneren. Toen Hennie

in 2005 hoorde dat dokter Huang in Peking met
het transplanteren van foetuscellen resultaat
leek te behalen, stond voor hem vast: ik ga
naar China. Geen leuke operatie: twee gaatjes
in de schedel om de cellen rechtstreeks in de
hersenen te kunnen plaatsen. En het kostte
flink wat geld, in ieder geval meer dan waar hij
over beschikte. Dus startten vrienden en familie
de kaartenactie ‘Hennie gaat naar China’ om
geld in te zamelen. Hennie begon een website
www.hennienaarchina.nl waarop hij tien jaar
lang verslag deed van zijn ervaringen. Daarna

Al acht jaar leven
in blessuretijd
volgde nog vele behandelingen, waaronder
stamceltransplantaties in Keulen en Monterrey
(Mexico). Stamceltherapie is een veelbelovende
therapie, maar het effect is nog niet bewezen.
Riek: “Ik denk dat het er wel aan heeft bijgedragen dat hij er nog is. Maar ik denk ook dat het
komt doordat hij altijd heel erg veel met sport
bezig is geweest en een optimale conditie had.
En het allerbelangrijkste, hij is altijd positief!”

 Gladiolen
Ongeveer een jaar geleden stopte het dagboek.
Hennie: “Het werd te vermoeiend, verhalen
schrijven. Ik had ook een voorgevoel dat 2014
een cruciaal jaar zou worden en dat was ook
zo. Vooral mijn scheiding kwam onverwachts en
hakte er behoorlijk in. Gelukkig kon ik bij mijn
ouders terecht.” Riek: “Ja, het werden de gladiolen!” Op zijn website valt de enorme hoeveelheid reisverslagen op. Zeker sinds de diagnose
heeft Hennie zijn hart gevolgd en is hij de hele
wereld afgereisd. Riek: “Afgelopen jaar zijn we
naar Thailand geweest, in een aangepast huis
met een hoog-laagbed en een geweldige hulp”.
Hennie: “Ik zou heel graag een keer naar Ibiza
willen, wanneer Armin van Buren daar optreedt.
Maar we hebben nog steeds geen geschikt verblijf gevonden. Ibiza is toch een yuppeneiland,
dus dat wordt nog lastig.”
 Facebook
Muziek is zijn grootste hobby. Daarnaast is Hennie bijna dagelijks actief op Facebook, waar hij
ook de steun en toeverlaat is voor iedereen die
een gevecht moet leveren om het leefbaar te
houden. Met lotgenoten praat hij daar veel over
de ziekte en wisselen ze tips uit. Riek: “Hennie beurt iedereen op. En laatst heeft hij twee
scholieren geholpen met een scriptie over de
ziekte”. Hennie: “Dat doe ik via e-mail, omdat
praten nu heel moeilijk gaat. Te vermoeiend.”
Tekst: Hans Smit
Foto's: eigen foto's Hennie

ALS ALS IN BEELD KOMT
Iedereen kent wel de acties - zoals de Ice Bucket
Challenge - die dienen om geld in te zamelen
voor onderzoek naar ALS.
Op 21 maart was Hennie aanwezig bij de
presentatie van het fotoboek Als ALS in beeld
komt met foto’s uit het dagelijks leven van
ALS-patiënten, waaronder hijzelf. De opbrengst
gaat naar het onderzoek naar ALS.
Voor meer informatie over ALS-acties,
kijk op: www.als.nl
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HISTORISCH KIJKJE

Mevrouw Hoogkamer vertelt…
Dossier Hoogkamer geeft een historisch
kijkje in de keuken van het Wijkblad
Het begon met een map met een handgeschreven brief, foto’s en enkele
oude exemplaren van het buurtblad Lokaal, de voorloper van wijkkrant het
Binnenblad. De oudste stamt uit mei 1975 en dat zou betekenen dat het
Binnenblad dit jaar zijn veertigste verjaardag viert. Het buurtblad zag er
destijds anders uit; het had een half A4-formaat in de lengte, was in zwartwit gedrukt en de teksten waren geschreven met typemachinelettertype.
De hamvraag is: bestaat de wijkkrant dit jaar 40 jaar?
Mevrouw Hoogkamer
Mevrouw Nel Hoogkamer, de voormalige
eigenaresse van het dossier met oude wijkbladen, zochten we op in Heemstede. Ze is een
fitte zeventiger en woont in een mooi en licht
appartement in de Rozenburgh, het voormalige
verzorgingshuis aan de Zandvoortselaan.
Vlak voor haar vertrek uit de buurt in 2014
schonk zij het dossier aan de redactie van het
Binnenblad. Zij zou ons zeker meer kunnen
vertellen over de historie van de wijkbladen.

vertellen over de wijkkrant, de Vijfhoek/Raaks/
Doelen in de jaren ’70 en over het gebruik van
het Wijkraadsgebouw.
Buurt in de jaren ‘70
In 1967 kwam mevrouw Hoogkamer in de Doelstraat wonen, op nummer 4. Begin jaren ‘70 viel
er van alles te verbeteren in de wijk en werden
er wijkraden ingesteld. Er waren veel nieuwe
mensen in de wijk komen wonen en iedereen
deed mee. Er werden zelfs optochten gehouden

tw ee m aal zi c ht op de doelst raat

Antwoord op de hamvraag?
De belangrijkste vraag, namelijk: wanneer is de
voorloper van het Binnenblad, Lokaal, opgericht?, kon mevrouw Hoogkamer niet met zekerheid beantwoorden. Meteen ondernam zij actie
en belde Gerda Aupers, die bij de oprichting
van Lokaal betrokken is geweest. Zij moest het
weten. Helaas was mevrouw Aupers (voorheen
Woltjer) niet thuis en bleef deze vraag vooralsnog onbeantwoord.
Maar gelukkig had mevrouw Hoogkamer veel te
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om bewoners aan te moedigen te gaan stemmen. De Vijfhoek/Raaks/Doelen was een van de
eerste wijken van Haarlem met een wijkbestuur.
Dit alles vond plaats tegen de achtergrond van
het kabinet Den Uyl.
“Het was de tijd van solidariteit. Sommige van
ons hadden kinderen, en kleding werd aan
elkaar doorgegeven. Ook andere spullen gaf je
weg. Nu is iedereen individualistischer en gaat
alles veel meer over geld. Het waren andere
tijden; een straatmaaltijd bestond uit een pan

macaroni, tegenwoordig zit men aan de kreeft.
Alles was kneuteriger toen. Leny van Schaik
vrolijkte regelmatig een straatfeest op met haar
accordeon.”
Faciliterende rol
Nel Hoogkamer had vooral een faciliterende rol
in de Wijkraad. Ze stelde haar huis soms ter beschikking voor een vergadering en enquêteerde
bewoners op straat om verslag van te leggen in
de wijkkrant. Dit laatste is ook gefilmd. Zou dit
beeldmateriaal nog bestaan? Later kreeg Nel de
coördinatie van de bezorging van de wijkkrant
als taak erbij.
Het buurtblad Lokaal werd op een schrijfmachine
uitgetikt, geknipt en geplakt en werd daarna
naar de offsetdrukkerij van de gemeente gebracht. Op een avond kwam men dan bij elkaar
in het Wijkraadsgebouw - destijds in de Doelstraat op nummer 6 - om het blad, dat uit losse
vellen bestond, te vouwen en van een nietje te
voorzien. Daarna pakte elk van hen een stapel
kranten mee om te bezorgen. Lokaal bevatte
destijds geen advertenties, had dus geen eigen
inkomsten, maar het ontving wel gemeentelijke
subsidie. Het blad was destijds ook al onafhankelijk van de Wijkraad.

mevrouw Brokking. Zij leidt nu een uitvaartonderneming in Heemstede.
Parkeergarage Raaks
Mooie verhalen komen de hele middag voorbij.
Uit de periode van de bouw van de oude parkeergarage op de Raaks herinnert Nel zich nog
een mooi verhaal dat de verbondenheid van
buurtbewoners met de buurt en de saamhorigheid illustreert.
Er stonden op de plek waar de Raaks parkeergarage geplaatst moest worden huizen, ook in
een hofje op de hoek van de VoldersgrachtRaaks. Het was in die tijd een lelijk hofje dat
gebruikt werd als vuilstortplaats. De gemeente
sloopte het hofje. De gemeente brak nog meer
af en er kwam een parkeergarage en een winkelpassage. “Toen was het hek van de dam. Op de
Zuiderstraat richting Voldersgracht woonde een
vriendin met haar gezin in een oude bovenwoning met hoge plafonds. Het werd hen te gek.
Met meerdere buurtbewoners hebben zij toen
een kinderspeelplaats gemaakt op een braak-

liggend terrein om de gemeente te stoppen.
Ze hebben zelf betonblokken gegoten voor de
speeltoestellen, zelf een wip en schommel
gemaakt. Het liep tegen Kerst en na afloop
van het zware werk kreeg iedereen een kom
erwtensoep. Stel je dat nu eens voor, zoveel
werk om de gemeente een halt toe te roepen.
Helaas mocht het niet baten en werd er nog
meer gesloopt.”
Rol in de redactie Binnenblad
Na lang een coördinerende rol te hebben gehad,
werd Nel ongeveer veertien jaar geleden zelf
redactielid van het Binnenblad. Ze had als vast
onderwerp de geschiedenis van de wijk. Vandaar ook de nalatenschap van het dossier. Waar
schreef zij dan zoal over? ”Ik heb onder andere
een serie gemaakt over hofjesbewoonsters. Elke
uitgave bevatte een interview met een bewoonster van een ander hofje. Het was leuk om te
doen en het waren vooral gezellige gesprekken.
Toen de interesse voor mijn onderwerp een
beetje af leek te nemen heb ik besloten om er

mee te stoppen.” Nel heeft ongeveer drie jaar
geschreven.
40-jarig jubileum voorbij
De dag na het interview belde mevrouw Hoogkamer om te vertellen dat ze was teruggebeld
door mevrouw Aupers. Mevrouw Aupers kon
zich herinneren dat de eerste krant uit begin
‘73 stamde. Wat een aangename verrassing:
de wijkkrant bestaat dus al langer dan 40 jaar!
Samen met het ontstaan van de wijkraden blijkt
ook de krant te zijn gestart.
Kunnen we hier stoppen met zoeken of is er
soms nog een voorloper van Lokaal? Het blijft
een vraag en misschien kan voormalig wijkbewoonster mevrouw Aupers of andere direct
betrokkenen mij hier in een volgend interview
meer over vertellen?
Tekst: Annemieke van der Wel
Foto's: Lies Nederstigt en archief
Nel Hoogkamer

Doelstraat nummer 6
Het pand aan de Doelstaat nummer 6 was ooit
van de heer Van Aalst, die ook eigenaar was van
een accubedrijf op de andere hoek. Hij verkocht
het aan de gemeente zodat het het wijkraadsgebouw kon worden. Het wijkraadsgebouw
werd in die periode niet alleen door de redactie
gebruikt. De jaren ’70 was de periode van de
complexmatige woningverbetering. Jan Geerts
en Rika Dantuma waren in de jaren ’70 erg betrokken buurtbewoners. Jan werd destijds door
de gemeente aangesteld als ‘verbouwleider’ en
iedereen kon op spreekuur komen bij Jan in het
wijkraadsgebouw over de voorgenomen verbouwing. Hiernaast was er ook een kindercrèche
gevestigd en kwamen er gymklasjes samen.
Later toen de wijkraad inmiddels was uitgeweken naar het pand aan het Nieuwe Kerksplein
was het de locatie voor een vrouwenknooppunt, praatgroepen voor vrouwen opgezet vanuit de emancipatiegedachte.
Er was een mevrouw in het bijzonder die leiding
aan de vrouwenknooppunten gaf, dat was
77
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Liefde voor de fiets
Sander Tweewielers is de fietsenzaak gelegen in de Gierstraat. We
spraken met Juan Veldhuizen, de
filiaalmanager van de vestiging in
Haarlem.
Liefde voor fietsen
Al in zijn jeugd was Sander Roest bezig met het
opknappen en het weer doorverkopen van fietsen. Hij repareerde altijd fietsen voor vrienden
en familie. Een fietsenzaak beginnen was altijd
een droom geweest. En zijn droom kwam uit.
Hij startte in de jaren ’90 zijn eerste fietsenzaak
in Bloemendaal.

NVM
NVM

Sander en Juan
Juan was een schadehersteller en leerde Sander
kennen toen ze samen naar een bedrijfsauto
gingen kijken. Ze raakten met elkaar aan de
praat en merkten dat ze veel overlappende
interesses hadden en dezelfde kijk op het leven.
Daardoor werden ze vrienden. Toen Sander

een filiaal in Haarlem wilde openen was Juan
de aangewezen persoon om de zaak te gaan
runnen. Juan was handig, toe aan een nieuwe
uitdaging en de twee konden van elkaar op aan.

J u a n Vel d h u i zen

zaak zijn deuren ook op 1 april. Maar de winkel
in Heemstede is een grotere winkel met wel vier
verdiepingen.
Service
De winkel verkoopt nieuwe fietsen, van sport- tot
stadsfietsen. Maar de meeste tijd besteden ze
aan fietsreparaties. Het geeft Juan veel voldoening als hij mensen kan helpen. Of ze nou een
fiets helemaal moeten repareren, een nieuwe
bagagedrager moeten plaatsen of de band moeten verwisselen van een in de gestrande rolstoel,
bij Sander Tweewielers doen ze het allemaal
graag. “Het is heel dankbaar en ook tevens afwisselend werk. Het is tien keer leuker dan mijn
vorige werk. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging
en die heb ik hier gevonden”, aldus Juan.

Wielrennen
De liefde voor de fiets gaat bij Juan en Sander
verder dan alleen beroepsmatig. Zo hebben zij
de Alpe d’Huez al twee keer beklommen voor
het goede doel. Ook hebben ze met een vriendenploeg de 24 uur van Zandvoort gereden.
Hierbij wordt een etmaal lang zo hard mogelijk
op een racefiets over het 4,3 km lange circuit
gefietst. De tour voor het aankomende jaar
staat ook al weer vast. Ze rijden komend jaar de
route Luik-Bastenaken-Luik.
Tekst: Mik Schous
Foto's: Lies Nederstigt

Primeur
Op 1 april 2007 opende Sander Tweewielers een
tweede zaak op de plek waar vroeger rijwiel
Pronk zat. Het Binnenblad heeft de primeur en
mag hierbij ook vermelden dat dit jaar al weer
de derde locatie van de fietsenmaker geopend
is! De nieuwe winkel is te vinden op de Binnenweg in Heemstede (op de plek van De Lord
Mode). Net als de vorige winkel opende deze
9
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Pinksterweekend:
nog meer Kunstroute
voor hetzelfde geld

Omdat de Kunstroute dit jaar in het
Pinksterweekeinde valt, heeft de
organisatie besloten van de gelegenheid gebruik te maken om er gewoon
een extra dag aan vast te plakken.
De exposities in de wijk zijn dus tot en
met Tweede Pinksterdag geopend.

Van 22 tot en met 25 mei
(Tweede Pinksterdag)
Iedere dag van 12.00 tot 17.00 uur

Bij de Vijfhoekkunstroute hoort -naast de tientallen
kleinere exposities- de overzichtsexpositie in de Nieuwe Kerk, waar van iedere deelnemende kunstenaar
(± 100) een werk te zien zal zijn.
In het verleden, toen de zomeropenstelling van de
Nieuwe Kerk net van start ging, heeft daar een aantal kunstenaars van de Vijfhoekkunstroute gedurende langere tijd geëxposeerd. Dat smaakte naar meer.
Vorig jaar was er tijdens de Kunstroute een tweede
expositieruimte in de kelder onder de Raaks Halle in
de Drossestraat. Ook dat smaakte naar meer.

Traditioneel is de Vijfhoekkunstroute meer dan alleen beeldende
kunst. Dit jaar verzorgen de
dansers Melanie Chrissy Bos en
Jochen Kool, samen met een
kleine groep dansers, een
performance in de Nieuwe Kerk.
Melanie heeft House For Art
opgericht en speciaal voor deze
opening een choreografie
gemaakt in samenwerking met
René de Graaff die de muziek
heeft gecomponeerd.
Inleving. Beleving. Improvisatie.
Creatie. Expressiviteit. Puurheid.
Echtheid. Uitvoering. Dans. Dat is
wat u kunt verwachten.

Vreemde vogels 2009

DE VLAG UIT VOOR
10 JAAR KUNSTROUTE
De Vijfhoekkunstroute ging in 2006 van start met als opening een groot spektakel
van theatergroep Badmutz. Zestig deelnemende beeldend kunstenaars exposeerden hun werk in de vele ateliers in de buurt en in etalages van deelnemende winkels, maar ook in spontaan ter beschikking gestelde restaurants en gastruimtes in
huizen van Vijfhoekbewoners.
Dit jaar viert de Kunstroute dus het tweede lustrum: tien jaar Vijfhoekkunstroute!
Inmiddels met ruim honderd deelnemers. Tien jaar Kunstroute betekent ook tien
verschillende uitgesproken thema’s waar de initiatiefgroep deze unieke expositie
ieder jaar aan wist op te hangen.
Zo was er vorig jaar ‘Maskers laat je zien’ en het jaar daarvoor ‘Eetbare Kunst’ met
de ‘Schijf van Vijf’. Velen zullen zich het evenement rondom de Haarlemse reus
Cajanus (2007) - en in het jaar daarop de katten van Cajanus (2008) - herinneren.
En 2009 toen ‘Vreemde Vogels’ zorgde voor een invasie van Belgische kunstenaars
uit de Brusselse Vijfhoek. Of ‘Geef me de vijf’ (2010, het eerste lustrum) waarbij de
buurt volhing met grote lakens waarop complete gedichten met als thema ‘Als lakens konden spreken’. En in 2011 het thema ‘Uitgelicht’, in 2012 de parade van
‘Draagbare kunst’: aan ideeën geen gebrek bij de initiatiefgroep (allen vrijwilligers)
die jaarlijks het thema bedenkt en de complete organisatie op zich neemt.
Bovendien was er elk jaar ook een volwaardig muziekprogramma in de Nieuwe
Kerk en ieder jaar een nieuwe, spannende PR-foto.
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Uitgelicht 2011

Opening

De vreugde bij allen die de Kunstroute een warm
hart toedragen was dan ook groot toen vorig jaar
augustus in deze ruimte de permanente Kunstkelder
geopend kon worden.
Bij toerbeurt nemen de exposerende kunstenaars de
rol van suppoost op zich. Als er nieuwe kunstwerken
in de etalage hangen, is het weer tijd voor een hernieuwde kennismaking, want dat betekent dat de
collectie ververst is.
Op deze manier is de Kunstroute meer dan een jaarlijks evenement en drukt zij blijvend een stempel op
onze creatieve en bijzondere wijk.

Openingsmanifestatie in
de Nieuwe Kerk.

Geef me de Vijf 2010

Maskers laat je zien 2014
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MEER DAN EEN JAARLIJKS EVENEMENT

Eetbare kunst 2013

Heksen van Cajanus 2007

DEUREN ZETTEN ALLE
SPONSORS IN HET ZONNETJE
De initiatiefgroep die nu al voor de tiende keer de Vijfhoekkunstroute organiseert heeft energie, plannen en creativiteit
genoeg. Helaas zijn dat niet de enige ingrediënten voor een geslaagde Kunstroute. Een dergelijke manifestatie kost ook geld.
Een vaste bron van inkomsten is daarbij de ondersteuning van
de vele sponsors in de wijk: ondernemers die vaak al jarenlang
een financiële bijdrage aan de Kunstroute leveren en daarbij
vaak ook hun etalage ter beschikking stellen voor expositie van
de kunstwerken.
Om dankbaarheid te tonen voor deze onontbeerlijke en jarenlange steun bedacht de groep voor dit jaar het ‘Deurenproject’.
Wekenlang zijn oude deuren verzameld en op iedere deur maakt
een beeldend kunstenaar een schildering geïnspireerd op de
etalage of de winkel van een sponsor, inclusief diens naam of
logo. Al deze beschilderde deuren worden in het Proveniershof
als winkelpleintje opgesteld.
Deurenproject 2015

De opening van de 10e Kunstroute begint
vanaf 19.30 uur in de Kunstkelder aan de
Drossestraat waar een uitgebreide expositie
te zien zal zijn.
Vanaf die plek wordt in optocht met vlaggen
en muziek richting Proveniershof gelopen
waar, van de door kunstenaars beschilderde
deuren, een pleintje is geconstrueerd.
Aansluitend zal in de Nieuwe Kerk een
performance met dans en muziek plaatsvinden van dansgroep House For Art en zal de
overzichtsexpositie worden geopend.

Opening eerste Kunstroute 2006

De route

De katten van het Proveniershof 2008

Bij het ter perse gaan van dit Binnenblad is de organisatie nog in volle gang en nog niets echt definitief.
Zie voor alle exposities en een leuke route door de
Vijfhoek de jaarlijkse catalogus van de Kunstroute.
De informatie is uiteraard ook op internet te vinden op:
www.vijfhoekkunstroute.nl en op Facebook:
www.facebook.com/vijfhoekkunstroute.
Maar door de catalogus aan te schaffen, ondersteunt u
ook nog eens financieel dit unieke initiatief.
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KONINGSDAG
Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

Uw afscheid,
mijn zorg.

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

Een persoonlijk afscheid dat goed geregeld is, kan

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

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

veel troost geven. Uitvaartverzorging Loes Hofhuis wil
u hierbij helpen en ondersteunen. Het afscheid moet
immers zo zijn dat u er, ondanks alle verdriet, met
een goed gevoel op terug kunt kijken. Mijn uitvaartonderneming is klein en persoonlijk, maar ervaren en
met kennis van zaken. Ik wil u graag begeleiden in
deze kwetsbare en verdrietige periode van uw leven.
Meer informatie kunt u vinden op mijn website.

Loes Hofhuis,
Coornhertstraat 22rd,
2013 EW Haarlem.
06-55797585
info@loeshofhuis.nl
www.loeshofhuis.nl

24 uur per dag
bereikbaar

Café van Gunsteren
Café van Gunsteren aan de
Breestraat 11 heeft ook dit jaar
weer een podium voor de deur
waar de coverband Undercover en Jos & Harry Nederlandse en Engelstalige muziek
zullen spelen. Ook de imitators
van Sugar Lee Hooper en Imca
Marina (De Mare) zullen het
Koningsdagprogramma vullen
met een gezellig repertoire
aan liedjes.
Tijd: 13.00 uur tot 23.00 uur

In 2015 wordt Koningsdag voor de tweede keer gevierd en dit jaar
op maandag 27 april. In de binnenstad van Haarlem is er weer
volop entertainment te vinden voor jong en oud. De festiviteiten
zijn door de hele stad verspreid met uiteraard de vrijmarkt, kermis
en de vele live bands op diverse Haarlemse pleinen. Ook in onze
wijk wordt er weer van alles georganiseerd.

Café ‘t Kantoor
Café ’t Kantoor aan de Gierstraat 78 verzorgt
wederom dit jaar live-muziek vanaf het buitenpodium boven de fietsenstalling tegenover het
café. Een aantal bands zullen de hele middag
voor een feestelijke stemming zorgen.
Tijd: 13.00 uur tot 21.00 uur.

Grote St. Bavokerk
Het openingswoord van Koningsdag 2015 zal door de
burgemeester van Haarlem
in de kerk grote St. Bavo
worden gehouden met voorafgaand een concert door
het Haarlems Symfonisch
Blaasorkest. Gedurende de
ochtend is er een Sing-in in
de kerk met afwisselende
muziek van het kinderkoor
‘Zing je blij’ die liedjes van
Wim Zonneveld op het repertoire hebben staan. De kerk
is vanaf 9.30 uur open en de
toegang is gratis. Een mooie
gelegenheid om de kerk te
bekijken.
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur.

Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Karola Lefeber en Lies Nederstigt
Bron: Oranje Commité Haarlem

Voor een volledig overzicht van de
activiteiten in de binnenstad:
www.oranjecomitehaarlem.nl

Kenaupark
Door de hele stad is de gezellige vrijmarkt te vinden waar jong en
oud hun waar verkopen. Zo ook in het Kenaupark waar in samenwerking met de Kookrebellen foodtrucks, live muziek, familieprogramma en een talentenshow worden georganiseerd.
Tijd: 07.00 uur tot 20.00 uur.

Hortusplein
Winkeliersvereniging Raaks organiseert op Koningsdag een feestelijk en gevarieerd programma op
het Hortusplein. Er wordt gestart met een verrassend leuk kinderprogramma waarna aansluitend op
het grote podium de live muziek van onder andere
Performer Collective feat. Joel de Tombe en Emy
Perez de feestelijke stemming er goed in houdt. De
toegang tot dit evenement is gratis.

Fanfare
De enthousiaste muzikanten van de Haarlemse
Drumband ‘Blij met Muziek’ zullen dit jaar weer
voor vrolijke klanken in onze wijk zorgen.

Tijd: 13.00 uur tot 20.00 uur.

	
  

Nieuwe Kerksplein
Voor de negende keer organiseert Café Briljant
met medewerking van o.a. Restaurant de Wandelaar een vol muziekprogramma op het Nieuwe
Kerksplein beginnend met de gedeeltelijk uit de
wijk afkomstige band Love Me Or Die en als afsluiter het muzikale feestje van Ten-Hut. Tussen
de bands door zullen DJ’s gezellige dansmuziek
draaien.
Tijd: 13.00 uur tot 23.00 uur.

Café de Vijfhoek
Op het Vijfhoeksplein is, net als voorgaande jaren,
door Café de Vijfhoek een dagprogramma met
live muziek samengesteld. Op het podium zullen
de volgende Haarlemse bands hun feestelijke bijdrage leveren: Arthur Ebeling & Ronald de Jong,
Fox & The Mayors, The Bouncers en als afsluiter
de Haha-band.
Tijd: 12.00 uur tot 23.00 uur.
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RAAKS
Ook voor mooie whisky’s, bijzondere likeuren
en oude Ports kunt u bij ons terecht.
Kom langs in de winkel of bezoek onze website:
www.melgers.nl

MEER DAN 1200
VERSCHILLENDE BIEREN
OP VOORRAAD

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

Vele bieren uit binnen- en buitenland.
Uit o.a. de volgende landen:
Italië, Spanje, Denemarken, VS, Duitsland,
Engeland en andere landen….
Al deze bieren zijn tevens te bestellen
via onze website www.melgers.nl

huidadvies

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

Tevens leveren wij bieren op fust en fles aan
horeca en particulier vanuit ons nieuwe
magazijn in de Haarlemse Waarderpolder

A.Hofmanweg 24-26, 2013 BL Haarlem
023-5315884 (optie 2) E-mail info@melgersdranken.nl

E&E passie voor wonen
Vanaf december 2013 zit E&E Wonen in de Drossestraat op nummer 22a.
Wat begon als een pop-up-store is uitgegroeid tot een vaste en uitnodigende
winkel met een uitgebreid assortiment in decoratie- en interieurartikelen.
Elly en Edwin, precies waar de E&E vandaan komt!, runnen de zaak met
veel toewijding en passie.

beeld bij PVC vloeren. Bij vloerverwarming heb
je de gelijmde optie nodig. Het leggen daarvan
is echt vakwerk. Wij adviseren daarin altijd om
het te laten leggen, ook in verband met de garantie. Overigens, garantie is bij ons nooit enkel
tot aan de deur, maar wanneer men de vloer
zelf legt en het mis gaat, kunnen we minder
voor ze betekenen richting de leverancier dan
wanneer wij het gelegd hebben.”

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

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

Bloemen
“Door de uitgestalde bloemen voor onze winkel,
zien veel mensen E&E Wonen als een bloemenwinkel. Ons assortiment aan bloemen en de
toepassingsmogelijkheden breiden zich steeds
meer uit. Onlangs hebben we ons eerste rouwstuk gemaakt en we zijn ook al gevraagd voor
een trouwboeket. Maar onze focus ligt echt bij
woninginrichting. Gelukkig zijn beide goed te
combineren. We adviseren regelmatig klanten
over hoe ze een grote vaas of pot die ze elders
hebben gekocht mooi kunnen vullen, met verse
bloemen, takken of met onze nepbloemen van
zijde,” aldus Elly.
Decoratie & trends
De steigerhouten stellingkasten en de tafels
staan vol met mooie decoratiespullen zoals kussens, tapijten, serviezen, manden en
kaarsen. Maar wat is nu hip op het gebied
van interieurinrichting? “Wat betreft kleuren
zag je afgelopen seizoen veel kopertinten. Nu
komen de pasteltinten weer veel voorbij of de
vintagekleuren zoals oranje, geel en groen. Een
combinatie van materialen in een product zoals

terracotta aardewerk met hooggeglazuurde
delen in potten ga je steeds meer zien. Echt hip
worden de tropische planten zoals vetplanten
met felgekleurde bloemen en cactussen. Deze
tropische invloeden zie je ook terug in behangprintjes.”
Vloeren
Achterin de winkel is een ruim assortiment aan
vloeren te vinden. Van vinyl tot PVC en van
tapijt tot laminaat. Voor elk type vloer hebben
Elly en Edwin één leverancier geselecteerd
om het overzichtelijk te houden. De selectie is
gemaakt op basis van de 25 jaar ervaring van
Edwin in de vloerenbusiness. Kennis en ervaring
te over! “Een van de meest gemaakte fouten is
dat mensen denken dat de dikte van een vloer
bepaalt hoe goed een vloer is. Echter, als je een
12 millimetervloer op een slechte ondervloer
legt, kan de vloer net zo goed zijn als een van 7
millimeter op een goede ondervloer.” E&E Wonen kan de vloeren ook leggen, maar Elly geeft
toe dat bepaalde vloeren, zoals kliklaminaat,
gemakkelijk zelf te leggen zijn. Wanneer maak
je dan wel gebruik van de legservice? “Bijvoor-

Tips en Trics
Met de diversiteit aan woningen in de wijk,
heeft Elly een aantal tips voor eigenaren
van kleine en grote woningen. “Voor kleine
woningen is het belangrijk om lichte kleuren
te gebruiken en om plankenvloeren te leggen
in zo’n richting dat de ruimte groter lijkt. Dus
bijvoorbeeld bij een lange ruimte in de breedte,
om niet alleen de lengte te benadrukken. Ook
moet je meubels aanschaffen die multifunctioneel zijn. Goedzittende eetkamerstoelen bijvoorbeeld, waardoor je prettig aan de eettafel
kan eten, werken en ontspannen, maar die je
ook in de woonruimte kan zetten als er visite is.”
Voor grote woningen geeft ze andere tips. “Bij
grote woningen is het vaak lastig om huiselijkheid te creëren. Gebruik daarom eyecatchers
om de aandacht te trekken, zoals schilderijen
of grote vazen. Ook kan je in een grote woning
goed met hoogteverschillen spelen. Door een
vaas op een pilaar te zetten, deel je de ruimte
nog beter op.”
Tekst en foto's: Linda Lampe
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EVENEMENTEN / VAN DE WIJKRAAD

Wat is er allemaal te doen?
Concertserie in de Nieuwe Kerk
De concerten beginnen steeds om half vier, duren ongeveer een
uur en toegang o.b.v. donatie.
Zaterdag 25 april – Amsterdam Brass Quintet
Zaterdag 16 mei – Laureaten van het Prinses Christina Concours
Zaterdag 13 juni – Haarlem Voices, o.l.v. Sarah Barrett
Zaterdag 25 en zondag 26 april – Bloemencorso
Begeleid door muziekkorpsen vertrekt de stoet praalwagens
’s ochtends vanuit Noordwijk en komt rond 21.30 uur aan in
Haarlem. 26 april staan de wagens op de Grote Markt opgesteld.
Info: www.bloemencorso-bollenstreek.nl

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

	
  

Maandag 27 april – Koningsdag
Koningsdag 2015 wordt één groot feest in Haarlem. Voor meer
informatie, zie het artikel op pagina 13.
Maandag 4 mei – Herdenkingsconcert
Aansluitend op de landelijke herdenking van de Nederlandse
oorlogsslachtoffers start om 20.20 uur het inmiddels traditionele Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout met diverse
Haarlemse artiesten.

Dinsdag 5 mei – Bevrijdingspop
Bevrijdingspop Haarlem bestaat dit jaar alweer 35 jaar. Met zijn
130.000 bezoekers is het festival een van de grootste bevrijdingsfestivals van Nederland. Info: www.bevrijdingspop.nl
Donderdag 14 t/m zondag 17 mei – Wandel4daagse Haarlem
Vier dagen rondom de stad wandelen in duinen, bos en landgoederen. Info: www.wandel4daagsehaarlem.nl
Vrijdag 22 t/m zondag 24 mei - Vijfhoekkunstroute
De Vijfhoekkunstroute bestaat 10 jaar. Met het “Deuren-project”
zijn de kunstenaars uitgenodigd een winkeldeur te beschilderen
om zo de sponsoren van de route te bedanken. Voor meer info:
www.vijfhoekkunstroute.nl en het artikel op pagina 10 en 11.

Van de Wijkraad
Beste Wijkbewoners,
Als u dit stukje leest, is de jaarvergadering van Wijkraad, waar het
optreden van de Mathilda’s een belangrijke rol in speelde, weer achter
de rug. In deze vergadering hebben we Jelle Fekkes geïntroduceerd,
de landschapsarchitect die iets heeft verteld over duurzaam groen in
onze wijk.
Deze introductie komt voort uit het signaal dat we hebben opgepikt
uit de enquête. Hieruit bleek dat bewoners graag meer groen in de
wijk zien en ruimte willen voor eigen groene initiatieven. Daarom
heeft de Wijkraad een Werkgroep Groen in het leven geroepen, waarbij u zich nog kunt aansluiten, en een daaraan gekoppelde campagne.
De campagne is erop gericht om de bewustwording van bewoners te
verhogen zodat een duurzame groene omgeving ontstaat.
Ook mooi om te zien is dat wijkraden van de binnenstad steeds
nauwer samenwerken als het gaat om beleid ten aanzien van horeca,
veiligheid en de toenemende verkeersdrukte. Richting gemeente,
politie en handhaving wordt er, op ons initiatief, ook steeds beter
samengewerkt. Individueel hebben we ons de afgelopen periode met
vertegenwoordigers van bewoners, winkeliers en horeca-eigenaren
gebogen over een convenant voor de 24-uurs opvang voor dak- en
thuislozen. Die discussie is inmiddels gesloten en een afsprakenlijst
voor gemeente, hulpverlening, politie en wijkbewoners is opgesteld.
Als resultaat van de enquête is de Wijkraad ook vier nieuwe leden en
een webmaster rijker. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! De nieuwe
leden hebben elk hun eigen inbreng op basis van eigen interesses en
vaardigheden.
Tenslotte nogmaals het verzoek om ons suggesties, opmerkingen en
vragen te mailen op avminderhout@hotmail.com of via onze website
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Dit alles en meer is na te lezen op
www.haarlem.nl en in hun nieuwsbrief.
Tot in de lente!!
Arjan van Minderhout
Voorzitter wijkraad Vijfhoek-Raaks-Doelen

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

17

KORTE HOUTSTRAAT

CONTACT

Artistieke versiering geknipt
voor de Korte Houtstraat
Trends volgt hij op de voet, kunst en fotografie als inspiratie en weldaad voor
het haar van zijn klanten vindt hij belangrijk. Hairstylist Joost creëert niet
alleen blije blikken in de spiegel van zijn kapsalon, maar ook bij de mensen
die ’s avonds door zijn straat lopen. In het idyllische en groenste straatje van
Haarlem zijn ook dit jaar weer zijn verlichte creaties te bewonderen.

het weer weg. Alleen op dit moment heb ik last
van een kortsluiting in de verlichting, dus
brandt het nu helaas even niet.”
Symbool voor bewoners
De creaties van het afgelopen jaar stonden
allemaal symbool voor de bewoners van de

Toeristische trekpleister
De Korte Houtstraat, zijstraatje van de Grote
Houtstraat, met aan het einde het Nieuwe
Kerksplein is een van de groenste en meest
gefotografeerde straten van Haarlem.
Hier komt ook de Kunstroute langs en dat is wel
te zien. Niet alleen is de hele Korte Houtstraat
één grote voortuin met een ruime hoeveelheid
aan weelderig groeiende bloemen en planten,

Kijk op de wijk
Vanaf april is de Nieuwe Kerk op het Nieuwe Kerksplein in zijn geheel verlicht.
De wens om het hele kerkgebouw te verlichten is ontstaan uit het project in 2013
toen enkel de toren van de Nieuwe Kerk voorzien werd van verlichting.

Je hoeft geen
technicus te zijn
om je creativiteit
te laten stralen

Bijdragen van Ymere, Protestantse Gemeente Haarlem, Jopenkerk Bierbrouwerij, Restaurant
de Wandelaar, Jeanine van der Sanden Makelaardij, Tab hr / J. Regelink, Stichting Haarlem
Lichtstad en Jan Hoving & Karola Lefeber maakten de verlichting van de kerk mogelijk.
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon

je vindt er ook winkeltjes, een vinoloog, een
atelier met poppenhuizen, een fotografe en het
gezellige kaasfonduerestaurant In 't Goede Uur.
Kortom een grote trekpleister voor toeristen.
Art & Beauty
Sinds 1998 heeft Joost Krijnen zijn salon in deze
straat gevestigd. Samen met zijn medewerkers
verzorgt hij de haren, huid en voeten van de
mensen uit Haarlem en omstreken. Voor elke
gelegenheid ga je bij Joost gestyled de deur uit.
Zijn creativiteit beperkt zich niet alleen tot zijn
salon. Na sluitingstijd of als het wat rustiger is
in de zaak, maakt hij mooie verlichting die als
versiering dient om het bekende straatje nog
sprookjesachtiger te maken. “Ik ben vrij handig
en maak alles zelf. Of je nou kapsels of kunstwerken maakt, je hoeft geen technicus te zijn
om je creativiteit te laten stralen,” aldus Joost.
Inspiratie
In 2008 schafte Joost tien kroonluchters aan die
hij met lampjes versierde en in de straat ophing.
Na een aantal jaren kroonluchters in de donkere
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Nuttige telefoonnummers

Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een aantal buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en Doelen.

wintermaanden te hebben opgehangen, kocht
hij in de lente van 2013 Vietnamese lampionnen.
“Deze lampionnen zijn door een Nederlander
naar ons land gehaald, zodat de mensen in
Vietnam werk en een bestaan hebben. Daarna
heb ik parapluutjes gemaakt en het afgelopen
jaar uiteenlopende objecten. Voor volgend jaar
heb ik nog geen thema bedacht, ik heb op dit
moment nog even geen inspiratie,” licht Joost toe.
Kortsluiting
Door middel van stangen aan de gevels worden
de kunstwerken opgehangen en van stroom
voorzien. De versieringen hebben LED-verlichting op zwakstroom. “Het komt neer op 4,5
Watt dus het kost aan stroom niet heel veel.
In principe hangen de creaties er het hele jaar
door totdat de mensen het zat zijn, dan haal ik

Korte Houtstraat. Voor de wijnhandel van
Gabriella Salvatore hing bijvoorbeeld een
wijnfles, bij kunstenaar Hannes Kuiper een
gitaar, een mini Eiffeltoren verlichtte het huis
van de Franse overbuurvrouw, een wijnglas bij
restaurant In ’t Goede Uur en uiteraard voor
zijn eigen deur een prachtig verlichte schaar.
Het merendeel van de creaties financiert Joost
zelf, maar bij de kroonluchters kreeg hij hulp
van een aantal mensen uit de straat die ook een
bijdrage hebben geleverd. “Het geeft mij
voldoening om de straat en de mensen die er
wonen op deze manier op te fleuren,” concludeert Joost.
Tekst: Mijke Groot (Bron: Haarlems Dagblad)
Foto’s: Joost Krijnen

Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
buurtbewoners krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Annemieke van der Wel
Charlotte Spanjaart
Hans Smit
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Lies Nederstigt (fotografie)
Linda Lampe
Mijke Groot
Mik Schous
Peter Beentjes (vormgeving)
Bezorging
Coördinatie: Vacature (waarnemer Jan Hoving)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooyman, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland &
Max Bos, Mariska Heerschop, Bart & Bente, Bieneke
Glijn en Marjolein Wiegers

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 15 mei 2015 naar
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.
Drukwerk
Copycentre Haarlem

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
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl
Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid

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
Of melden via de BuitenBeter App
www.buitenbeter.nl
Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl
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 water 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 
0800-7000
Meldpunt discriminatie 
0900-235 4354
Ouderenhulplijn 
0900-608 0100
OV-reisinformatie 
0900-9292
Slachtofferhulp NL 
0900-0101
Stichting Korrelatie 
0900-1450
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Hang deze poster op uw raam tijdens de Vijfhoekkunstroute.

