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Een nieuwe lente…

Goede kunst behoeft geen krans. En toch zetten we de Vijfhoekkunstroute ook dit jaar weer
graag in het zonnetje. Het blijft een bijzonder evenement dat ieder jaar weer wijkbewoners
vrolijk maakt en vele kunstliefhebbers van heinde en verre naar onze buurt laat komen.
Dit Binnenblad komt niet op tijd uit om u op te roepen zelf mee te doen aan de optocht op
vrijdagavond 12 mei, tijdens de opening van de Kunstroute. Maar wat let u om te komen kijken
naar de parade van echte en fantasiedieren die dan in onze wijk de beest komen uithangen.

We nemen u in dit
nummer op pagina 10 en
11 mee naar de prachtig
verbouwde HBS aan de
Oude Zijlvest. Aan de
hand van een oudscholier kijken we wat
er van het gebouw is
Lees alles over de Kunstroute op pagina 6 en 7.
geworden na de
verbouwing tot appartementen. En halen we
n dit aprilnummer worden iets meer de
herinneringen op aan de tijd dat dit nog een
contouren zichtbaar van de nieuwe opmaak
schoolgebouw was.
van ons Binnenblad. Zo kunt u vanaf dit
nummer alle nieuwtjes over de wijk lezen in het Verder besteden we opnieuw aandacht aan
de rijke historie van onze wijk, ditmaal in een
Wijkraad Bulletin, onze nieuwe achterpagina.
aflevering van En tour met Jan.
Vaste lezers weten dat ze in het aprilnummer
Natuurlijk zijn er weer onze vaste rubrieken
voor de achterpagina voor één keertje op
zoals de Evenementenkalender. Ditmaal hebben
pagina 19 moeten zijn, omdat ook dit jaar de
we een extraatje: pagina 9 is helemaal gewijd
hele buitenzijde van het Binnenblad is gereseraan alle leuke plannen op Koningsdag. Voor
veerd voor een affiche van de kunstroute.
zover die bij het ter perse gaan van dit blad bij
Vanaf volgend nummer staat de achterkant
ons bekend waren, uiteraard.
weer gewoon op de achterkant.
Veel voorjaarsplezier, kunst- en leesgenot.
O, ja en wat betreft die affiche: peuter de
Redactie Binnenblad
nietjes los en hang hem voor uw raam!

I

Oude bekende bij Kiekeboek

Het t h em a va n d e Vi j fh o ek ku n st r o u te i s d i t j a a r : De
b eest u i t h a n g en . Tw ee o u d - b u u r ki n d j es va n An n em a r i e,
Dy l a n en Amy, o o k va n d e p a r t i j b i j d e vo o r l ees m i d d a g
i n Ki ekeb o ek , l a ten va st z i en h o e j e d a t d o et .

Als bewoner van de Vijfhoek was Annemarie
van der Eem jarenlang trouwe schrijver en eindredacteur van het Binnenblad. Tal van verhalen
schreef ze voor ons wijkblad, waaronder ook
een kinderverhaal.
En wie zagen we onlangs voorlezen bij
Kiekeboek, uit haar eerste prentenboek? Jawel,
Annemarie, die met IK WIL EEN LEEUW!
debuteert als kinderboekenschrijver bij
Uitgeverij Lemniscaat. Ze woont inmiddels in de
Patrimoniumbuurt, maar uiteraard kwam ze bij
de kinderboekwinkel in haar oude buurtje langs
voor een gezellige voorleesmiddag.
Benieuwd naar dit boek, dat een humoristisch lesje in onderhandelen bevat? Het boek
met kleurrijke illustraties van Mark Janssen, is
te koop bij Kiekeboek (Gierstraat 29).

Inhoud

5 ANDRÉ KAPTEIN, CREATIEVE OPLOSSER
Als er iemand ‘out of the box’ kan denken
is het onze medewijkbewoner André
Kaptein wel. Uitvinder met een spannend
idee voor een experimentele tuin voor
technologie: Vijfhoek Lab. De subsidieaanvraag is al onderweg!
15 BEA’S DIERENBOETIEK
Van onze vaste adverteerders zijn deze keer
Bea en haar dochter Linette aan zet.
De eigenaars van Bea’s Dierenboetiek in de
Gierstraat houden van dieren én van alle
nieuwe snufjes op het gebied van de
verzorging ervan. Met de verhalen van Bea
krijgen we ook nog een leuk stukje
geschiedenis van onze wijk mee.

17 ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
Deze keer in onze veelgelezen rubriek eens
aandacht voor een nog jongere generatie
wijkbewoners. De broertjes Thijmen (8) en
Oskar (6) en hun buurmeisje Nanna (4).
Met de zomer in aantocht spelen ze al lekker
buiten. En ze weten ook al wat ze later willen
worden.

EN VERDER IN DIT NUMMER:
6 VIJFHOEKKUNSTROUTE
9 KONINGSDAG
10 VERHALEN OVER DE OUDE HBS
13 KIJK OP DE WIJK &
EVENEMENTENKALENDER
16 EN ROUTE MET JAN
19 WIJKRAAD BULLETIN
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MIJN WIJK

Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

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

huidadvies

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

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

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

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

www.melgers.nl

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

Woon jij ook hier?
André Kaptein (42) woont met zijn vrouw in de Vijfhoek, is vader van twee
kinderen én uitvinder. Het Binnenblad interviewde hem. Zijn vrouw noemt
het anders: “Je gooit er een kwartje in en je kan ruim drie uur luisteren”.
We kregen waar voor ons geld!

Maak je gekke dingen mee bij je zoektocht
naar innovatie?
“Post NL wilde een intelligente brievenbus maken
om meer inzicht te hebben in omgevingswaarden, zoals temperatuur. Wij ontwikkelden
een sensor en plaatsten die in een pakketje
met tape, telefoon en elektriciteitsdraadjes in
een brievenbus in Amsterdam. De volgende dag
bleek de jaarlijkse brievenbusschoonmaak te
zijn. De postbode schrok zich kapot en belde
direct de politie. Die schakelde de Explosievenopruimingsdienst in. Heel Amsterdam stond op
stelten!”

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

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

Vertel eens wat meer over productontwikkeling.
“Fysieke producten maken of verbeteren kost
veel geld. Neem bijvoorbeeld deze balpen. Je
hebt een mal nodig voor alle specifieke onderdeeltjes en moet rekening houden met wet- en
regelgeving. Het basismateriaal kost misschien
15 cent, maar door de ontwikkelingskosten en
bijvoorbeeld marketing en logistiek wordt de
prijs het tienvoudige.”

Volg ons op
Facebook

Oplossingen
liggen vaak voor
het oprapen

Botermarkt 22 Haarlem
Op vertoon van deze advertentie 2e bol gratis

JOPENKERK HAARLEM
BROUWERIJ | GRAND CAFÉ | RESTAURANT

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

Je noemt jezelf ‘oplosser’ en niet ‘uitvinder’.
“Ik zie mogelijkheden en zoek uit welk product
daarvoor gemaakt kan worden. Ik creëer met
mijn team allerlei producten: van simpele
muizenvallen tot ingewikkelde sensorsystemen.
Twintig procent is hightech en tachtig procent
heeft te maken met the internet of things
(alledaagse apparaten die aangesloten zijn op
het internet en daardoor gegevens kunnen
uitwisselen, red.). Voorheen zette ik rondom
elk product een bedrijfje op, maar ik ben geen
manager. Dat laat ik nu over aan anderen en ik
ben sec aandeelhouder.”
Hoe creëer je succesvolle producten?
“Door de omgeving waarin het product nodig is
helemaal te doorgronden, echt ervaringsdeskundige te worden en geen aannames te doen.
Daarnaast is het voor mij belangrijk om de regie
te houden. Maar wellicht nóg belangrijker is het
dat je op tijd afscheid neemt van een idee of
product dat niet geslaagd is.”

Waar haal je je creativiteit vandaan?
“Veel mensen vinden het moeilijk om creatief te
zijn. Ze vervallen snel in vaste denkpatronen,
waardoor ze het echte probleem en dus ook de
oplossing niet zien. Ik kijk naar dingen zoals ze
zijn. Daardoor zie ik vaak dat mensen op een
standaardmanier denken en handelen zonder
dat het iets uithaalt. Oplossingen liggen vaak
voor het oprapen. Maar om ze er doorheen te
krijgen, vecht je tegen de standaard.”
En nu concreet?
“We zijn voor zeventig procent van ons voedsel afhankelijk van de honingbij. Maar de bijenpopulatie
neemt sterk af en het houden van bijen kost veel
tijd en dus geld. Daarom hebben wij de bijensensor
E-hive ontwikkeld, die het geluid en het CO2gehalte in een bijenkorf monitort. De imker haalt
hier belangrijke informatie uit om bijen goed te
verzorgen. E-hive implementeren en financieren
is lastig. Als het over geld gaat, vergeten mensen
soms waarom het product zo nuttig is.”

Je wilt Vijfhoek Lab starten. Wat is dat?
“Mijn idee is om een experimentele tuin voor
technologie te maken, waarmee ik de wijk leefbaarder maak. Door gegevens te verzamelen,
help ik bij het oplossen van problemen. Daarbij
is de privacy gegarandeerd. Ik kijk bijvoorbeeld
naar geluidsoverlast door te meten hoeveel decibel er door de wijk galmt en wanneer. En ik wil
zorgen dat mensen weten waar vrije parkeerplekken zijn, zodat ze niet hoeven zoeken. Ik
heb bij de gemeente voor het Lab een aanvraag
gedaan en houd jullie op de hoogte!”
Gaan je werk en gezin goed samen?
“Ik heb structuur nodig, omdat ik in mijn werk
vaar op creatieve vrijheid. Mijn gezin biedt die.
Mijn dochter (6) en zoon (4) bepalen ons ochtendritueel, want zij moeten eten en gewassen en
aangekleed naar school. Zij zijn mijn beste stok
achter de deur.”
Tekst en foto: Linda Lampe
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Twaalfde Vijfhoekkunstroute
12, 13 en 14 mei 2017

klanken en meer....’. De exacte tijden en de
locatie komen op de site te staan.

Kunstzinnig beestenspul in de wijk
Het is lente! De koeien dansen in de wei en in
onze wijk mogen we op 12, 13 en 14 mei rare
bokkesprongen maken tijdens de Vijfhoekkunstroute. Voor de twaalfde keer alweer zijn
we een weekeinde lang in de ban van
beeldende kunst, dans en muziek. Het thema
is: De beest uithangen! Binnen en buiten
wordt het dus een kunstzinnige beestenboel.
Alle lof voor de organisatie die door een
moeilijk punt heen moest vorig jaar, door het
plotselinge overlijden van Leo van Velzen, de
drijvende kracht achter het kunstevenement.
Leo’s geest en inspiratie komen op vele
manieren terug. Met het ‘dierenthema’ van dit
jaar wordt een kleine hommage gebracht aan
de man wiens naam naar de koning der dieren
verwijst. Zijn liefde voor parades en optochten
komt ook ruimschoots aan bod.
Actualiteit
Bij het ter perse gaan van Binnenblad was nog
lang niet alles bekend. Al het actuele nieuws
staat op www.vijfhoekkunstroute.nl Vergeet ook
niet Facebook te volgen (tik bij ‘zoek’: Vijfhoekkunstroute Haarlem).
Poëtische klanken
De keren dat de Vijfhoek Kunstlijn samenwerkte
met de Haarlemse Dichtlijn zijn zo goed bevallen
dat er ook dit jaar weer een vervolg is. In de
bibliotheek hangen gedichten bij en tussen
schilderijen van kunstenaars. Poëzieliefhebbers
kunnen bladeren tussen oude en nieuwe
gedichten op de site.
Dit jaar is er een bijzondere verrassing. Stadsdichter Willemien Spook en kunstenaar en
cellist Maurice Ploem treden samen op met
voordrachten onder de titel ‘Poëzie, cello-

Dansend de wijk door
Autonoom dansend kunstenaar Sophia Maria
Kienhuis verzorgt opnieuw een dansoptreden
bij de opening in de Nieuwe Kerk. Na het grote
succes van 2015 en 2016 voert zij zaterdag en
zondag de bezoekers weer door de wijk met
zang, dans en verhalen. Een bijzondere manier
om de wijk en de kunst te verkennen. Zaterdag
13 mei vertrekt ze om 12, 14 en 16 uur vanaf de
Nieuwe Kerk, zondag om 13 en 15 uur.
Deelname: vijf euro voor volwassenen, gratis
voor kinderen tot en met twaalf jaar. Kaarten
zijn te koop in de kerk, op het openingsfestijn
vrijdag en gedurende het hele weekeinde.
Gastruimte
Geïnspireerd om ook eens een paar dagen (een
deel van) uw huis open te stellen als gastruimte
voor een exposerende kunstenaar? Neem dan
contact op met post@vijfhoekkunstroute.
Dieren aan de deurpost
De beest uithangen volgt op een illustere reeks
kunstroutes, die in 2006 van start gingen met
ieder jaar fraaie titels en thema’s zoals Maskers,
Eetbare kunst, Cajanus, De Schijf van Vijf, Deuren,
Geef me de vijf en Het Gekkengetal 11 in 2016.
Dit jaar doen weer zo’n honderd beeldend
kunstenaars mee aan wat wel het ‘kleine zusje’
van grote broer Kunstlijn in november wordt
genoemd. Ze stellen hun ateliers en huizen
open of exposeren in winkels en woningen van
buurtbewoners. Op het moment dat we dit
schrijven zijn er al zo’n tien open ateliers
bekend, doen er zo’n dertig winkels mee en
staan vijfentwintig huiskamers open. En dat
aantal groeit nog elke dag, dus kijk vooral op
de site www.vijfhoekkunstroute.nl voor het
laatste nieuws.
De bezoekers kunnen zich niet vergissen in de
locaties: de deurposten zijn gesierd met een al
dan niet zelfgemaakt dier. De deelnemers
hangen dus echt een beest uit.
Vier ankerpunten mag de bezoeker dit weekeinde natuurlijk helemaal niet missen: de

Kunstkelder in de Raakshal in de Drossestraat,
de bibliotheek (Doelenzaal en ook beelden op
het voorplein), de Proveniershof waar in de pas
gerenoveerde tuin weer beelden staan en de
Nieuwe Kerk met een overzichtsexpositie van
het werk van alle deelnemers. Een selectie die
uitnodigt tot verder bezoek de dagen daarna.
Bonte openingsparade
De Vijfhoekkunstroute start vrijdag 12 mei met
een spectaculaire parade van beesten in alle
vormen, kleuren en maten dwars door de wijk.
De start is om 20 uur bij de Kunstkelder in de
Raakshal aan de Drossestraat. De bonte tocht
slingert zich door de straten naar de Nieuwe
Kerk, waar aansluitend de officiële opening is.
De dierenkostuums worden daar geshowd en
een jury beoordeelt wie in de prijzen valt.
In de jury zitten vakkundige mensen die
allemaal ‘iets met beesten hebben’: Bea
Leurs-Schutter (Bea’s Dierenboetiek), Bea Vosse
(van de gelijknamige stalhouderij/manege) en
dierenarts Jan Willem Baljet (Dierenkliniek
Kenaupark).
Op de Proveniershof komt een tent waarin de
kostuums van de parade het hele weekeinde te
bewonderen zijn. De plaats en het programma
van de sluitingsbijeenkomst komen nog op de
site te staan.
Ruilkunstkast
Een geheel nieuw programmaonderdeel is een
‘ruilkast’. Onder het motto ‘de kunst van het
ruilen – het ruilen van de kunst’ wordt ergens in
de wijk (zie de site!) een kast geplaatst met
kleine kunstwerken van de organisatoren. Die
kunst mogen mensen dan ruilen voor een kunstwerkje dat zij in bezit hebben, van ongeveer
dezelfde waarde. De ‘ruil’ komt dan met foto’s
en een verhaal over beide kunstwerkjes op
Facebook.
Sponsors
De Vijfhoekkunstroute kan alleen georganiseerd
worden dankzij de financiële bijdrage van een
aantal trouwe sponsors van wie sommigen ook
hun etalage ter beschikking stellen als
expositieruimte. Hun namen staan op de site.
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KONINGSDAG

RUIM 80 SPECIAALBIEREN

Koningsdag 2017

In 2017 viert Nederland voor de vierde keer Koningsdag. Dit jaar op
donderdag 27 april. In de binnenstad van Haarlem is 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 barst het weer van de gezellige evenementen.
Voor een volledig overzicht van de activiteiten in de binnenstad:
www.oranjevereniginghaarlem.nl

specialiteitencafé

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

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

dinsdag t/m zaterdag geopend

Lange Annastraat 33
2011 XG Haarlem
023-5422925

Spaarneduin
Spaarneduin
makelaars

info@cafebriljant.nl
facebook/cafebriljant
@robdabarman

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

makelaars

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

•
•
•
•
•
•
•
•

30 SINGLE MALT WHISKY

Café van Gunsteren
Café van Gunsteren aan de Breestraat 11
heeft ook dit jaar weer een podium voor de
deur waar de coverbands Undercover en
Basic Matters Nederlands- en Engelstalige
muziek spelen. Ook de imitator van Imca
Marina (De Mare) zal het Koningsdagprogramma vullen met een gezellig repertoire
aan liedjes.
Tijd: 13 uur tot zolang het gezellig is.

Botermarkt
Op de Botermarkt presenteren cafés Charlies, De Roemer, De
Gooth, De Linde en Marktzicht ‘Koningsdag Soul Sessions’. Voor
alle leeftijden lekkere dans en meezing-soulmuziek. De band
bestaat uit diverse zangers en muzikanten bijeengebracht door
Marc Sokpolie. Tijd: 13 tot 19 uur.

Nieuwe Kerksplein
Voor de elfde keer organiseert Café Briljant
samen met onder andere restaurant De Wandelaar het Briljant Koningsdagfestival! Een
programma vol muziek op het Nieuwe Kerksplein met artiesten als Giant Tiger Hooch en
The Irrational Library Band. Tussen de artiesten door draaien vinyl DJ’s gezellige dansmuziek. Tijd: 12 tot 22.30 uur.

Fanfare
Onder leiding van Jan Hoving marcheert traditiegetrouw de Haarlemse Drumband ‘Blij met Muziek’
(dit jaar voor de zesde keer) vrolijk door onze wijk.
De band start zijn ronde om 10 uur op het
Nieuwe Kerksplein.

Café ‘t Kantoor
Van 13 tot 21 uur verzorgt Café ’t Kantoor aan de Gierstraat 78 livemuziek vanaf het
buitenpodium boven de fietsenstalling tegenover het café. De volgende bands zullen
in de middag voor een feestelijke stemming zorgen:
-Van 13 tot 16 uur De formatie Mr. White and the Spearshakers
-Van 16 tot 21 uur DJ Michel van Boekel

Café de Vijfhoek
Van 12 tot 22.30 uur heeft Café de Vijfhoek net als voorgaande jaren een dagprogramma met live muziek op het Vijfhoeksplein. Drie bands zullen om 13, 16 en 20
uur gaan optreden. Tussendoor kunnen de
voetjes van de vloer onder leiding van DJ
Big Jimmy and his 7 inches.
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MONUMENTALE PANDEN

MONUMENTALE PANDEN

Dick Corver staat voor de groene
toegangspoort van de Hoogere
Burgerschool aan de Oude Zijlvest.
Hier fietste hij tot 1969 door naar
binnen, om op het terrein achter de
school zijn fiets te stallen en het
schoolgebouw binnen te gaan. Nu is
de poort de toegang tot de parkeergarage voor de bewoners van de
appartementen die in de school zijn
gemaakt.

grote hoge lokalen zijn bijzondere elementen.
De school startte als (technische) HBS-B, maar
door de ontvolking van de binnenstad en de
uitbreiding van de buitenwijken trok de ‘talige’
richting HBS-A er in de jaren 50 bij in. De naam
werd ’Lourens Coster Lyceum‘, tegenwoordig de
Spaarne Scholengemeenschap. Dick deed de
A-richting. In 2007 werd het gebouw omgevormd tot appartementencomplex. Architect
Jaap Gräber tekende het ontwerp met veel
respect voor de historie.
We komen de school binnen op een voor Dick
ongewone manier: door de hoofdingang. “Dat
was in mijn schooltijd niet de bedoeling, want
leerlingen gingen door de groene deuren.” Maar
nu nemen we dus de voordeur, onder de
gevelsteen door met twee leeuwen die het
wapen van Haarlem dragen. Zelfs de wapenspreuk van de stad staat er op: ’Vicit vim virtus’,
ofwel ‘De moed heeft het geweld overwonnen‘.
Anneke Bakker, voorzitter van de VVE, laat ons
binnen. Dick ziet direct twee beschadigingen
aan de muur: “Hier hingen de klassenboeken.”
En hij wijst op de ruimten aan weerszijden van
de voordeur: de administratie, de lerarenkamer
en de kamer van de rector.

D

ick kan veel vertellen over zijn schooltijd. Dat doet hij graag, want hij had het
naar zijn zin in deze goed aangeschreven
school. Wel houdt hij een slag om de arm: “Ik
vertel het allemaal uit het hoofd, dus ik kan er
stevig naast zitten!”
Dick werd geboren in Haarlem en groeide er op.
Hij voetbalde op de plek waar in 1960 aan de
Garenkokerskade de huishoudschool werd
gebouwd. De Westelijke Randweg was nog een
weiland en de straatverlichting werkte nog
deels nog op gas: “Als het ging schemeren, werd
de druk in het gasnet flink verhoogd en dan
sprong de verlichting automatisch aan. Je merkte
het thuis, want dan ging de kachel harder loeien.”
Ook over de Hoogere Burgerschool kan hij veel
vertellen. Hij was in 1969 een van de laatste
leerlingen die er een diploma haalde: “Ik weet
nog waar welke lokalen waren en wie er les gaf.
Het natuurkundelokaal was heel bijzonder: de
vloer was extra dik, om tijdens de proeven geen
last van trillingen te hebben.”
Het is bijzonder dat het gebouw er nog staat.
Om het Raaksgebied te ontwikkelen gingen
diverse gebouwen tegen de vlakte, zoals de
bovengrondse parkeergarage Raaks, de HBS-A,
de voormalige mulo en de Hoeksteenkerk. De
Burgerschool en de tegenwoordige Jopenkerk
mochten blijven. Terwijl de school leegstond,
woedde er nog een fikse brand, die met name
de kap zwaar aantastte. Maar het gebouw
overleefde ook dat.
Dumont
Gelukkig maar, want het gebouw is prachtig.
Het verrees in 1907 op het terrein van de oude
gasfabriek. Stadsarchitect L.C. Dumont liet zich
bij het ontwerpen inspireren door de Hollandse
renaissance. De indrukwekkende hal en de
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Van 28 april tot en met 30 september
is er in de Hoofdwacht, Grote Markt 17,
een tentoonstelling over Dumont.

Indrukwekkende hal
De hal is indrukwekkend. Dumont bracht
geglazuurde bakstenen aan en mooie trapbalustrades. Uitsparingen in de tussenwanden
van het hoofdtrappenhuis versterken het
monumentale karakter. Het is een prachtige
open ruimte, waar de bewoners wel eens een
concertje organiseren of hun jaarvergadering
houden. Anneke vertelt dat de vloeren bij de
restauratie zijn weggehaald om de fundering te
verbeteren. In de hal is alles in de oude staat
hersteld, maar in de gangen zijn nieuwe vloeren
gekomen. Ze zijn tientallen centimeters
verhoogd om ruimte te bieden aan de kabels en
leidingen en om ervoor te zorgen dat de
bewoners van de appartementen behoorlijk
uitzicht hebben. Dick ziet zichzelf in gedachten
weer over de trappen lopen. Veel is hetzelfde
gebleven, maar in de trapopgang mist hij een
herdenkingssteen die herinnerde aan een in de
oorlog gesneuvelde leerling: “Op 4 mei stond
er altijd een tafeltje met een vaasje bloemen
onder.” Anneke vermoedt dat de restaurateurs
de steen te somber vonden en hem elders
hebben opgeslagen. We lopen langs het
voormalige biologielokaal van meneer Groene-

wegen, nu het grootste appartement. Verderop
waren een toneelzaaltje en de tekenlokalen,
doordacht op het noorden gesitueerd, vanwege
de ideale lichtinval. In het aardrijkskundelokaal
was een soort rariteitenkabinet. En dan had je
de zolder waar materialen lagen opgeslagen.
Leerlingen hadden er weinig te zoeken, maar na
de sluiting van de school kwam Dick er een
keer: “Een modelspoorclub had er een enorme
spoorbaan aangelegd.”
Binnengluren
Anneke laat ons gastvrij haar huis zien. Ze woont
op de eerste verdieping en heeft daarom ook
een deel van de zolder erbij. De ruimten zijn
ondanks de verhoogde vloeren nog steeds maar
liefst 4,20 meter hoog. Dick vermoedt dat
Anneke in het oude lokaal Duits of Frans woont.
In dat geval stonden meneer Koelemans of
meneer Kuiper voor de klas. “We noemden
Koelemans ook wel Koelepijp, want hij rookte
nog wel eens een pijpje.” Er komen meer namen
boven, zoals rector K. Gorter en de conrectoren
W. Kuiper en G. Wijling. Laatstgenoemde schreef
ooit het boekje ‘Ploegen en zaaien’ over een
eeuw Haarlems middelbaar onderwijs.
Op het binnenterrein was de ingang van de
gymzaal die doorliep tot de Gedempte
Voldersgracht. Dick herinnert zich dat aan de
voor- en achtergevel van de gymzaal gevelstenen met degens waren aangebracht, omdat
hier ook de schermschool was. Die gevelstenen
zijn een paar jaar geleden in de voormalige
muur van de gymzaal gemetseld. Op het
binnenterrein lag op de hoek van de Vestestraat
en de Gedempte Voldersgracht de woning van
conciërge meneer Van Beek. Meneer Deen, de
andere conciërge, woonde elders.
Het schoolplein “waar we vaak lekker stonden
te paffen” is nu een besloten binnentuin.
Eronder ligt de parkeergarage. We lopen er door
naar de inrit: de groene deur waardoor Dick
naar binnen fietste. “Als je in klas 1 of 2 zat,
moest je binnen de poort blijven, maar
ouderejaars mochten naar buiten. Wij gingen
vaak om de hoek naar de sigarenwinkel in de
Keizerstraat. Daar stond altijd de kachel aan om
de sigaren droog te houden. En ze verkochten er
drop. We waren goede klanten!”
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Lies Nederstigt
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COLOFON / EVENEMENTENKALENDER

LOES HOFHUIS

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

uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Wat is er allemaal te doen?

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

Bloemencorso - zaterdag 22 en zondag 23 april
Zaterdag arriveert het corso rond 21.30 uur verlicht in het centrum van
Haarlem. Zondag staan de praalwagens op de Gedempte Oude Gracht
en de Nassaulaan opgesteld.
Voor meer info: www.bloemencorso-bollenstreek.nl
Koningsdag - donderdag 27 april
Zie voor meer informatie het artikel op pagina 9 in dit Binnenblad.
Herdenkingsconcert - donderdag 4 mei
Aansluitend op de officiële landelijke herdenking van de Nederlandse
oorlogsslachtoffers en na de twee minuten stilte bij het oorlogsmonument op de Dreef, start om 20.30 uur het traditionele
Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout door het Kennemer Jeugd
Orkest met muzikale intermezzi van Yorick van Norden en topsopraan
Charlotte Riedijk.

Kijk op de wijk

spiritualiteit voor alledag

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

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

De gemeente heeft op verschillende plaatsen
in de wijk plantenbakken geplaatst.
Het is de bedoeling dat de bewoners of ondernemers deze
bakken verzorgen. Ieder op een eigen manier....
Ook iets leuks gezien in de wijk?
Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het blad zes keer per jaar
gratis thuisbezorgd. De oplage is 1700. Adverteerders krijgen ruimte in de rubriek
Ondernemer in beeld en af en toe plaatsen we een gesponsord artikel. Als dat het
geval is, vermelden we het.
Kopij: Heeft u een idee voor een artikel, mail dan naar redactie.binnenblad@gmail.
com. Daar zijn ook uw brief, artikel of foto welkom. De redactie kan gemotiveerd
besluiten uw bijdrage niet, of in aangepaste vorm op te nemen. Houd er rekening
mee dat we de inhoud van het blad ruim twee maanden voor verschijning bepalen.
Wilt u adverteren, neem dan contact op met onze bladcoördinator(Jan Hoving, tel.
06-1001 43 43)
Redactie: Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk, Hans Smit, Inge Crul, Jan Hoving, Linda
Lampe en Mijke Groot.
Fotografie: Lies Nederstigt.
Vormgeving: Jan Vesters en Peter Beentjes.
Coördinatie Bezorging: Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).
Bezorgers: Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Els
Clement, Luuk Mulder, Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens, Kiki
Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland & Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn,
Sabrina & Mick Toepoel, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk: Printerette Haarlem.

Bevrijdingspop - vrijdag 5 mei
Op Bevrijdingspop zijn elk jaar
weer grote landelijke bands
en lokaal talent te vinden. Bij
het ter perse gaan van het
Binnenblad was bekend dat
Bombino en Spinvis optreden
op het hoofdpodium, evenals
Ambassadeur van de Vrijheid De Jeugd van Tegenwoordig. De winnaar
van de Rob Acda Award 2016/2017 Tony Clifton is te vinden op het
Jupilerpodium. Meer info: www.bevrijdingspop.nl
Vijfhoekkunstroute - vrijdag 12 t/m zondag 14 mei
Ook dit jaar is de omslag van dit Binnenblad een affiche, dat u voor het
raam kunt hangen! Zie voor meer informatie het artikel in dit Binnenblad (pagina 6 en 7) en www.vijfhoekkunstroute.nl
Concertserie Nieuwe Kerk, in mei en juni
Zaterdag 20 mei - Maarten den Hengst en Ivana Alkovic, piano;
		
Amber Docters van Leeuwen, cello
Zaterdag 17 juni - Martha Bosch, sopraan en Laura de Lange, piano
Nieuwe Kerksplein 36. Aanvang: 15:30 uur, toegang gratis.
Er wordt wel een deurcollecte gehouden om de kosten te dekken.
Luilakmarkt - vrijdag 2 en zaterdag 3 juni
De beroemde Luilakmarkt is een potjes- en plantenmarkt op de Raamvest en Raamsingel. Op vrijdag begint de markt om 16 uur en loopt de
hele nacht door tot de volgende ochtend circa 11 uur (Luilakochtend).
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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ONDERNEMER IN BEELD

De fietsspecialist

GPS voor de kat, helemaal 2017

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

Restaurant De Wandelaar

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

Reserveren

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

Die aan een boom geprikte A4-tjes, met groot daarop: GEZOCHT en daaronder
de foto van een zoekgeraakte kat. Je ziet ze steeds minder in de buurt.
Misschien komt dat wel doordat de nieuwste gadget voor hond en kat steeds
meer in zwang raakt: een halsband met GPS. Je downloadt een appje op je
telefoon en je weet altijd waar het huisdier uithangt.

3 gebakken sliptongetjes
met remouladesaus,
friet en sla

B

ea en haar dochter Linette, samen
eigenaar van Bea’s Dierenboetiek, zijn
elke keer enthousiast als ze thuiskomen
van een van de beurzen voor dierbenodigdheden
in binnen- en buitenland. Elke keer is het weer
een soort vakantie. “Je komt er altijd het
allernieuwste tegen,” zegt Linette: “We kopen
altijd in wat we leuk vinden en dan is het maar
afwachten of het aanslaat.” In de ruime winkel
aan de Gierstraat is goed te zien dat moeder en
dochter veel leuk vinden, want het assortiment
aan alle mogelijke spulletjes voor de huisdieren
is zeer uitgebreid.

€ 17,50
bij het tonen van deze advertentie

Minibiniwini
www.minibiniwini.com

	
  

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

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

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

Tes s a Ku i p er, B ea en L i n ette ( vl n r )

Voederhuis
De dierenspeciaalzaak van de familie Leurs is
al decennia een begrip in onze wijk. Vader en
zoon Leurs waren in de jaren dertig erkende
duivenmelkers. Tijdens de crisis in die jaren
handelde vader vanuit zijn schuur in granen en
zaden. Toen de zoon zijn baan als timmerman
kwijtraakte, ging hij meewerken in de zaak.
Tijdens de oorlog lag de granen- en zadenhandel
helemaal stil, maar direct daarna pakte de

zoon de handel meteen weer op. Niet langer
vanuit de schuur van zijn vader, maar vanuit
‘Voederhuis De Concurrent’ een speciaalzaak
in duivenvoeding en duivenartikelen in de
Wolstraat 15-17.
Huwelijksreis
Bea Leurs-Schutter kwam in 1972 in de zaak.
Van de ene dag op de andere kun je
wel zeggen: “We zijn op woensdagmiddag getrouwd, dat kostte geen
geld en de winkel was op woensdagmiddag dicht. Schoonvader sliep de
volgende dag lekker uit en wij stonden
om acht uur gewoon in de winkel.
Dat was mijn huwelijksreis.” Bea had
haar man leren kennen, omdat haar
vader ook duivenmelker was. “Mijn
schoonvader kwam dan de zakken
voer brengen. Later deed mijn
zwager dat en tenslotte mijn
latere man Arnold. Zo hebben
we elkaar leren kennen. We
woonden na

ons huwelijk boven de pak-huizen in de Drapenierstraat. Je liep de trap af naar beneden, zo
de pakhuizen door en dan stond je in de winkel
in de Wolstraat. Dat was allemaal aan elkaar
vast gebouwd. En van dat ene winkeltje moesten twee gezinnen leven.”
Autoluw
Bea: “Er is in de buurt zoveel veranderd. Als ik
met de hond door de straatjes loop, denk ik:
daar zat dat sigarenwinkeltje, daar die groentezaak. Op alle hoeken zat nog een winkel. Toen
rond 1980 de Vijfhoek autoluw werd gemaakt,
konden we in de Wolstraat niet meer uit de
voeten en werd een pandje in de Gierstraat
aangeschaft, dat Bea’s Dierenboetiek ging
heten. In 1988 konden we uitbreiden met het
pandje ernaast en werd de Wolstraat helemaal
afgestoten.”
Twintig jaar geleden overleed Arnold plotseling
en stond Bea er met een tweeling van veertien
alleen voor. In 2008 werd er weer uitgebreid.
Bea: “Omdat het heen en weer gesleep met
voorraden vanaf het pakhuis in de Drapenierstraat te bewerkelijk werd, verkochten we dat,
toen er in een onderstuk van een derde pand in
de Gierstraat ruimte ontstond.”
Dikke katten
Het assortiment dierenvoeding is in de loop
der jaren enorm uitgebreid. Linette: “Vroeger
was het houden van duiven, konijnen en kippen
meer een hobby, nu is een huisdier een luxe.”
Bea: “Als ik ’s avonds over straat loop dan stikt
het van de katten, maar het muizengif loopt
hier als een trein. Die katten zijn
veel te dik, die vangen geen muizen
meer.” Het adviseren van de klanten
als er problemen met hun huisdieren zijn, vinden moeder en dochter
het leukst. Bea: “Beesten die bij ons
gekocht zijn, mogen tijdens vakanties hier in de winkel weer even
logeren. En onze hond Clint, een
clumber spaniël, is er natuurlijk ook
altijd. Ja, echt, ik ga nog steeds elke
morgen met plezier naar de winkel.”
www.beasdierenboetiek.nl
Tekst: Hans Smit
Foto: Lies Nederstigt
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HISTORIE

JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Zerken lichten

Als Jan met zijn gezelschap in de Nieuwe Kerk arriveert, een vast onderdeel
van zijn wandeling door de Vijfhoek, neemt hij even de tijd voor een quizvraag:
‘Heeft iemand van jullie wel eens van een zerkenlichter gehoord?’ Wanneer
de wandelaars het antwoord schuldig blijven, laat hij een foto zien van een
van de twee zerkenlichters die er nog in Nederland staan. Als er vraagtekens
boven de meeste hoofden blijven hangen, geeft Jan een toelichting.

Jan hoorde van het bestaan van dit apparaat en ging op onderzoek uit. In de protestantse kerk
in Weesp vond hij een uniek en redelijk gaaf exemplaar. Op de foto is te zien dat deze
zerkenlichter niet helemaal compleet meer is. Aan de voorzijde ontbreekt de zwengel en
binnenin mist de ronde houten as waar een ketting omheen werd gedraaid.

O

oit was het in Nederland gebruik om overledenen van enig aanzien in een kerk te
begraven. In de Grote of St. Bavokerk op
de Grote Markt liggen ongeveer 400 grafstenen,
zoals die van bekende Haarlemmers Frans Hals
en Willem Bilderdijk. In de achttiende eeuw
kwam er steeds meer verzet tegen deze wijze
van begraven en in de Franse tijd werd het
verboden. Maar het zou nog tot 1827 duren
voordat koning Willem I bij Koninklijk Besluit
een definitief einde maakte aan dit gebruik.
Hoewel de graven al lang geleden zijn geruimd,
bestaat de vloer van vele oude kerken nog
geheel of voor een groot deel uit grafzerken.
16

Inkomsten
Het begraven was een belangrijke bron van
inkomsten voor de kerk. Aan de andere kant
waren er ook kosten aan verbonden, omdat
de kisten na enige tijd in elkaar zakten en de
ruimte onder de grafstenen met zand moest
worden opgevuld. Ook moesten gebroken
stenen worden vernieuwd. Om de inkomsten
zeker te stellen, werden graven die niet voor
eeuwig waren afgekocht, na vijftig jaar geruimd,
zodat er plaats was voor nieuwe overledenen.
Verder moesten de graven regelmatig worden
opengemaakt omdat een graf plaats bood aan
maximaal drie personen.

Wolfsgat
Het openen van zo’n graf was een heel gedoe.
Om de stank tegen te gaan waren de kieren
tussen de grafstenen stevig dichtgesmeerd. In
de meeste kerken waren de stenen een bij twee
meter en dus erg onhandelbaar. Daar komt de
zerkenlichter in beeld. In vele grafzerken zit een
langwerpig en zwaluwstaartvormig ‘wolfsgat’.
Hierin kon een metalen hulpmiddel (een ‘wolf’)
worden geklemd, waaraan een ring was
bevestigd. Dan werd de zerkenlichter over de
zerk heengereden. Door de ring ging een haak
waaraan een ketting zat die om de as was gerold.
Door aan de zwengel te draaien werd de zware
steen een beetje opgetild, waarna er een paar
ronde houten balken onder konden worden
geschoven, zodat de steen kon worden weggerold. Voor zerken zonder wolfsgat was het een
beetje ingewikkelder. Dan moest men ruimte
maken naast de steen en het gevaarte met lange
stokken loswrikken.
Restauratie
Als Jan zijn verhaal heeft verteld, keert hij terug
naar de historie van de Nieuwe Kerk. Daar valt
direct op dat de meeste grafstenen veel kleiner
zijn, vaak zelfs vierkant. Een kind dat eens met
de wandeling meeliep, vroeg zich af: ‘Werden de
mensen hier dan rechtopstaand begraven?’ Nee,
weet Jan, de 294 lichamen die ooit onder deze
zerkenvloer rustten, lagen gewoon horizontaal
en werden bedekt door twee en soms wel drie
stenen. Door de geringere grootte van de stenen
heeft in de Nieuwe Kerk waarschijnlijk nooit een
zerkenlichter gestaan. Bij de restauratie van de
kerk in 2016 zijn de zerken in cement teruggeplaatst. Dit om toekomstige verzakking en
breuk te voorkomen. Bouwbedrijf Burgy heeft
deze werkzaamheden op een hedendaagse
manier uitgevoerd. De zerken, die toch nog
tussen de 80 en 300 kilo wegen, zijn eruit gehaald en teruggeplaatst met een vacuümzuiger.
Tekst: Hans Smit
Bronnen: Archief Jan Hoving en
www.omgevingindepraktijk.nl
EN ROUTE MET JAN.
Jan Hoving, redactiecoördinator van ons Binnenblad,
verzamelt alle historische informatie die hij over onze
wijk kan vinden. De kennis uit de tientallen artikelen en boeken wil hij niet voor
zichzelf houden. Sinds enkele jaren is
hij ook beschikbaar als Stadsgids De
Vijfhoek om al deze wetenswaardigheden met belangstellenden te delen.
De leukste anekdotes leest u hier.

Als ze willen, kunnen de broertjes Thijmen (8) en Oskar (6) Diesfeldt en
hun buurmeisje Nanna (4) van Leeuwen naar elkaar zwaaien vanuit hun
slaapkamerraam. Maar ’s avonds is het de bedoeling dat ze lekker slapen.
Dan dromen ze over tikkertje spelen, gamen op de Wii, over kikkervoeten,
een kipsalto maken en politie worden.

Z

e wonen sinds de zomer van 2013 tegenover elkaar in het hofje aan de Popelingstraat: het Lolis Ludwighofje zoals in de
grote poort staat gesmeed. Vanaf het eerste
uur spelen ze met elkaar. “Wij hebben nou zelf
een klein zusje, Femke” zegt Thijmen, “maar
die is pas 1 en kan nog niets zelf vertellen.”
“Toetje is haar lievelingswoord”, vult Oskar
aan. Als ze met Nanna buitenspelen doen ze
vaak tikkertje of verstoppertje. Thijmen vindt
verstoppertje niet zo leuk: “Ik doe mee voor
Nanna en Oskar.”
De ene kant
Thijmen, Oskar en Femke
wonen bij mama Petra
en papa Otto en naast
opa en oma: “Die passen vaak op
Femke” , vertelt Thijmen.
“Vroeger ook op ons,
maar wij zijn nu
groot”, vindt Oskar.
Thijmen: “Onze andere
opa en oma gaan in Castricum wonen, dan kunnen
we naar ze toe fietsen.” Ze gaan naar
basisschool de Peppelaer. Oskar zit in
groep 2 en Thijmen in groep 5. Thijmen vindt
taal, spelling en gymnastiek leuk: “Ik zit op
turnen en kan een salto in de lucht.” Oskar doet
een snelcursus zwemmen: “Ik ben heel goed in
kikkervoeten.” Hij doet de zwembeweging bedreven voor. Oskars favoriete werkje op school
is het vouwen van happertjes.
Thuis tekenen en knutselen de jongens graag.
Thijmen is inventief: “Ik heb een mooi kleipoppetje gemaakt, maar een armpje brak steeds af.
Toen heb ik het een mitella omgedaan. Nu blijft
het stevig zitten.” Oskar bouwt graag met lego.
Hij heeft zelfs lego voor 9+ en 12+. Vanaf vijf uur
mogen ze gamen tot het eten. Ze hebben een
grote kamer op zolder. Thijmen: “We hebben
een groot klimrek tussen ons in. Als ik tien ben,
krijg ik een eigen kamer, met een bureautje.”

En als we groot zijn
Onze wijk gaat een veilige toekomst tegemoet,
want Thijmen wil politieman worden: “Dan kan
ik in zo’n mooie, snelle auto rijden.” Hij krijgt
gezelschap van Oskar en Nanna die ook politie
worden. “Maar nog liever brandweer”, zegt

Tatutatu......
hier komt de politie...
Nanna

Oskar

Thijmen

De overkant
Nanna woont met papa Willem en mama Dol
Soon én de katers Toby en Kees. Ze zit in groep
1 van de Dreefschool en heeft al veel vriendinnetjes. Twee dagen gaat ze na school naar BSO
Het Podium. Verven, tekenen en knutselen
vindt ze leuk. En ze zingt vanaf de ochtend.
Regelmatig gaan ze met de boot naar Texel,
want daar wonen opa en oma. Het huis van de
andere opa en oma staat in Wateringen. Daar
wonen ook heel veel nichtjes en neven. Als
baby ging ze naar haar neefje in Brazilië: “Maar
dat weet ik niet meer.” Haar lievelingsdieren
zijn een haan, kip en kuikentjes: “Ik heb op de
kinderboerderij een kuikentje geaaid en een
andere keer een koe. Dat durfde ik.” Nanna is
een echte klimgeit: ze doet allerlei klimkunsten
op haar hoogslaper met touwladder.

Oskar, “met zo’n rode brandweerwagen.”
Mocht er dan toch iets ernstigs gebeuren, dan
kan Nanna helpen, want zij wordt ook nog dokter. En kok en moeder. En Mega Mindy!
Tekst en foto: Ellen Vestjens

ertje
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NIEUWS

Healing Touch Opleiding & informatie
Lichaamsgebaseerde (psycho)therapie
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Stolbergstraat 9, 2012 EP Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

WijkraadBULLETIN

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

VEILIGHEID EN HANDHAVING
Bewoners willen zich veilig
voelen in de wijk. De basis is dat
het op straat ‘schoon, heel en
veilig’ is. Daar kunnen we zelf
iets aan doen, tijdens de wijkschouw en de opruimacties die
we houden. U hoort de data nog.
Het is belangrijk om overlast en
vernielingen altijd te melden aan
handhaving of de wijkagent. Hoe
meer meldingen, hoe hoger de
prioriteit. Bewoners willen extra
aandacht voor overlast rond
coffeeshop The Lounge

JAARVERGADERING
Op 22 maart bezochten zo’n 80 wijkbewoners onze jaarvergadering bij
Gather. Nieuwe wijkraadsleden werden benoemd en de vertrekkenden
uitgezwaaid. Daarnaast werden de financiële verantwoording 2016 en
de begroting 2017 goedgekeurd. Onze gefilmde terugblik op het wijkraadswerk in 2016 beleefde z’n première. Nog eens kijken? Dat kan op
onze website.
INGREDIËNTEN JAARPLAN
We vroegen wijkbewoners welke onderwerpen ze tijdens de jaarvergadering diepgaand wilden bespreken. De top vijf kwam aan bod en staat
op deze pagina kort uitgewerkt. Wat we hoorden, gebruiken we voor
ons jaarplan. Dat plan staat binnenkort op onze website. Ook onderwerpen die minder werden genoemd, proberen we een plek te geven.

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

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

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

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

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

WWW.CAFEDEROEMER.NL

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

PARKEREN FIETS EN AUTO
Zwaar vrachtverkeer maakt
straten zoals de Keizerstraat
gevaarlijk. De wijkraad neemt
het mee in gesprekken over
‘stedelijke distributie’: het
gemeentelijke project om
leveringen te bundelen. Er is
veel overlast door fietsparkeren:
stallingen ontbreken of liggen
voor de ‘luie’ fietser te ver weg.

WIJK OP GROEN
Op verschillende plekken zijn
groene projecten gestart of al
uitgevoerd. Het advies van projectdeelnemers: houd vol, ook
als het lang duurt. Bewoners aan
de Lange Raamstraat zijn net begonnen en er is bij de gemeente
nog geld voor meer vergroening.

LEEFBAARHEID EN WELZIJN
BUUV brengt mensen bij elkaar
voor hulp en gezelligheid. Dat
maakt samen leven leuker. BUUV
heeft bovendien relaties met
andere organisaties voor extra
ondersteuning. Bewoners willen
meer voorzieningen voor ouderen.

DUURZAMER ENERGIEVOORZIENING SPAARNEZAAM
Op stadskantoor Zijlpoort ligt
een groot aantal zonnepanelen
waarvan deelnemers de opbrengst
delen. De wijkcoöperatie zoekt
meer daken en deelnemers. Meer
informatie: spaarnezaam.nl

INLOOP!
Meer weten over de wijkraad,
een onderwerp bespreken?
Kom maandagavond 24 april op
de koffie. Van 19 tot 20 uur in
het wijkraadsgebouw.
EN VERDER...
• T ip: u kunt bij de gemeente
terecht voor allerlei subsidies.
Bijvoorbeeld voor een sociaal
initiatief en kleine groenprojecten. We helpen u graag
bij aanvraag en uitvoering.
•V
 oor dak- of thuislozen is elke
dag een strijd op zoek naar een
maaltijd en een overnachting.
En dan de kleding nog... Daarom starten ze een inzamelpunt.
U kunt kleding afgeven bij de
opvang, Wilhelminastraat 10.

NUTTIGE NUMMERS
GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Leden: Bert Gijrath, Dick Smit,
Elena Nastase, Jan Luys, Jan Teitsma, Jan Willem Stoop, Ferdinand
Pronk, Wout Vogelesang.

Politie, Brandweer, Ambulance: Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent: 
michiel.wijn@politie.nl
Red een dier
144
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
(haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen)
Stadsreiniging/Spaarnelanden 751 72 00
Gem. Haarlem (www.haarlem.nl)14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
haarlem.nl/melding-doen
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
(www.vwc-haarlem.nl)
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
(www.buuv.nu)
551 78 45

Uitgebreide informatie over deze en andere projecten staat op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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Twaalfde Vijfhoekkunstroute
12, 13 en 14 mei 2017
Hang deze poster op uw raam tijdens de Vijfhoekkunstroute

