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WOON JIJ OOK HIER
Maarten van der Meijde voelde
meteen een klik toen hij negen jaar
geleden voor het eerst door onze
wijk liep en zo kwam het dat hij er zijn huis (ver)
bouwde. Na de switch van bedrijfskunde naar
vastgoed behartigt hij nu, samen met zijn broer,
de belangen van religieuze geloofsgenootschappen. Ze begeleiden ze bij de verkoop en taxatie
van kerkgebouwen, kloosters en ander veelal
bijzonder vastgoed dat deel uitmaakt van ons
cultureel en monumentaal erfgoed.
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DE VOORZITTER SPREEKT
Dick Smit, sinds een jaar voorzitter
van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en
Doelen blikt terug en vooruit. Hij
weet een ding zeker: “De wijkraad steunt de
bewoners, maar de mensen moeten het zelf
doen”. Kien op de Haarlemse maat staat hij met
de wijkraad volledig achter de nieuwe
mogelijkheden voor burgerinitiatieven, waarbij
wijkraden en inwoners uit dezelfde pot geld
vissen. En met succes.
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TASTECELEBRATION
In onze rubriek Ondernemer in Beeld
aandacht voor Tastecelebration, het
culinaire bedrijf van Isabel Brummer
en haar partner Joost ter Waarbeek. Dit bedrijf,
gevestigd in de Vijfhoek, opende op 30 maart het
Culinaire Hotel met restaurant, fotostudio en kookboekenbibliotheek in het Zweedse Andrarum,
nabij Malmö. Natuurlijk komen ze regelmatig terug
om hier kookworkshops te geven en verse spullen
in te slaan.
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VIJFHOEK KUNSTROUTE
Van 18 tot en met 21 mei vindt alweer de 13e
editie van de Vijfhoek Kunstroute plaats. Dat
het thema dit keer Ongeluk en Bijgeloof is, zal u
niet verbazen. Binnenblad vroeg aan deelnemende
kunstenaars een reactie op dit thema. Maak in
uw agenda een plaatsje vrij voor dit evenement,
want zo’n dertig deelnemende huiskamers
zetten het hele pinksterweekeinde, zaterdag,

zondag én maandag hun deuren open.
Traditioneel start de Kunstroute op vrijdag met
een bonte parade door de wijk.

13

THEATER EN KERMIS IN DE WIJK
De wandelingen door de Vijfhoek van onze
bladcoördinator Jan Hoving zijn ongekend
populair. Jan start zijn wandeling door de
Vijfhoek graag op het Wilsonsplein voor de
Stadsschouwburg, die in september precies 100
jaar bestaat. Hij kan dan meteen een korte
uitleg geven over de rol die theater en kermis in
de wijk hebben gespeeld.

TIP

CONCERTEN IN DE NIEUWE KERK
26 mei 2018 - Hartini van Rijssel, viool en
Mark Lippe, Piano. 16 juni 2018 - Laureaten
Prinses Christina Concours (prijswinnaars
2018). Aanvang 15:30 uur, toegang is gratis.
Er is een deurcollecte om de kosten te dekken.

16
DUVEKE
Meer dan 10 jaar was Duveke Kalma voorzitter
van onze wijkraad en leverde zij in die functie
aan elke editie van Binnenblad een actuele
bijdrage. Maar sinds zij in 2014 haar voorzitterschap beëindigde is er veel veranderd in haar
leven. Nog steeds opgewekt, welbespraakt en
energiek zit deze pensionado bepaald niet stil:
ze wandelt veel, spreekt een online blog in voor
De Correspondent en doet vrijwilligerswerk in
de wijk. Op het oog een alledaags leven. Maar
dat is het bepaald niet meer sinds een paar jaar.
Duveke heeft alzheimer.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
9 • Koningsdag & Burgerbabes 15 • Wie weet
waar? 19 • Wijkraadbulletin •

Busschaving
Het geldbakje rammelde altijd. Vooral
als de NACO-bus over de Neckerbrug
reed. Daarna veerde ik op, zodat de
scherpe bocht naar links mij een wee gevoel in mijn maag én een glimlach van
oor tot oor zou bezorgen. Het ging een
keer mis, vertelde een vriendje: de bus
schoot rechtdoor een huis in. Mijn
moeder werd altijd misselijk, maar we
hadden geen alternatief om naar oma in
Monnickendam te gaan.
De trein was ook mooi. Die namen we
naar mijn andere oma. Ons dorp had
geen station, dus we moesten fietsend
over de Zaan naar Wormerveer. Een
flinke aanloop nemen, dan haalden we
het. Een kinderkaartje was een gewoon
kaartje dat de lokettist doormidden brak.
Mooie herinneringen blijven, het lange
wachten op de bus die eens per uur ging
is op de achtergrond geraakt.
En kijk nu. Nu woon ik in het mooie
Haarlem en kleurt RNet de stad oranjerood met bussen in alle smaken: gewoon,
aanmekaar en opmekaar. Alles waar ze
me in mijn jeugd voor mochten wakker
maken, is onder handbereik. De harmonica zoals tussen de tramdelen in
Amsterdam, zit ook in de 356. En lekker
hoog zitten, altijd een vakantieattractie,
kan de hele dag in de 346. Dienstregelingen zijn oninteressant, want elke vijf
minuten rijdt er wel een comfortpaleis
voor dat me de juiste kant op brengt.
Routeinformatie, OV9292, inchecken,
telefoonlader, ventilatieblazertje? Check!
Ik kan mijn lach van oor tot oor niet
meer laten zien. Want ik hoor over trillende huizen, scheurende muren en verstoorde slaapjes. Elke zes minuten een
opmekaarbus langs je huis zijn er tien
per uur. Plus nog zo’n aantal terug.
Tweehonderd maal daags een rij hoge
raampartijen met starende mensen
langs je bovenverdieping. Wijkgenoten
plaatsen buskruit onder de route.
Busschaving?

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER?
Zoek niet verder...

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Elektro R. van Putten&Zn.
huidadvies

Keizerstraat 3-5
2011 VS Haarlem
Tel: 023 531 4896
Email: info@vanputten.nl
Website: www.rvanputten.nl

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

Volg ons op
Facebook

Échte muggen die HRLMRS

Woon jij ook hier?
Maarten van der Meijde (39), verloofd met Judith, kwam na veel omzwervingen
negen jaar geleden op de Gedempte Raamgracht wonen. Samen met zijn
broer is hij eigenaar van Reliplan, een landelijke organisatie voor de herbestemming van kerkelijk en maatschappelijk vastgoed. In zijn vrije tijd loopt
hij marathons, doet een opleiding vastgoed en is bezig zijn jachtakte te halen.
Kortom we maken kennis met een veelzijdige en ondernemende man.

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Chicago, Tokyo, Londen en Berlijn. De laatste
drie kan ik al van mijn lijst strepen. Daarnaast
ben ik, samen met mijn vriendin, mijn jachtakte
aan het halen. Mijn doel is niet om actief jager
te worden, maar om kennis over de natuur op
te doen. In de avonduren volg ik een tweejarige
opleiding vastgoed aan de Amsterdam School
of Real Estate. Ik ben net aan mijn scriptie
begonnen.”
 Reliplan
“Een paar jaar geleden heb ik een switch gemaakt
van bedrijfskunde naar vastgoed. Samen met
mijn broer heb ik vorig jaar het bedrijf Reliplan
overgenomen. Wij behartigen de belangen van
religieuze geloofsgenootschappen en begeleiden
de verkoop en taxatie van kerkgebouwen,
kloosters en ander veelal bijzonder vastgoed
dat deel uitmaakt van ons cultureel en monumentaal erfgoed. We bieden ook professionele
ondersteuning aan organisaties en maatschappelijke instellingen die op zoek zijn naar nieuwe
huisvesting op het gebied van zorg, onderwijs,
sport of cultuur.”

Een goed moreel
kompas is belangrijk
voor mij

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

GA JE MEE?
ZATERDAG 12 &
ZONDAG 13 MEI

KOOP VOORAF EEN HAARLEM BEER FESTIVALPAKKET!
Zaterdag €18,- | Zondag €18,- | Weekend €30,Meer info en tickets: www.jopenkerk.nl
Locatie: Boereplein | Festivaltent achter de Jopenkerk Haarlem

 Buitendouche
“Ik ben in Utrecht geboren en kwam negen jaar
geleden na wat omzwervingen bij toeval in de
Vijfhoek terecht. Samen met mijn toenmalige
vriendin kochten we het slechtste pand uit
de Vijfhoek. Enkel het dak en de helft van de
voorgevel zijn gebleven, de rest moest nieuw.
Eigenlijk hadden we een kavel gekocht. De vorige
eigenaar douchte nog buiten! Het leek ons
waanzinnig leuk om met dit project bezig te zijn
en er iets moois van te maken.”
 Warm welkom
“Tijdens de verbouwing gluurden veel mensen
nieuwsgierig naar binnen. Op een dag stonden
er twee oudere dames voor de deur om ons te
verwelkomen in Haarlem. Ze hadden een mand
vol lekkers, Jopenbier en een stadsplattegrond.
Zij vonden het zo gaaf dat wij dit pand onder

handen gingen nemen. Tijdens de verbouwing
aten wij vaak bij de buren. Dit zou je in Amsterdam niet snel hebben, daar ken je je buren vaak
niet eens.”
 Diversiteit
“Toen ik voor het eerst door onze wijk liep,
voelde ik meteen een klik. De steegjes en de
bouw maken het heel aantrekkelijk, maar het
zijn de mensen die het doen. De energie en het
ondernemerschap die je hier voelt staan mij erg
aan. De huizenprijzen stijgen momenteel wel
enorm, waardoor er vaak maar één type mens
op af komt. Hierdoor verdwijnt de diversiteit
een beetje uit de wijk, dat is wel jammer.”
 Jachtakte
“In mijn vrije tijd loop ik marathons en mijn
doel is ‘the big six’ te lopen: New York, Boston,

“In het vastgoed zijn veel spelers op de markt
met een beperkt aantal locaties. Om succesvol te zijn moet je je specialiseren, daarom
is religieus vastgoed erg interessant. Kerken
staan meestal in mooie delen van het land. Ook
verwacht men dat over tien jaar de helft van de
kerken leeg staat. Doordat de ontkerkelijking los
staat van hoog- of laagconjunctuur, hebben wij
minder last van recessies.”
 Moreel kompas
“Mijn doel is om met respect een invulling te
vinden die ik passend vind bij het gebouw. De
Jopenkerk is een goed voorbeeld: die bruist van
energie en wordt goed onderhouden. Het gaat
mis wanneer er bijvoorbeeld een frituurzaak of
ballenbak in een kerk wordt geplaatst. Veel ontwikkelaars willen een maximaal rendement halen.
Ik heb liever een goed resultaat voor de kerk en
dat betekent dat je sommige deals niet doet.”
Tekst: Mijke Groot
Foto: Lies Nederstigt
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VAN DE WIJKRAADVOORZITTER

ONDERNEMER IN BEELD

Dick Smit, voorzitter wijkraad:
‘Het zijn de bewoners die het doen’
Hij wordt geprezen als ‘vasthoudend’ en ‘stipt’, een man van de samenwerking: Dick Smit, sinds een jaar voorzitter van de wijkraad Vijfhoek,
Raaks en Doelen. We blikken met hem terug. Op één nadrukkelijke voorwaarde van hem: het moet over de wijk en de wijkraad gaan en niet over
de voorzitter. ‘Het zijn de bewoners die het doen’.

en ondernemers. Neem het verkeer, issue nummer 1! We kunnen straks een verkeersvisie aan
het nieuwe college aanbieden die tot stand is
gekomen dankzij een groep vrijwilligers uit de
wijk, enquêtes en bewonersavonden.
Op den duur gaan we naar een autoluwe wijk,
daar ben ik van overtuigd. Niet omdat de wijkraad dat beslist, maar door de ontwikkelingen
in de loop der jaren. Een groot deel is trouwens
al autoluw.
Wij zitten namens de centrumwijkraden in het
stedelijk distributieoverleg en pleiten ervoor
om op langere termijn de binnenstad af te
sluiten voor grote vrachtwagens en te werken
met wijkdistributie. De mogelijkheden zijn er,
we overleggen met bewoners en ondernemers.
Het is positief, maar het gaat traag.”
Een krachtige alliantie van de centrumwijkraden.
“We trekken veel samen op. Ook in de parkeerproblematiek. En bij de pogingen om uitwassen
van Airbnb te voorkomen. In Amsterdam zie je
dat de geest niet meer in de fles wil. Dat mag
hier niet gebeuren, dat moeten we vóór zijn.
Daarom zijn we zo kien op de Haarlemse maat.
We wonen in het centrum, dat is geen dorp, dat
weten we. Maar er zijn grenzen en samen hebben we de gemeente gevraagd om maatregelen.
Met succes.”

Het jaarlijkse wijkdiner is een bindend element geworden

D

ick is een geboren mug, die na omzwervingen door het land - in onderwijs
en (semi)ambtenarij - in 2016 vanuit
Nieuwegein terugkeerde naar zijn geboortestad.
Pensionado (69), na 44 jaar in openbare functies gewapend met grote bestuurlijke ervaring.

Voel je je weer thuis?
“Ja nou. De wijk ligt vol herinneringen. Ik herken
me alleen niet zo in het beeld dat her en der
geschetst wordt. Niet in de armoe van toen,
maar ook niet in het yuppenimago van nu.
Als kind speelde ik hier, zat hier op de lagere
school, bezorgde de krant. Veel is nog hetzelfde.
Het DNA van de stad is niet veranderd. De
mensen niet, de gebouwen wel hier en daar,
zoals bij de Raaks. De wijkraad is actief, er
gebeuren spannende dingen. Als je ziet wat
een respons we krijgen! Op papier, digitaal, bij
een wijkschouw, tijdens de inloopkoffieuurtjes,
bij de overleggen. Als het niet zou aanslaan,
6

zou ik meteen stoppen er tijd in te investeren.
De wijkraad vertegenwoordigt niemand, heeft
geen mandaat, is niet hiërarchisch. Ze is
procesbeheerder. Wij staan volledig achter de
nieuwe mogelijkheden voor burgerinitiatieven,
waarbij wijkraden en inwoners uit dezelfde pot
geld vissen. De wijkraad steunt de bewoners,
maar de mensen moeten het zelf doen. Bij het
project Wijk op Groen zag je dat mensen die de
versteende binnenstad willen vergroenen en
daarvoor geld vroegen, langs vele teleurstellingen en ambtelijke loketten moesten. Maar
ze laten zich niet uit het veld slaan! Zo zijn de
bewoners van het Wilsonsplein, die het bijna
hadden opgegeven, er toch in geslaagd een
tweede subsidie te krijgen.”
Moeilijk om iedereen op één lijn te krijgen.
“Nooit zal men voor honderd procent ergens
achter staan, tegenstellingen en discussies zullen er altijd blijven: op straat, tussen bewoners

Het pijndossier ‘Coffeeshop The Lounge’:
voorbeeld van wat overleg vermag.
“Deze wijk heeft ruim dertig horecazaken en
drie coffeeshops en waar struikelt men over?
Over die ene coffeeshop. Niet over de zaak
zelf, maar over sommige bezoekers die er een
zooitje van maken. Met rommel op straat,
intimidatie van bewoners en hinderlijk rondrijdende auto’s. We zijn erin geslaagd om twee
denkwijzen tot elkaar te brengen. De bestuurders zagen alleen de registratie van de overlast,
de bewoners ondervonden die aan den lijve.
Er is geluisterd tijdens de bijeenkomsten in de
Nieuwe Kerk, de burgemeester heeft met mensen gepraat. De sluitingstijden zijn veranderd
en dat is al een aanzet tot minder nachtelijke
overlast. De nieuwe APV geeft meer mogelijkheden. De eigenaar van de coffeeshop ziet
(nog) geen kansen weg te gaan. In dat opzicht
heeft het nog geen effect gehad.
Wordt vervolgd!”
Tekst: Inge Crul
Foto: Wijkraad

Verse groente uit de Vijfhoek
op tafel in Zweden

zetten maar Joost zag onmiddellijk de mogelijkheden van het pand. In goed overleg met de
eigenaar is het helemaal naar hun zin verbouwd
en gaat het Culinaire Hotel (restaurant, fotostudio en kookboekenbibliotheek met terras) op
30 maart feestelijk open. Dankzij de enorme
belangstelling voor de kookkunsten en fotografie
van Isabel maken zij en Joost deze stap.
Joost is inmiddels bijna fulltime actief voor
“Tastecelebration” en zorgt voor de marketing,
administratie en ondersteuning. Het verbouwde
pand is ingericht met Scandinavisch design
interieur en kunst. Maar er is ook een expositie
van culinaire fotografie in samenwerking met
een Zweeds foodmagazine.

-------Isabel Brummer laat je
vegetarisch smullen in
nieuw eigen restaurant
--------

Wanneer ik Isabel Brummer en haar partner
Joost ter Waarbeek spreek over hun culinaire
avonturen staan ze alweer op het punt om
naar Zweden te rijden (900 km). In de ochtend
worden er nog eerst verse ingrediënten gekocht
bij de speciaalzaken: Centrum AGF Haarlem,
groente & fruit en Foodmarkt Mabrouk in de
Vijfhoek. In Zweden is het aanbod van speciale
groenten en kruiden minder uitgebreid dan in
Nederland. Terwijl het land toch voorop loopt
met het vegetarisch eten.

Het succes van Isabel Brummer met haar blog
www.tastecelebration.nl heeft gezorgd voor
vele nieuwe volgers in verschillende landen
waaronder Indonesië, Japan en Engeland. Op
haar blog staan aantrekkelijke culinaire recepten
van smakelijke vegetarische gerechten die in
heel veel landen inmiddels door lekkerbekken
worden gelezen. Voor Isabel en Joost is de
blog het vliegwiel voor allerlei activiteiten zoals

culinaire fotografie, vertalingen van Zweedse
kookboeken en het maken van recepten voor
bladen en bedrijven etc. Het enthousiasme, de
smakelijke kwaliteit en de toegankelijkheid van
haar recepten spreken een grote groep liefhebbers van lekker eten enorm aan. Maar ook de
kookbladen, kookrubrieken, websites en internationaal opererende bedrijven willen meer van
haar culinaire kwaliteiten weten. Bij Isabel staat
de smaak en het gemak voorop. De kookworkshop en de foodstyling workshop worden goed
bezocht in Haarlem maar ook in Zweden.
Tijdens een van de kookworkshops in
Zweden ontdekten zij dat het ouderlijk
huis van Isabel vrij ging komen. Een
prachtig vrijstaand huis op een unieke
plek midden in de natuur vlakbij de
zee in Andrarum.
Isabel twijfelde
aanvankelijk
om deze grote
stap te

‘Tastecelebration Residence’ is een geweldige
plek voor alle kookliefhebbers maar ook koks
die willen leren en genieten van originele
vegetarische gerechten. Er kan voor verschillende
thema’s gekozen zoals: hapjes, voorgerechten,
hoofdgerechten en nagerechten en je krijgt ook
adviezen over welke wijn er lekker bij smaakt.
Een ideale plek om een weekend of midweek
naar toe te gaan. De kook- of fotoworkshop is
goed te combineren met een bezoek aan de
mooie plaatsjes waar de tv-serie Wallander is
opgenomen en de stad Malmö ligt op nog geen
50 minuten afstand.
De blog van Isabel vind je op tastecelebration.nl
en alles over de Residence op tastecelebration
residence.nl maar je kan ook een mail
sturen naar Isabel met je vragen
isabel@tastecelebration.com
En Isabel en Joost zijn ook
regelmatig in Nederland
om hier de kookworkshops te geven en
natuurlijk de verse
groenten, specialiteiten en specerijen
in de Vijfhoek te
kopen.
Tekst: Herman van
Wissen, foto’s:
Maggie Strand en
Tastecelebration
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KONINGSDAG

haarstudio

Onze wijk op Koningsdag

Waar is dat feestje?
Voor de vijfde keer staan ze op Koningsdag midden in
de Vijfhoek, op hun vaste plek naast café De Vijfhoek:
de BurgerBabes. Een groep enthousiaste vrouwen die
hamburgers bakken: Burgers voor burgers! Dat doen ze
niet alleen voor hun eigen plezier, het geld gaat naar
goede doelen dicht bij huis.

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl

Toen ze in 2014 begonnen, ging de opbrengst naar de aanpak van de spierziekte ALS. Daarna volgden in 2015 ‘Bounce like a Boss’ en in 2016 Multiple
Sclerose (MS). In 2017 kozen de vrouwen ervoor om via het BurgerBabes
CARE fonds de gelden naar drie verschillende doelen door te sluizen:
MS Dichtbij, Daktuin Spaarnegasthuis en de RegenboogGroep.
Die drie worden er dit jaar in het kader van het eerste lustrum vijf: Villa
Marleen, Banyaka Lower Basic School ‘The Gambia / Holland’, MS Dichtbij,
Team Para Atletiek en de KinderUniversiteit Haarlem.

www.spaarneduin.nl
023-534.09.49

makelaars

023-534.09.49

Openingsmuziek
10 uur: de Haarlemse Drumband Blij met Muziek maakt haar traditionele rondje door de wijk. Vertrek- en eindpunt: Nieuwe Kerksplein
Nieuwe Kerksplein / restaurant De Wandelaar / voormalig café Briljant
Vanaf 10 uur activiteiten voor kinderen (luchtkussen!)
Vanaf 12 uur: live muziek op twee podia
20.30 – uiterlijk 22.30 uur: afsluiting met silent disco
Botermarkt/Marktzicht, de Linde, de Gooth, de Roemer en Charlies
13 – 19 uur: Gezamenlijk muziekpodium. Zangers en zangeressen
knallen soul- en pophits over het plein

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

Vijfhoekspleintje / Café de Vijfhoek
12 – 22 uur. Diverse activiteiten, bandjes, DJ. De BurgerBabes bakken
‘Burgers voor burgers’ (zie elders op deze pagina)

•
•
•
•
•
•
•
•

5 JAAR

Breestraat / Café van Gunsteren
Vanaf 13 uur optreden van diverse muzikanten. Afterparty va 18 uur
Gierstraat / Café ’t Kantoor
Van 13 tot 21 uur livemuziek met buitenpodium en -bar

Fo to : Hel en e W i es en h a a n .

De vrouwen zetten al hun capaciteiten in om hun acties te laten slagen, van
het daadwerkelijke bakken van hamburgers tot de marketing en de communicatie. Geen promotiemidddel wordt geschuwd, de sociale media worden
volop ingezet. Zo zijn op de Facebookpagina de afgelopen weken de ‘BurgerBabes van de week’ in het zonnetje gezet.
Veel van de materialen worden door ondernemers uit de buurt gesponsord,
zoals de shirts, de BBQ’s, de kraam en de aankleding. Voor het professioneel
bakken van de burgers volgden zes Babes zelfs dit jaar een masterclass
Burgers Bakken bij The Bastard Serious Outdoor Cooking.
Ging het in 2014 nog ‘maar’ om vijfhonderd hamburgers, in dit jubileumjaar
moet dat het dubbele aantal worden. Bovendien maken we dit jaar voor de
eerste keer kennis met het fenomeen BurgerBabies: vijf jonge dochters van
de BurgerBabes.
De BurgerBabes beginnen om 12 uur te bakken en stoppen om 21 uur.
Een voorproefje? Ga naar Facebook > burgerbabesHaarlem.

Ged. Voldersgracht / Jopenkerk
Vanaf 15 uur live muziek met buitenbar. Vanaf 18 uur DJ’s

Bij het ter perse gaan van Binnenblad was nog niet alle informatie
bekend. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken:
www.koningsdag27april.info/evenementen/koningsdag-haarlem
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VIJFHOEKKUNSTROUTE

VIJFHOEKKUNSTROUTE

Editie 13 van de Vijfhoekkunstroute
18 - 19 - 20 - 21 mei 2018

Désirée van Amsterdam:
Ik neem iemands ongeluk letterlijk als aanleiding voor de
serie ‘autosloop’. Fascinerend om op doek de kleuren en
stilte te vangen van het autokerkhof. Daarnaast heb ik series
van portretten, oldtimers, landschappen en bloemen.

Programma

Carla de Vries-Bauer:
Ik ben niet echt bijgelovig, al zal ik
niet snel onder een ladder doorlopen. Speciaal voor de kunstroute
maakte ik ‘Geluk bij een ongeluk’.
Het komt in de Doelenzaal van
de bibliotheek. Het ongeluk dat
een zwarte kat veroorzaakt, wordt
goedgemaakt door het geluk van
een lieveheersbeestje dat naar je
toe komt vliegen.

Ella Scholtens:
Ik geloof dat gedachten invloed hebben. Alles is energie
en we kunnen energie richten
en sturen. Bijvoorbeeld bij
reiki of bij tekenen. De lijn is
meer dan een lijn: het is de
energie die in de lijn zit en die
het een ziel geeft. In de inkttekening heb ik de vrouw die
in haar gedachten verzonken
is een magisch tintje meegegeven.

Jenny Klevering en Hans Holt
Sinds enkele jaren doen Jenny
Klevering en Hans Holt weer
mee: We dachten dat het een
beetje op was met de kunst,
75 en 78 jaar oud, maar het
bloed kruipt waar het bijna niet
meer kan gaan. We maken en
beschilderen keramiek. Jenny
is verantwoordelijk voor de
vaasvormen en Hans voor de
kleine schalen.
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John de Koning:
Ik startte in 2006 een reis langs de Atlantische kustlijn
van Gibraltar tot Lapland om opvallende vuurtorens vast
te leggen. Die fotografeer ik met een panorama- of technische camera. Een perfecte timing en een indrukwekkende compositie zijn essentieel.

Jeanie Reichardt
maakt dierportretten: Het lag natuurlijk voor de hand dat m’n 5Hoek-expo
op het Sophiaplein in het teken van
de Zwarte Kat zou staan. In mijn ogen
brengen zwarte katten geluk! Van
dieren om je heen, in welke kleur
dan ook, word je sowieso gelukkiger.
Het portret is een beetje te lief, want
de creepy zwarte katten zijn nog niet
klaar...

Dorothé van Schagen:
Ongeluk en bijgeloof? Iedereen
maakt wel gebeurtenissen mee die
verdrietig zijn. Door jezelf, door
andermans toedoen of door toeval.
Zoals deze kikker die ik in mijn tuin
vond. ‘Heeft gekwaakt’.
Leoni van den Nouland-Meijer:
Ik geloof in het geluk of ongeluk
van je geboorteplek. Die is heel
bepalend voor het verloop van de
rest van je leven. Ik laat portretten
zien van dieren en mensen. Mijn
uitdaging is om in de ogen iets uit
te drukken of te vangen.

Liedeke Veninga
exposeert in de tot beeldentuin omgetoverde
Proveniershof. Haar thema is ‘krullen van de ziel’.

De kunstroute start vrijdag 18 mei met
een bonte parade dwars door de wijk.
De parade vertrekt rond 19.45 uur uit de
Drossestraat bij de Kunstkelder.
Verheug je op zwarte katten, ladders,
valpartijen, pleisters en andere uitingen
van ongeluk en bijgeloof. Er is een prijs
voor de opvallendste deelnemer.
De parade eindigt bij de Nieuwe Kerk voor
een spectaculaire opening met lokaal
vermaard artiest Janek. Hij speelt vrolijke
types en zingt zelfgeschreven liederen met
een vleugje ongeluk en bijgeloof.
De ongeveer dertig deelnemende
huiskamers zetten het hele pinksterweekeinde, zaterdag, zondag én maandag hun
deuren open. Behalve de huiskamers
vormt de Proveniershof traditiegetrouw
het kloppend hart van de Vijfhoekkunstroute en openen ook diverse ateliers hun
deuren. Daarnaast vormen de ramen en de
tuin van de bibliotheek ook weer het decor
voor schilderijen, beelden en gedichten.
Zie voor een compleet overzicht
van de deelnemende kunstenaars en
de plekken waar ze exposeren:
vijfhoekkunstroute.nl

Martine de Ruiter.
Voor Martine de Ruiter is 13 een
geluksgetal: De relatie met mijn lief
begon 23 jaar geleden op 13 april,
een gelukzalige dag ;-). Ik gebruik
in mijn werk een zelfontwikkelde
recycletechniek met ‘paletstukken’:
kleurencombinaties die op mijn palet
ontstaan. Dat zorgt voor scherp
contrast, reliëf en een unieke stijl.
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HISTORIE

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.

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

Ter lering ende vermaak
Jan start zijn wandeling door de
Vijfhoek graag op het Wilsonsplein
voor de Stadsschouwburg, die in
september precies 100 jaar bestaat.
Hij kan dan meteen een korte uitleg
geven over de rol die vermaak als
theater en kermis in de wijk hebben
gespeeld.

T

spiritualiteit voor alledag

heater en kermis staan niet zo ver van
elkaar af als je naar de ontstaansgeschiedenis kijkt. In de middeleeuwen was bijna
de complete bevolking analfabeet en werden
de teksten tijdens de kerkdienst (de mis) ook
nog eens in het Latijn voorgedragen. Om de
parochianen meer aan de kerk te binden, voerde
de geestelijkheid korte toneelstukjes op in de
landstaal. Over het lijdensverhaal van Jezus, of
over het leven van heiligen. Dit ‘theater’ was
veel populairder dan de mis en werd al snel
tijdens de midzomerse jaarmarkten (St. Jansmarkten) op het plein voor de kerk uitgevoerd.
Ook de vorm ontwikkelde zich snel. Mirakelspelen, zoals Mariken van Nimwegen, spannende
verhalen over ridders, moord en doodslag: de

GIERSTRAAT 8 - HAARLEM
SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

zogenaamde Abele Spelen en moraliteiten zoals
de Elckerlyc, waarin de toeschouwer werd
vermaand een deugdzaam leven te leiden.
De geestelijkheid kreeg al vrij snel spijt van
hun ‘marketingoplossing’ om de gelovigen met
toneelspel meer aan de kerk te binden. De brave
theatervoorstellingen werden buiten de kerk
vaak gevolgd door zeer platte kluchten, zoals De
Buskenblazer, het verhaal van een domme boer
die zijn koe verruilt voor een ‘verjongingskuur’:
een bus met roet, en dan wordt overgehaald in

Ker m i s o p d e B o ter m a r kt i n 1 90 6

die bus te blazen, zodat hij onder het roet zit.
Ook leverden de acteurs kritiek op maatschappelijke wantoestanden. Door de verhalen uit
de bijbel, mirakels en heiligenlevens flink te
bewerken werden de machthebbers bespot en
de priesters belachelijk gemaakt. De Italiaanse
theatermaker en Nobelprijswinnaar Dario Fo
heeft een aantal van zulke historische teksten
naar het heden bewerkt en met zijn beroemde
stuk Mistero Buffo nieuw leven ingeblazen in de
jaren zeventig van de vorige eeuw (zie voorbeelden op Wikipedia).
In combinatie met de jaarmarkten, waarop
standwerkers hun waar aanprezen, boertige
grappenmakers hun kunsten vertoonden en de
meest bizarre rariteiten werden vertoond, werd
de zo vroom begonnen kerKmis al snel verbasterd tot kermis, waar de bevolking het hele jaar
naar uitkeek om eens flink de bloemetjes buiten
te zetten. Maar waar men echter ook tot ver in
de negentiende eeuw kennis kon nemen van de
nieuwste inzichten en uitvindingen, zoals die
van de beroemde waterbouwkundige Leeghwater en -veel later- het wonder van de eerste
cinema. Pas in de loop van de zeventiende eeuw
ontstonden in Nederland overdekte schouwburgen en ging de kermis een eigen leven leiden.
Op hetzelfde Wilsonsplein waar de schouwburg
staat, stond in het begin van de vorige eeuw
regelmatig een kermis, evenals op de Botermarkt.

De volgende stop tijdens de wandeling wordt
gemaakt in het Proveniershof waar ook een
link met het theater ligt. Het plan was om op
deze plek, na de sloop van het complex, in 1880
de nieuwe schouwburg te bouwen. Daar is het
gelukkig niet van gekomen
Maar in het Proveniershof ligt ook een link met
de kermis. Het rariteitenkabinet was vroeger
ongekend populair. Eeuwenlang konden mensen
met een afwijkend voorkomen daar in hun
levensonderhoud voorzien. Zo moest de reus
Cajanus, die in de achttiende eeuw op het
Proveniershof woonde, zien rond te komen door
zichzelf op kermissen tentoon te stellen. Dit
lot deelde hij met de extreem kleine mensen.
Een halve eeuw na het overlijden van Cajanus
werd de 84 centimeter korte Simon Paap uit
Zandvoort het slachtoffer van het toentertijd op
kermissen populaire dwergwerpen.
Tekst: Hans Smit
Bronnen: archief Jan Hoving

EN ROUTE MET JAN.
Onze bladcoördinator Jan Hoving verzamelt alle
historische informatie die hij over onze wijk kan
vinden. Die kennis uit de tientallen artikelen
en boeken wil hij niet voor zichzelf houden. Sinds enkele jaren is hij dan ook
beschikbaar als Stadsgids De Vijfhoek
om al deze wetenswaardigheden met
belangstellenden te delen. De leukste
anekdotes leest u hier.
wandelingdoordevijfhoek.nl
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ZOEKPLAATJE / TAFELTJE DEKJE

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Win twee

kaartjes!

ADVERTORIAL

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met je
naam, adres en mailadres voor 15 mei naar ferdinand@pronk.net
Uit de goede inzendingen trekken we de winnaar van twee
kaartjes voor een film naar keuze bij Pathé Haarlem in de Raaks.
De uitslag staat in het volgende Binnenblad.

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

Op de vorige WieWeetWaar stond het ruim honderd jaar oude
beeld ‘De Handel’, ooit geplaatst aan de gevel van de HBS en
na de sloop via een depot verhuisd naar de Raakspoort op het
Hortusplein. Er was wat verwarring, want tweelingbeeld ‘De
Nijverheid’ staat bij de ingang van de Raaksgarage. Cassandra
van Beek wint de kaartjes!

Vijf keer per week
een gezonde maaltijd
De Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o. (UVV) verzorgt
al ruim 60 jaar maaltijden voor mensen die - om welke
reden dan ook - niet in staat zijn de maaltijd zelf te
bereiden.
Iedereen binnen de gemeentegrenzen van Haarlem die
van een ‘krappe beurs’ leeft, kan hier gebruik van maken.
Dankzij subsidie van de gemeente Haarlem lukt het om de
kosten voor uw maaltijden laag te houden.
U kiest zelf uw menu, u weet precies de prijs en wanneer
er bezorgd wordt. Elke dag zijn er drie menu’s met een
hoofd- en nagerecht waar naar wens uit gecombineerd
kan worden. De vrijwilligers van de UVV bezorgen de
maaltijden rond lunchtijd aan huis . Door weer en wind en
ook met feestdagen!

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.

Neem deze voucher mee
en u krijgt 10 % korting
op de hele rekening
voor maximaal 4 personen

Tafeltje Dekje
023- 526 30 26 ( op werkdagen van 8.30 tot 14.30 uur)
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.

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Kopiëren & Printen

06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

Praktijk voor: Cranio-sacraal therapie,
Traumaverwerking, Voetreﬂextherapie,
Natuurvoedingsadvies,
Fysische Vasculaire Therapie BEMER

	
  

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, Herman van Wissen, Inge Crul,
Jan Hoving 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, Jan Schmid, Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens, Kiki
Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland & Max Bos, Bieneke Glijn, Sabrina &
Mick Toepoel, Henri Beerman, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk: Printerette Haarlem.
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DEMENTIEVRIENDELIJKE STAD

Duveke Kalma is 66, opgewekt,
welbespraakt en energiek.
Ze is met pensioen, maar zit
bepaald niet stil: ze heeft
een druk leven, de ochtend
begint met de krant,
ze wandelt veel en sport,
spreekt een online blog in
voor de Correspondent
en doet vrijwilligerswerk
in de wijk.
Ze woont met haar katten
Nienke en Queenie
in een leuke flat.
Op het oog een alledaags leven.
Maar dat is het bepaald niet
meer sinds een paar jaar.
Duveke heeft alzheimer.
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DEMENTIEVRIENDELIJKE STAD

“Een paar jaar geleden werkte ik nog volop als manager van verpleegtehuizen. Op een gegeven moment ging dat niet meer zo lekker en ik kreeg steeds vaker opmerkingen van collega’s dat
ik zoveel vergat. Daarmee ben ik naar mijn huisarts gegaan. Toen ging het balletje snel aan het
rollen. Hij verwees me door naar een geriater. Ik kreeg de diagnose alzheimer.”
Duveke praat er heel open over: “Het is nou eenmaal zo. Ik vergeet veel. Ik kan het maar
beter gewoon vertellen, dan weten de mensen wat ze aan me hebben. Ik kan de dingen best
goed verwoorden en een leuk gesprek voeren. Als ik dan plots niet meer weet wat we hebben
afgesproken, dan begrijpen ze dat niet. Doordat ik het vertel, kunnen de mensen me ook helpen.
Ik weet niet meer of ik het toen erg vond. Het is nu eenmaal zo.”
Dementie
“Sommigen weten niet wat alzheimer is. Dat leg ik dan uit. Soms kennen ze wel het woord
dement. alzheimer is één van de vormen van dementie. Een deel van de hersenen takelt af.
Daardoor wordt het geheugen slechter. Vooral het kortetermijngeheugen. Dingen van vroeger
weet ik nog wel. Maar wat ik kort geleden heb gedaan vergeet ik. Zo ga ik twee keer per
week wandelen, dat weet ik wel en ook dat het fijn was. Maar vraag me niet waar we naartoe
zijn geweest.” Ze lacht: “Maar ik denk dat ik het wel zou merken als we iedere keer dezelfde
wandeling zouden maken.”
Robert Bakker, de casemanager van Duveke legt het uit: “Je kunt het geheugen zien als een
boekenkast vol boeken. Alles wat we meemaken wordt daar opgeslagen. Bij dementie vallen de
boeken om als dominostenen: eerst die met de meest recente ervaringen. De oudere boeken
blijven langer staan, de verhalen uit de jeugd. Mensen met dementie leven bij de dag. Duveke is
een jonge alzheimerpatiënte en kreeg haar diagnose al toen ze begin 60 was. Meestal betreft het
ouderen boven de 80. Doordat mensen steeds ouder worden, komt dementie steeds meer voor.”
Casemanager
Robert werkt vanuit de Zorgspecialist als professioneel begeleider voor mensen met geheugenproblemen of dementie. “Ik word meestal door een huisarts ingeschakeld. Als iemand
de diagnose alzheimer of dementie krijgt, zijn er veel vragen en onzekerheden. Wat staat me te
wachten? Kan ik nog thuis blijven wonen? Help, ik woon alleen en ik heb geen familie in de buurt.
Mag ik nog auto rijden? En zelf een handtekening zetten?
Ook de omgeving heeft veel vragen. Ik kan met mijn kennis en ervaring duidelijkheid en rust
geven. Samen met de cliënt en de direct betrokkenen breng ik alles in kaart. Wat kan hij of zij nog?
In welk stadium is het proces? Wat is verantwoord? Welke hulp is er al en welke hulp moeten we
proberen in te schakelen? Naast informatie en het regelen van hulp en zorg, kijken we ook naar
de financiële zaken. Ik kan mee naar een notaris of een bewindvoerder inschakelen als dat nodig
blijkt.. En ik snijd ook het moeilijke onderwerp van euthanasie aan. Want dat zijn zaken waarover
je moet nadenken en beslissen als je dat nog kunt.”
Duveke is blij met Robert als casemanager: “Ik heb hem al bij diverse andere mensen aanbevolen. Hij is echt goed. En ik ben zó blij dat mijn zus Siedske weer in Nederland woont. Een
paar jaar terug woonde ze nog in Frankrijk. Mijn andere zus woont in de USA. Ik spreek haar
niet zo vaak. Daardoor begrijpt zij niet goed wat er met me aan de hand is. Dat is wel jammer.”
Hulpteam
Robert Bakker: “Duvekes jongste zus Siedske is samen met haar man de spil in haar mantelzorg. Best een klus. Duveke woont alleen. Samen hebben we bekeken wie we zouden kunnen
inschakelen om het voor Duveke mogelijk te maken in haar fijne flat te blijven wonen. Ik kom in
actie om contacten te leggen en de lijnen uit te zetten. Ik steun de cliënt én de mantelzorgers.
Want zonder hun hulp is het allemaal niet mogelijk. Ik werk drie dagen bij de Zorgspecialist en
heb zo’n 50 cliënten. Dat is best veel. Bij de start is de ondersteuning intensief. Bij Duveke loopt
het goed, ik ga nu één keer in de drie maanden bij haar op bezoek. Haar zus en de andere
mantelzorgers zijn er dan ook. Met dat hulpteam praten we door hoe het loopt en of er iets
moet worden aangepast.”
Enkele buurvrouwen vormen Duvekes hulptroepen. Haar buurvrouw van toen ze nog aan
het Doelenplein woonde helpt haar in huis. Een buurvrouw uit haar huidige flat komt iedere
dag om te zien of Duveke wel goed eet. En ze controleert of spullen niet te lang in de koelkast
blijven staan. En met buuf drie gaat ze iedere week naar fithockey. Duveke: “Bij hockey weet lang
niet iedereen dat ik alzheimer heb. Het is een gewone seniorengroep.”

Oppeppers
Duveke is sportief. Naast het hockey wandelt ze twee keer per week met een groep:
De oppeppers. “Allemaal mensen met dementie”, vertelt ze, “bewegen is goed bij geheugenproblemen. De twee begeleidsters bedenken iedere keer iets leuks. Op dinsdag lopen we
12 tot 18 kilometer. Op donderdag gaan we met de trein naar een museum ergens in het land.
We verzamelen op het station en drinken daar eerst koffie. We hebben veel plezier en lachen wat
af. Doordat ik al een tijd met die mensen loop, herken ik ze wel. Maar de namen onthoud ik niet.”
Ik heb een heel grote agenda waarin ik alles opschrijf wat ik moet doen.”
Bekendheid
In januari is Duveke op tv geweest. Ze schitterde in een reportage over dementie. Duveke:
“Nieuwsuur wilde laten zien dat je niet zielig in een verpleeghuis hoeft te zitten als je dementie
hebt. Dat je nog actief kunt zijn en een fijn leven kunt hebben. Op jezelf kunt wonen met wat hulp.
Ik doe nog vrijwilligerswerk: bezorg de wijkkrant. En ik spreek af en toe het dementiedagboek in
voor De Correspondent. Dat kunnen mensen op internet nalezen.”
Hoe haar toekomst eruit ziet, weet Duveke niet. “Ik zie wel. Ik maak me niet druk. Volgens
mij ben ik niet veel achteruit gegaan. Maar dat weet ik ook niet zeker. Wat ik niet weet, dat weet
ik niet.”
Tekst: Ellen Vestjens. Foto’s’: Ellen Vestjens en Lies Nederstigt

Soms
heeft het
geheugen
hulptroepen
nodig
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Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

LAAD- EN LOSPROBLEMEN RAAKS
De supermarkt aan de Raaks wil meer laad- en losruimte, zodat er meer
en langere vrachtwagens terechtkunnen. Een invalidenparkeerplaats zou
moeten verdwijnen en een (al scheefgereden) boom worden verplaatst.
Ondernemer en gemeente lijken dit achter de schermen al te hebben
geregeld. Bewoners protesteren, net als tegen de goederen die dagelijks
op straat staan en de doorgang belemmeren. De wijkraad vindt de
medewerking van de gemeente vooral vreemd omdat het beleid is dat
grote vrachtwagens zo veel mogelijk uit de binnenstad verdwijnen.

BUSKRUIT
Er rijden dagelijks honderden
bussen door de stad. Fijn als je
wilt reizen, maar voor anderen
hinderlijk. Een aantal centrumbewoners stoort zich vooral aan
de nieuwe dubbeldekker- en
harmonicabussen. Ze willen
andere OV-oplossingen.
Zie www.bus-kruithaarlem.nl

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

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

NIEUWS

WijkraadBULLETIN

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

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 MAANDAG T/M ZATERDAG

• Elke dag heerlijke gebakken kibbeling warm uit de pan • Haring vers van het mes •
• Diverse belegde broodjes • En onze heerlijk kant en klare maaltijden •
023 5322 833 / visspecialistdedolfijn@planet.nl / www.ikwilvis.nl

IEDERE ZONDAG ZIJN WIJ OPEN IN IJMUIDEN

Lekker visje eten aan de Halkade 25, boven in ons eetlokaal, 60 zitplaatsen (06) 2248 6641.

BOTERMARKT-BARREVOETESTRAAT, KEIZERSTRAAT
In de verkeersvisie staan grote
aandachtspunten. Een ervan is
de verbinding Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat.
Wethouder Sikkema wil in 2019
een onderzoek doen naar de
verkeerssituatie en de mogelijkheden om de straat autoluwer te
maken. Het is nog niet duidelijk
of ze ook geld heeft voor het
onderzoek. Via onze website
blijft u op de hoogte.

SOCIAAL
Een van onze speerpunten voor
2018 is aandacht voor de sociale
kanten van wonen in de wijk, met
thema’s als langer zelfstandig
blijven wonen en eenzaamheid.
Samen met o.a. het sociaal wijkteam kijken we waar behoefte
aan is. Wilt u meedenken?
Meld u aan via burennetwerk@
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

MINDER BEDRIJFSAFVALWAGENS
Rond deze tijd start een proef
met het slimmer ophalen van
bedrijfsafval. Tot nu toe rijden
er acht inzamelaars door de wijk,
met elk hun eigen klanten. Die
bedrijven gaan het inzamelen
bundelen in één neutrale wagen.
Door ‘Green Collecting Haarlem’
halveert het aantal ritten en
vermindert dus ook de milieubelasting. Het wordt nog mooier,
want het plan is om een
elektrische wagen in te zetten.

VERKEERSVISIE AANGEBODEN
De afgelopen tijd maakten
bewoners en wijkraad een verkeersvisie voor de wijk. Het stuk
is tijdens informatieavonden aan
de wijk voorgelegd en aangescherpt aan de hand van twee
veel ingevulde enquêtes. De visie
en de enquêteresultaten zijn
overhandigd aan de partijen die
een nieuwe coalitie in het stadsbestuur vormen. We dringen aan
op regelmatig overleg over de
manier waarop de gemeente de
visie kan uitvoeren.

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

Leden: Annette Schild, Bert
Gijrath, Dick Smit, Elena Nastase,
Ferdinand Pronk, Jan Teitsma,
Jeanine van der Sanden,
Marlies Dingenouts, Pauline De
Senerpont Domis

PROEF DE HISTORIE
De wijkwandelingen zijn populair.
Bewoner Jan Hoving vertelt in
twee uur prachtige verhalen. U
kunt mee op zondag 3 juni 2018
vanaf 14 uur. Opgeven via de
website.

GROEN NIEUWE KERKSPLEIN
Het project Wijk op Groen
Nieuwe Kerksplein krijgt een herstart. Anderhalf jaar geleden was
er een informatiebijeenkomst
over de plannen. Inmiddels is
duidelijk dat die hooguit gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden.
Op 6 maart hadden bewoners
en leden van de werkgroep
een gesprek met ambtenaren
en de wethouders Botter en
Sikkema. De uitkomst is dat
de werkgroep door ‘co-creatie’
nogmaals probeert een ‘groen en
adembenemend mooi’ plein te
realiseren. Zie onze website voor
een uitgebreid verslag.
NUTTIGE NUMMERS

GEMEENTERAAD IN DE WIJK
De verkiezingen liggen achter
ons. Met de andere wijkraden
uit het centrum hielden we een
uitstekend bezocht debat met
alle partijen waarop gestemd
kon worden. We proberen de
partijen elk jaar naar het centrum
te halen om over actuele onderwerpen te praten en te kijken
hoe het gaat met het realiseren
van verkiezingsbeloften.

Politie, Brandweer, Ambulance Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent  mustafa.karademir@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gem. Haarlem: www.haarlem.nl
14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraagstellen/
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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