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Overnachten in een B&B
Zo vieren zij deze zomer vakantie
Tussen de schuifdeuren

voorwoord

IDELER

makelaarskantoor

Vier de zomer!

Onze nieuwe redactie raakt al goed op elkaar ingespeeld en we hebben
zelfs nog een nieuw redactielid mogen verwelkomen: Linda Lampe
(zie onderaan deze pagina). Het thema van dit nummer is vakantie.
Hoe vieren de bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen dit jaar vakantie
en wat heeft onze buurt eigenlijk zelf te bieden?

Inhoud
5 TUSSEN DE SCHUIFDEUREN
Bianca Linders organiseert huiskamerconcerten met als titel ‘Tussen de Schuifdeuren’. Ze zamelt hiermee geld in voor
Het Glazen Huis dat 18 december op de
Grote Markt van start gaat. Het goede
doel van dit jaar is: meisjes en vrouwen
die slachtoffer zijn van seksueel geweld
in conflictgebieden.

11 MIJN WIJK
Voor de rubriek ‘Woon jij ook hier?’
interviewden we deze keer Française
Stéphanie Mazier. “Koken is mijn passie
en mijn recepten zijn veelal geïnspireerd
door mijn reizen. Het ontdekken,
proeven en ervaren van voedsel vind ik
fascinerend.”

We kwamen erachter dat in onze wijk diverse hooggewaardeerde Bed & Breakfasts te vinden zijn.
Handig als je familie en vrienden op bezoek willen komen, maar je thuis geen ruimte hebt. Een
andere manier om Haarlem beter te leren kennen is een rondvaart te maken door de grachten met
schipper Jeroen Hagen van Haarlem Canal Tours. Ook namen we een kijkje bij de Ruiskamer, dat
trendy zaakje op de hoek van de Wolstraat en Gedempte Raamgracht en leest u in dit nummer de
eerste column van de nieuwe voorzitter van de wijkraad.
Voor degenen die thuisblijven en zich toch nog mochten vervelen is er ook genoeg te doen.
Vooruitlopend op Het Glazen Huis dat eind dit jaar op de Grote Markt zal staan, zamelt Bianca Linders
met haar huiskamerconcerten ‘Tussen de Schuifdeuren’ nu al geld in voor dit mooie initiatief.
De bibliotheek heeft voor u een aantal leuke vakantieboeken geselecteerd en in de evenementenkalender staan ook leuke tips voor evenementen om eens een kijkje te gaan nemen de komende
maanden.
Kortom, wij wensen u alvast een fijne vakantie!
Redactie Binnenblad

16 ONDERNEMER IN BEELD
Haarlem Canal Tours bestaat dit jaar vijf
jaar. Wie is de eigenaar Jeroen Hagen en
hoe kwam hij op het idee om een eigen
rondvaartbedrijf te beginnen?
EN VERDER IN DIT NUMMER:
6 VAKANTIE IN EN BUITEN DE WIJK
13 RUISKAMER
13 EVENEMENTENKALENDER
14 B&B's IN DE VIJFHOEK
19 VAN DE WIJKRAAD
20 COLOFON & NUTTIGE
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Even voorstellen

Het verhaal achter de cover

We willen u ook nog een nieuw lid van onze redactie voorstellen. Linda
Lampe (29) is communicatieadviseur bij communicatieadviesbureau IvRM
in Bussum en woont sinds 2005 in de Doelstraat. “Elke ochtend wanneer
ik mijn fiets pak richting het station, de Gierstraat doorfiets en de zon
zie opkomen ter hoogte van de Nieuwe Gracht, denk ik weer: ‘Wat ben
ik toch blij dat ik hier woon’. Binnen de redactie houd ik me bezig met
het schrijven en redigeren van redactionele artikelen.” Linda in het kort:
gedreven, betrouwbaar, actief, sociaal, gezelligheidsdier en reislustig.

De coverfoto en de foto op deze pagina zijn
gemaakt door Angela Pondaag op het terras
van Brick. Speciaal voor de foto openden de
eigenaren een goede fles wijn om te proosten op
de aankomende zomer. Wist u dat Brick ook
een prachtig dakterras heeft met een mooi
uitzicht over de wijk? Zeker de moeite waard
om eens een kijkje te nemen.
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Het glazen huis

Haarlems talent tussen de schuifdeuren
Bij het tweede concert, op zondagmiddag
4 mei, was het gezellig druk. De tuindeuren
konden open en het publiek roezemoesde tussen de concertjes door. Het
stond vol met familie en vrienden van de
optredende artiesten en buurtbewoners
die via mond-tot-mondreclame op dit
leuke initiatief waren geattendeerd.

	
  

Na twee concerten stond de teller al op 485 euro en prijkte ‘Tussen de
Schuifdeuren’, een initiatief van Bianca Linders, heel even bovenaan op de
barometer van Serious Request. Hiermee wordt op hun website bijgehouden
hoeveel er door het jaar heen al is ingezameld voor Het Glazen Huis, dat in
december 2014 op de Grote Markt in Haarlem zal staan.

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

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

D

e start was wat aarzelend, maar nu
zitten de huiskamerconcerten in het
voormalige boter- en kaaswinkeltje aan
de Wolstraat lekker vol. Bianca: “Ik houd van
gezelligheid en wilde huiskamerconcerten organiseren. Maar dat wordt toch een dure grap,
met 35 man publiek is mijn woonkeuken echt
vol. Ik kwam op het idee van de huiskamerconcerten toen ik las dat Speelman en Speelman,
die voor Het Glazen Huis ‘Gitaarlem’ organiseren, hadden gezegd dat er zoveel talent in
Haarlem was. Ik dacht: als ik dat talent uit
Haarlem nou eens hier gratis laat spelen, dan
spaar ik de gagekosten uit en doneer die aan
Het Glazen Huis voor het goede doel.”
Na aftrek van de gemaakte kosten (voor de
drank en een pastamaaltijd) garandeert Bianca
dat er per concert minimaal 220 euro naar
Serious Request gaat. Als er minder binnenkomt,
legt Bianca, die al sinds 1987 in de Wolstraat
woont, dat erbij. Dat heeft ze graag over voor
een gezellige middag. De sponsors Melgers en
Klavertje Vijf zorgen voor een lekkere fles wijn
en een bloemetje voor de artiesten.
Naast haar werk, lesgeven aan kinderen met
epilepsie op School De Waterlelie, is Bianca op

vele terreinen actief. Zo zingt ze in het Haarlems popkoor, heeft een leuke bric-à-bracetalage en ze deed mee aan het allereerste
Vijfhoek Huiskamerfestival.
Voor dit jaar staan er nog vier concerten op
het programma. Met op 31 augustus een heel
speciale aflevering, als Henriette van Rijn en
Wouter Lucassen liefdesliedjes uit de 16e en
17e eeuw komen zingen. Dit in spannende
combinatie met de ‘scheidingsliedjes’ van
Yvon Agterhof na de pauze. Op 5 oktober en
9 november volgen optredens van Marc van
Leuvenstijn, Carst Terhorst, Mirco Haarmans
en Bo Bogaard. Op 14 december wordt de
reeks afgesloten met een optreden van Ingrid
Mooij en aanstormend Haarlems talent Yorick
van Norden.
Wilt u ook een concert bijwonen, dan moet u
zich wel even aanmelden via Facebook of
per mail: biancalinders@live.nl, want vol is
vol! De toegang is een tientje, inloop om 16:00
uur en u bent tot na het eten onder de pannen.Het adres is Wolstraat 4.

Fons Stam, als violist van het Ampzing
Genootschap gewend aan optredens, was
een beetje zenuwachtig. Nu stond hij
voor het eerst alleen met zijn gitaar. Hij
vermaakte het publiek echter uitstekend
met de droge humor van zijn - uiteraard
Nederlandstalige - teksten. Naast nieuw
eigen werk zong hij liedjes uit de tijd dat
hij optrad met het duo ‘Buurmans Leed’.

Frank Doesburg, werkzaam in de zorg,
maar daarnaast een door de wol geverfde
singer-songwriter, woont sinds kort in
Haarlem. Hij had geen idee wie van zijn
vrienden had gereageerd op de oproep van
Bianca op Facebook, maar hij kwam graag.
Normaal gewend om in rumoerige cafés
te spelen met zijn op Amerikaanse leest
geschoeide songs, werd hij nu geconfronteerd met een aandachtig luisterend
publiek. Een heel nieuwe ervaring voor de
jongeman met de donkerbruine stem.

Tekst: Hans Smit. Foto's: Angela Pondaag.
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Vakantie in en buiten de wijk

Stap eens uit je comfort zone
Rogier (36), Jana (37) en dochter Sophie van 15
maanden oud, wonen nu vijf jaar in het hart van
de Vijfhoek, maar zijn al veel langer in het bezit
van een prachtig huis in Zweden, Nordiclife
genaamd, aan de rand van het dorp Munkfors.
Ooit kochten zij het op de allerlaatste dag van
hun vakantie en ze zijn er nog altijd verliefd op.

Misschien is het vanwege het mooie weer van dit voorjaar, maar de redactie
van het Binnenblad heeft in ieder geval zin in vakantie! Dus gingen we bij
een aantal bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen langs om te vragen of
er al vakantieplannen zijn voor deze zomer.

Voor het eerst met het vliegtuig
Jos( 68) en Dolly (65) wonen met hun twee
hondjes en twee katten al weer ruim tien jaar
in het huis in de Vijfhoek waar Dolly is geboren.
Jarenlang gingen ze naar een stacaravan in
Gelderland of hielden ze fietsvakanties in
Frankrijk, waarbij de hondjes achterop in
een mand meegingen. Na afscheid te hebben
genomen van de camping zijn ze de laatste tien
jaar niet op vakantie geweest. De liefde voor
hun huisdieren en de al jarenlange blindheid
van de teckel Toby - en zijn inmiddels overleden en tevens blinde broertje David - hield
hen thuis. Nu gaan Jos en Dolly er wel weer op
uit, maar vanwege de verantwoordelijkheid
voor de huisdieren, doen ze dat los van elkaar.
Verre reizen
Het ticket moet nog geboekt worden, maar
binnen nu en een paar maanden vertrekt Dolly
voor het eerst met het vliegtuig naar Amerika.
Samen met een vriend en diens vrouw vliegt
ze naar North Carolina om daar de broer van
haar vriend op te zoeken. Dolly kijkt er naar uit

om allemaal nieuwe dingen te ontdekken en
vast te leggen met haar camera, haar grote
hobby. En Jos? Hij is vorig jaar voor het eerst
met een groepsreis naar Italië geweest, waar
hij in Rome en Napels ontzettend heeft genoten
van de cultuur en de rijke historie.
Marokko
Jos droomt er nu van meer rondreizen te
maken: “Landen met een rijke geschiedenis, als
Egypte en Marokko trekken mij in het bijzonder.
Ik ben als klein jongetje altijd geïnteresseerd
geweest in geschiedenis en kunst en lees er
veel over. Door de onrust in Egypte zal die
bestemming nog even op zich laten wachten.
Een rondreis door Marokko met steden als
Rabat en Marrakech staat nu als eerstvolgende
bestemming op mijn lijstje.”

Thuis lekker ontstressen
Hij is dit jaar al tweemaal op vakantie geweest,
dus viert Thijs (29) deze zomer heerlijk vakantie
thuis in de Vijfhoek. “Het lijkt tegenwoordig wel
een soort fundamenteel basisrecht en sociale
verplichting te zijn, om op vakantie te moeten.
Het lijkt alsof je je moet verantwoorden waarom
je níet op vakantie gaat! Lekker een paar weekjes
vrij in de Vijfhoek is misschien wel de beste
manier om helemaal tot rust te komen zonder de
‘pre-en-post’ vakantiestress.”
Opknapproject
“Hoe ik mijn vakantie in de Vijfhoek vier? Uitslapen!
Ik ben altijd een draak in de ochtend. Normaal
meld ik mij om half acht op mijn werk, waar het
vaak de hele dag op de Apenheul lijkt. Ik verheug
me er dus op de dag rustig te beginnen, in mijn
eigen tempo met een bak koffie in de zon.
Verder is mijn tuin een opknapproject dat ik deze
zomer af wil maken. Daarnaast een beetje hardlopen, en (hopelijk) van de zon genieten. Kortom:
in een niet al te hoog tempo de dingen doen
waar normaal weinig tijd voor is.
Het meest opvallend in de vakantieperiode is dat
er lekker veel parkeerruimte is; normaal altijd
lastig in de buurt. Verder is het overal heerlijk
rustig en gemoedelijk, maar toch altijd wat te
doen en alles is binnen vijf minuten lopen bereikbaar. Een betere buurt om een thuisvakantie te
houden is er niet.”
Vakantie toekomstdroom
“Vanwege het werk van mijn vader heb ik van
mijn achtste tot mijn dertiende in Oman gewoond,
een oliestaat die in die tijd een grote ontwikkeling doormaakte. Ik heb daar een leuke tijd
gehad en ik zou hier graag nog een keer
teruggaan om te kijken wat de oliedollars met
het land hebben gedaan.”

Ouderwets gezellig
Dat ze er ook dit jaar naar uitkijken is overduidelijk. “In Nederland plannen we alles. In
Zweden kan je dingen oppakken waar je hier
geen tijd voor hebt en genieten van het doen
van simpele dingen, zoals grasmaaien, appels
oogsten en er appelmoes van maken, bessen
plukken en wandelen door het bos. Het is daar
ouderwets gezellig, bijna kneuterig, en heel
rustig. Juist daardoor komen we er altijd relaxt
vandaan, net als de mensen aan wie we het huis
ook verhuren. Na een weekje Zweden kunnen
wij er weer een paar maanden tegen aan.”

Spitsbergen
Toch dromen Rogier en Jana ervan nog veel
landen te bezoeken, zoals Mongolië, Bhutan en
Patagonië. Maar echt gefascineerd zijn ze door
Spitsbergen. Die bestemming staat voor hun op
nummer één! “Spitsbergen ligt bijna op de
Noordpool en is het laatste stukje wildernis in
Europa, waar de mens niet de baas is. Je moet
daar uit je comfortzone stappen; je wast jezelf

in ijskoud water, wandelt tot je er bij neervalt
en kunt pas weer eten kopen wanneer je ergens
in het enorme gebied een winkel tegenkomt.
Niets geen 24-uurseconomie. Je moet je overgeven aan de elementen en daarin je eigen
grenzen opzoeken.” Aan het glinsteren van hun
ogen zie je dat een dergelijke spanning hen
enorm trekt. Maar ze geven ook toe: “Je moet
er wel een beetje verknipt voor zijn.”

niet! Je hebt er álles’. Aan de overkant zit een
kippenboer, waar ze jaarlijks 200 verse
scharreleieren voor een dubbeltje per stuk
meenemen. Ze krijgen namelijk veel bestellingen
mee van vrienden en kennissen.

Het ene moment
ruik je de koeien,
dan de nertsen en
dan de varkens
Kramperen onder de pruimenboom
Al dertig jaar staan Ton (68) en Cisca (66)
zomers bij vrienden op hun ‘privé camping’.
Toen zij indertijd hun dochter Helena kwamen
halen na een logeerpartijtje, zei de vader van
de vriendin na een paar cognacjes gekscherend:
‘als jullie interesse hebben, zouden jullie hier
je caravannetje neer kunnen zetten, op het
laatste puntje weiland achteraan het bedrijfsterrein’. “Zodoende zijn we vrienden
geworden”, zegt Ton.

kunnen we alvast grasmaaien en tuinieren, op
dit moment is het één grote gribus. En aan de
stank moet je wel even wennen. Het ligt eraan
hoe de wind staat, het ene moment ruik je de
koeien, dan de nertsen en dan de varkens. Na
een paar uur ruik je dat niet meer hoor! Naar
de wc en douchen kunnen we daar niet, dus
na drie dagen gaan we wel naar huis. Thuis
legen we meteen ons chemisch toiletje in de
wc. Het is echt terug naar de basis, ‘kramperen’
noemen we het ook wel eens, haha.”

Tuinieren
“Nu koelt het ‘s nachts nog erg af, dus het is
nog even wachten op mooi weer. Tot die tijd

Pruimenboom
Ze zien het als hun tweede huisje, in de
natuur. ‘De plek is schitterend, mooier kan

Ton: “Cis ligt de hele dag lekker te zonnen, die
wordt binnen no-time hartstikke bruin. Ik lig
liever in de schaduw bij een prachtige
pruimenboom, waar lekkere pruimen uitvallen,
waar Cis dan jam van maakt. We hopen hier
de komende jaren zeker nog te mogen blijven
komen!”
Tekst en foto’s:
Linda Lampe en Charlotte Spanjaart
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SpaarneDuinm a k e l a a r d i j

Tips van uw bibliotheek

De fietsspecialist

Meteen het juiste adres

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

Een huis verkopen is vakwerk!
Timing, presentatie en kennis van de
buurt zijn essentieel.
Ons kantoor staat in de Vijfhoek, wij
kennen de buurt, de mensen die er
wonen maar ook de mensen die er
graag willen komen wonen.

Dag Markus

Voor begeleiding bij verkoop en
aankoop bent u bij ons aan het juiste
adres. Kom eens langs en laat u
informeren over onze succesvolle en
persoonlijke aanpak.
Graag tot ziens!
Caroline de Wilde, Eric Weijers en
Jos Steetskamp
www.spaarneduin.nl ● 023 534 09 49
Gedempte Raamgracht 14 zwart - 2011 WJ Haarlem
info@spaarneduin.nl

NVM

(brief ingezonden door Ruud Buschbach)
Markus, een markant figuur, die iedereen uit de buurt weleens gezien of gesproken
heeft, overleed een jaar geleden. Om dat te herdenken organiseerden de buren dit
voorjaar een borrel. Want we missen hem.
Markus woonde in de Korte Doelstraat op nummer 3 en liet het kruispunt met de Sophiastraat en de Alexanderstraat tot leven komen toen hij zijn huis betrok. Dat is nu 6 jaar
geleden. De eerste ontmoeting met Markus was speciaal.
Kale kop, staartje in z'n nek en een joekel van een tatoeage
van Guinness op zijn hele rug.
Bij de eerste zonnestralen zat Markus buiten voor de deur,
op zijn bankje met zijn krant, deur open en muziek aan.
Toen er een nest jonge poesjes de eerste schreden op
straat zette - onder het wakend oog van Markus - waren
de buurtkinderen niet weg te krijgen. Tja, dan schuiven
moeders en vaders ook aan. Zo kwam het kruispunt tot
leven, zeker ook door de vele kleurige kaarslichtjes die
Markus binnen maar ook buiten een plaatsje gaf. Het ‘welkom’ kleurde je tegemoet.
Een vriendelijk woord voor elke passant en een scheldkanonnade voor de automobilisten
die tegen het verkeer in reden. Markus was bezorgd om de kinderen en de vele poezen
uit de buurt. We zijn sindsdien hechter geworden als buren.
Als het Korte Doelstraathoekje weer volop in de zon blaakt, de Wysteria weer paars
bloeit en ik een wijntje drink, proosten we in goede herinnering op Markus, samen met
buren Corrie, Michiel, Sandrina, Dennis, Esther, Eelco, Jesse, Karen en Mark. En nu ook
samen met de nieuwe Franse buurmannen.

Vakantieboekenlijst

Soms blijf je als lezer hangen bij dezelfde schrijvers of in hetzelfde genre. Als je eens wat anders wilt kan de Bibliotheek adviseren over leuke alternatieven. Hieronder alvast wat tips binnen verschillende genres. Alle boeken zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Reserveer ze via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl of via de app ‘de Bibliotheek’.

KAPSALON
beautysalon
ipl definitief ontharen
pedicure

Spanning
Robert Harris De officier
Een intrigerend spionageverhaal met waargebeurde
feiten over de ‘Dreyfusaffaire’ die veel stof deed
opwaaien eind 19e eeuw.

Literatuur
Steinunn Sigurardottir De goede minnaar
Het liefdesleven van
een man wordt beheerst
door het feit dat alleen
een jeugdliefde het
vrouwelijke ideaal van
zijn moeder kan evenaren.

Feelgood
Marcia Willett Een tuin bij de zee
De jonge artieste Jess
Penhaglion reist naar
Devon om een prijs in
ontvangst te nemen. Zij
wordt warm ontvangen
en leert de mensen en
hun geheimen kennen.

Spanning
Michael Connelly De interne jury
Een advocaat wordt te
hulp geroepen na de
moord op een prostitué;
degene die van deze
moord beschuldigd wordt,
lijkt onschuldig, maar
alle bewijzen zijn tegen
hem.

Literatuur
Philipp Meyer De zoon
Kroniek van zes
generaties van een
Texaanse familie,
vanaf de stichting van
Texas in 1836 tot heden.

Feelgood
Jojo Moyes Voor jou
Een verzorgster probeert
het leven van een
verlamde jongeman te
veranderen, maar dat
heeft ook gevolgen voor
haar eigen leven.
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mijn wijk

Woon jij ook hier?

Française Stéphanie Mazier (37), woont sinds vijf jaar in Nederland en al geruime tijd met veel
plezier aan de Gedempte Raamgracht in de Vijfhoek. Beroepsmatig werkt ze in de marketing en
sales, maar haar passie ligt bij koken. Ze organiseert geregeld wijnproeverijen en kookworkshops
en schrijft nieuwe recepten op haar webblog.

huidadvies

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

 Gastronomie
“Het ontdekken, proeven, ervaren van voedsel
en het schrijven erover vind ik fascinerend.
Kortom: gastronomie, het onderzoeken van
alles wat met voedsel te maken heeft. Twee
keer per maand schrijf ik dan ook recensies over
restaurants en nieuwe recepten op mijn
kookblog: www.appetitvoyage.com.”
 Kookworkshop
“Van het receptenschrijven op mijn blog, ging ik
geleidelijk over naar het demonstreren van deze
recepten. Zo zijn de kookworkshops begonnen,
allereerst bij de Volksuniversiteit in Haarlem en
later bij mij thuis. Vaak laat ik de gasten zelf
koken, hierdoor ervaart men dat hun perceptie
over eten niet altijd de juiste hoeft te zijn.”

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

 Globetrotter
“Ik ben geboren in Frankrijk, waar ik in een klein
dorpje vlakbij Lyon opgroeide, maar ik heb het
grootste deel van mijn leven buiten Frankrijk
gewoond. Zo verhuisde ik rond mijn twintigste
naar Spanje, voordat ik in 2009 in Nederland
ben komen wonen. Dat was echter niet mijn
eerste keer, want vijftien jaar geleden heb ik als
exchange student een jaar aan de HEAO in
Arnhem gestudeerd.”
 Ontdekken
“Voordat ik verliefd werd op de Vijfhoek, heb ik
in verschillende delen van Haarlem gewoond.
Toch zie ik mezelf hier niet oud worden. Dat ligt
niet aan de Vijfhoek, maar aan mijn reislustige
inborst, ik wil altijd nieuwe mensen en culturen
ontdekken. Ik zou bijvoorbeeld nog wel een
keer in Shanghai of New York willen wonen.”

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

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

 Sprookje
“Haarlem is zo’n unieke plaats, het is net een
sprookje. Ik vind het geweldig hoe de huizen
zijn ontworpen, vanuit je huis kan je al je
buurtjes zien en begroeten en van buitenaf kan
iedereen lekker naar binnen kijken. Het is net
een theatervoorstelling: zijn de gordijnen open
dan is men thuis, gordijnen dicht dan is de
voorstelling over.”
 Favoriete plekjes
“Brick is mijn favoriete restaurant, elke maand

geniet ik weer van het nieuwe menu. Wat
betreft boodschappen ga ik het liefst naar
Mabrouk. Ik koop daar veel speciale
ingrediënten die je in de normale supermarkt
niet kan vinden.”
 Passie
“Koken is mijn passie en mijn recepten zijn
veelal geïnspireerd door mijn reizen. Ik vind ook
echt alles lekker, maar er zit altijd wel wat

Het ontdekken,
proeven, ervaren
van voedsel vind ik
fascinerend
Aziatisch in mijn gerechten. Al op mijn vierde
ben ik begonnen met cakejes maken. Mijn hele
familie kookt, dus het zit in mijn bloed. Het
samen eten en delen van eten verbindt mensen,
ik heb dan ook vaak eters over de vloer.”
 Gezond en yummy
“Sinds twee jaar werk ik met een voedingsdeskundige om een balans te vinden tussen
gezond en lekker eten. We noemen het
‘Yummy, fun and healthy living’.
We geven hier workshops over en samen
werken we ook aan een kookboek met kerstrecepten dat in september 2014 uitkomt.”

Sté phanie Maz ie r

 Proeftechniek
“Bij lekker eten hoort een goed glas wijn. In mijn
workshops leer ik mensen de techniek van het
wijnproeven, want wat je eigenlijk proeft, is
namelijk wat je ruikt. De enige smaken die wij
immers in onze mond hebben zijn zoet, zout,
zuur en bitter. Wanneer je de wijn doorslikt,
ruik je in essentie de wijn van achter uit je keel
door je neus. Wat je ruikt is dus slechts een
herinnering.”
 Bed & Breakfast
“Naast kookworkshops run ik ook een B&B. Los
van het extra inkomen, is dit een leuke manier
om mensen uit verschillende landen te
ontmoeten. Het past dan ook helemaal bij mijn
persoonlijkheid en ik houd er vaak langdurige
vriendschappen aan over. Veel gasten nemen
een presentje mee. Die kun je overal terug
vinden in mijn huis, op die manier blijven ze ook
in mijn geheugen.”
Tekst : Mijke Groot
Foto's: Stéphanie Mazier en Mijke Groot
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evenementen

ALKMAAR

HAARLEM

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

WWW.COPYCENTRE.NL

Ruis in de Vijfhoek
Al geruime tijd vraagt de buurt zich af wat de Ruiskamer,
dat trendy zaakje op de hoek van de Wolstraat en
Gedempte Raamgracht, nu eigenlijk verkoopt. Oprichter
en eigenaar David van Bilderbeek doet een boekje open
over zijn nieuwe zaak die in december 2013 officieel van
start ging.

Wat is er allemaal te doen?
Juni, juli en augustus - de Nieuwe Kerk
Zaterdagmiddag 21 juni concert met Laura Trompetter, percussie.
Het begint om 15.30 uur en duurt een uur, de toegang is gratis maar
er wordt wel een deurcollecte gehouden om de kosten te dekken.
Vanaf 1 juli tot en met 28 augustus openstelling Nieuwe Kerk, elke
dag (m.u.v. de zondag) van 13.00 tot 16.00 uur, iedereen is welkom
om de kerk te bezichtigen. Is ook leuk voor de kinderen.
Op donderdag 17 juli geven Luigi Ferdinando Tagliavini en Michael
Radulescu als deelnemers aan het Internationaal Orgelfestival in
Haarlem om 20.15 uur een orgelconcert.
Meer info: www.organfestival.nl
Vrijdag 27 juni - Grachtenloop
Op vrijdagavond 27 juni gaan de hardlopers van de Grachtenloop
(5 en 10 km) vanaf ruim 19.30 uur over de Raamvest, Gedempte
Raamgracht, Gedempte Voldersgracht en het Hortusplein.
Meer info: www.grachtenloop.nl
Woensdag 16, 23 en 30 juli en 6 augustus - Parksessies in de
Haarlemmerhout
Een creatief picknickfestival met kunst, muziek & theater in stadspark de Haarlemmerhout. Festival Parksessies vindt plaats van 17.00
tot 23.00 uur en is gratis toegankelijk.
Meer info: www.parksessies.nl

N

aast een creatieve werkplek, waar David en compagnon Pelle Loopik
nieuwe platen uitbrengen onder hun labels ‘Karton’ en ‘Ruis’, is de
Ruiskamer een exclusieve recordshop, gespecialiseerd in elektronische
muziek als Techno en Deephouse. De nieuwe generatie koffiekenners kan
er tevens terecht voor een goede bak ‘slow coffee’, een hippe naam voor de
welbekende filterkoffie, maar dan net even anders. “Wij richten ons vooral
op mensen die van onze muziekstijl houden en een leuke spot zoeken om
hun creatieve ideeën tot stand te brengen”, aldus David.
Behalve in de Ruiskamer werkt David bij het Patronaat en helpt af en toe
een handje mee in Pumpkin, de zaak van zijn ouders. Het ondernemerschap
zit hem dus in het bloed. Al op 12-jarige leeftijd begon hij met twee
vrienden als DJ op feestjes bij mensen thuis. Een paar jaar later organiseerden
ze hun eerste eigen feest ‘Smack’ in het Patronaat, tot op de dag van
vandaag nog steeds erg populair bij jongeren.
De muziek die op hun eigen labels wordt uitgebracht, is afkomstig van
artiesten uit de hele wereld. Naast eigen producties worden ook exclusieve
platen ingekocht die goed aansluiten bij hun sound. Binnenkort wordt
gestart met het geven van muziekcursussen. Kortom, de Ruiskamer is
vernieuwend en een gezellige ‘spot’ voor iedereen die zich in hun concept
kan vinden.
Tekst: Mijke Groot. Foto's: Ruiskamer.

Woensdag 13 t/m zaterdag 16 augustus – Haarlem Jazz en More
Het grootste gratis jazzfestival van Europa wordt uitgebreid naar
4 dagen en wordt gehouden van 13 tot en met 16 augustus. Naast de
Grote Markt en omgeving komen er podia op het Hortusplein in het
Raaksgebied, het Proveniersplein en op het Nieuwe Kerksplein waar
het festival op 14 augustus van start gaat.
Meer info: www.haarlemjazzandmore.nl
Zondag 31 augustus - Huiskamerconcert voor het Glazen Huis
Liefdes- en scheidingsliedjes van Henriëtte van Rijn, Wouter Lucassen
en Yvon Agterhof. Adres: Wolstraat 4, inloop 16.00 uur, entree 10
euro incl. drankje en hapje.
Aanmelden: biancalinders@live.nl
Bingo
De bingo in Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt van 18 september
gaat in tegenstelling tot eerdere berichten wel door.

Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad plaatsvinden?
Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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bed & breakfast

"Bi j d e B uur v r ouw "

" Bedden go ed"

H

aarlem telt tientallen
‘Bed & Breakfasts’, particuliere woningen waar men
tegen betaling kan overnachten en
ontbijten, vaak afgekort tot 'B&B'.
Er zijn er een aantal in onze buurt
te vinden met vrolijke namen als:
‘Beddengoed’, ‘Bij de buurvrouw’
en ‘Tussen de Lakens’. In veel gevallen zijn ze simpelweg ontstaan
omdat de extra logeerkamer voor
vrienden en familie vaak leeg stond
en de eigenaren dat zonde vonden.

"Tus s e n d e l a ke ns "

Een glaasje teveel
Voor Arienne van ‘Beddengoed’ was het anders:
“Ik was vanaf het begin op zoek naar een
woning met de mogelijkheid voor een B&B.
Ik schrijf kinderboeken en wilde een parttime
baan waarbij ik mijn tijd zelf kon indelen.”

Van luxe tot romantisch
"B eddengoed" - Arienne Bolt

Veel reclame hoeven deze B&B’s in ieder geval
niet te maken, voor allemaal geldt dat een
vermelding op de site bedandbreakfast.nl
voor de meeste boekingen zorgt. Maar ook
mond-tot-mondreclame zorgt voor reserveringen.
Wietske van ‘Tussen de Lakens’ vertelt dat
er ook gasten op andere manieren bij hen
terecht komen: “Wat ook wel eens gebeurt is
dat mensen een glaasje te veel op hebben en
niet meer naar huis kunnen rijden.
De eigenaar van het café verwijst hen dan naar
ons en zo hebben we al een aantal keer vrolijk
beschonken mensen aan de deur gehad.”
Het overgrote deel van de bezoekers zijn mensen
die Haarlem als bestemming hebben om even
lekker te shoppen of om van de culturele kant
van de stad genieten. Dit loopt uiteen van
moeders met dochters, vriendinnen op een
jaarlijks weekendje-uit en jonge gezinnetjes.
Amerikaanse hippies
Peter en Mirjam van ‘Bij de buurvrouw’ voegen
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eraan toe: “Er zijn regelmatig mensen die
onze B&B boeken omdat zij naar een concert
in het Patronaat gaan of lekker een biertje
willen drinken en niet meer met het openbaar
vervoer naar huis willen. Ook zakelijke mensen
die aan de andere kant van het land wonen
en hier twee dagen werken, komen voor een
nacht.”
Ook in het buitenland is Haarlem erg in trek.
Uit vele Europese landen weten de gasten de
Haarlemse B&B’s te vinden, en in sommige
gevallen komen zij van nog verder. Wietske:
“Wat wij zo leuk vinden is dat we veel internationale gasten hebben. Ik heb zelf jaren
in Frankrijk en Nieuw Zeeland gewoond en
op deze manier kan ik ook weer mijn talen
gebruiken. Het geeft de gasten ook een gevoel
dat zij zich thuis voelen.”
Arienne: “De leukste mensen die ik hier ontmoet heb waren twee Amerikaanse hippies
van rond de zeventig. Zij arriveerden heel
vroeg en de kamer was nog niet gereed. Voor
hen was dit geen probleem, zij wilden direct
hun jetlag aanpakken en eropuit trekken. Dus

ik ging aan de slag, maar toen ik - met een
stapel beddengoed in mijn armen - de deur
opengooide, lagen ze daar al te slapen in een
onopgemaakt bed. Ik schrok verschrikkelijk,
het laatste wat je wilt is een slaapkamer binnenlopen waar gasten liggen te slapen! Maar
daarna hebben wij twee hele leuke dagen
gehad en vaak lang en gezellig met ze gepraat.”

"Bij de Buurvrouw" - Mirjam ten Buuren & Peter Kamper

Romantisch en stil
Natuurlijk is elke B&B onderdeel van een
woning, vandaar dat ze allemaal verschillend
zijn en andere karakteristieken hebben. De
een biedt de gast veel luxe, de ander rust of
heeft juist heel veel privacy te bieden. Mirjam
en Peter van ‘Bij de buurvrouw’ vertellen dat
dat soms wel erg serieus wordt genomen:

“Gasten hebben hier veel privacy. Dat vinden
de meesten heel prettig, maar een keer was er
een stel dat dagenlang in de kamer zat met de
gordijnen dicht. Wij zijn toen maar even in de
tuin gaan zitten tot er weer een teken van leven
kwam.”
Soms heeft een B&B iets wat je niet verwacht.
Zo kun je bij ‘Tussen de Lakens’ als het mooi
weer is lekker in de tuin ontbijten: “Dat is zo
romantisch en stil. Verderop hebben ze een
haan en als je die hoort lijkt het net alsof je
ergens in Twente verblijft.”
Iets langer poetsen
Tegenover de inkomsten staat natuurlijk dat
een B&B wel extra werk oplevert, maar dat is
voor gemotiveerde B&B-eigenaren geen vervelende klus. Uiteraard is er meer strijkwerk
en je staat op hun badkamer langer te poetsen
dan op die van jezelf, maar dat is logisch. Je
vindt het zelf tenslotte ook fijn als je ergens
komt waar alles gestreken en lekker fris is.
Daarnaast gaat het meestal maar om één
kamer en blijft de tijd die je er aan kwijt bent

weggingen. Hun kinderen hadden alles geregeld
via internet. Zij vertelden allemaal leuke
verhalen over hun leven. Dat is zo bijzonder.
Hoe vaak maak je dat nou nog mee?” Hans
van ‘Tussen de Lakens’ had ook een bijzondere
ervaring: “Er logeerde eens een wat oudere
Duitse dame bij ons, die in Haarlem was
omdat haar kleinkind gedoopt werd. Zij was
al wat verdrietig omdat zij niet bij haar zoon
kon logeren, maar die had geen plaats. Toen ik
beneden kwam op de dag van de doop, zat zij
op het bed te huilen. Ik vroeg haar wat er aan
de hand was en toen bleek dat haar stifttand
er uit gevallen was. Met een gat in haar mond
kon ze niet op de foto. Ik schoot haar te hulp
door met behulp van Blu Tack de tand weer terug
in haar gebit te plaatsen, zo kon zij in ieder
geval lachend op de foto van haar kleinkind.”
Zeker een aanrader
Iedereen is het over eens dat je sociaal moet
zijn en tijd moet vrij maken voor een praatje
met de gasten. Sommige gasten plannen hun
hele dag zelf en andere willen juist geïnformeerd
worden, zij willen eten waar jij normaal gaat
eten en weten waar je een lekker wijntje kan
drinken. Elke eigenaar is hartstikke enthousiast
over het runnen van hun B&B vanwege de
leuke ervaringen en de leuke mensen die je
ontmoet. Arienne van ‘Beddengoed’ omschrijft
het zo: “Als je een beetje gastvrij bent ingesteld
en je vindt schoonmaken niet erg dan is een
B&B een echte aanrader.”
Tekst en foto's: Angela Pondaag

"Tussen de lakens" - Hans Zeulevoet & Wietzke van Oene

beperkt tot een paar uur.

Bijzondere verhalen
Over de gasten verder niets dan lof. Peter van
‘Bij de buurvrouw’ durft zelfs zeggen dat ‘alle
mensen die hier komen voorbeeldige gasten
zijn’. Arienne van ‘Beddengoed’ vindt juist:
“Omdat het zo persoonlijk is, maak je ook veel
persoonlijke dingen mee. Zo was hier een
meisje dat ernstig suikerpatiënt was. Zij kwam
er - op de dag dat ze hier aankwam met haar
vriendin - achter dat ze zwanger was. Iets
wat helemaal niet gepland was, omdat dat
allemaal begeleid had moeten worden. Er zijn
hier ook twee vriendinnen geweest van rond
de tachtig, die elk jaar samen een weekend

Op de website bedandbreakfast.nl vinden
we vijf B&B’s in onze wijk. Gezien de hoge
waardering die zij allemaal op deze site
krijgen (staat tussen haakjes) zijn de
gasten heel tevreden over dit aanbod.
Bot Bed and Breakfast (8.8)
Raamsingel 40
Bij de buurvrouw (8.9)
Alexanderstraat 1- zw
Slapen bij Cigogne (8.9)
Gedempte Raamgracht 45
Beddengoed (9.5)
Doelstraat 6
Tussen de Lakens (8.2)
Lange Lakenstraat 17
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ondernemer in beeld

H

et varen zat Jeroen Hagen (44) al jong in het bloed. Ooit begonnen bij
de Zeeverkenners viert hij dit jaar het vijfjarig jubileum van Haarlem
Canal Tours. Met zijn sloep ‘Cornelia’ vaart hij u door de grachten van
Haarlem en vertelt hij met passie over de rijke geschiedenis van de stad.

Warm gezin
Geboren in Utrecht verhuist Jeroen op vierjarige
leeftijd samen met zijn ouders, twee oudere
broers en een zus naar de Duindoornlaan in
Haarlem Zuidwest. “Het was een heerlijke wijk
om te wonen en op te groeien. Ik kom uit een
heel warm, plezierig en stabiel gezin, mijn ouders
waren er altijd voor ons.”
Thuis
“Sinds juli 2000 woon ik in de Vijfhoek, dit is een
bewuste keuze geweest, vanwege de rustige ligging in het centrum. Als ik aan de Vijfhoek denk
is het eerste wat in me opkomt ‘thuis’. Mijn huis
is echt mijn thuis. Dat vertaalt zich in je daar fijn
en gelukkig voelen, veiligheid, sociale controle in
de wijk en het goede contact met de buren.
Je woont op een relatief kleine ruimte met elkaar
en daar moet je wel rekening mee houden. Ik
drum, dus ik vraag altijd aan de benedenbuurman
of het uitkomt en in de 14 jaar dat ik er woon
hebben we daar nooit problemen mee gehad.”
Horloges
“Na de Eikenhof Mavo in Bloemendaal en een
jaartje schakelklas ben ik de juweliersopleiding
´richting commercieel´ in Schoonhoven gaan
doen. Ik wilde heel graag de horlogebranche in
en heb voor verschillende merken gewerkt, zoals
Swatch en het Spaanse horlogemerk Festina. Na
Schoonhoven heb ik een eenjarige marketing- en
salesopleiding gedaan in Den Haag en daarnaast
werkte ik op Schiphol voor Gassan Diamonds.”
Snelle wereld
“Eind jaren 90 kwam de mobiele telefonie in
beeld. Vrienden van me werkten in die branche,
hadden om de paar maanden een nieuwe auto
en de budgetten waren torenhoog, dat wilde ik
ook! Na wat jaren in de telecombranche te hebben gewerkt en een jaar bij Warner Homevideo,
besloot ik uit die snelle, technologisch gedreven
branche te stappen. Ik wilde werken in een
stabielere bedrijfstak die meer uitgaat van
relaties en relatiebeheer. Toen kwam ik in contact
met de Nederlandse dochteronderneming van
Schneider Electric, een grote producent van
componenten voor de bouwindustrie. Daar heb
ik met heel veel plezier als area manager gewerkt
16

gegeven. Mijn moeder vond het echt heel leuk
om door de straatjes van de Vijfhoek te fietsen
en naar de markt te gaan. Helaas is mijn vader in
2005 overleden en mijn moeder in 2006. Op deze
manier leven zij voort in de stad.”

tot ik in 2009 in een reorganisatie terecht kwam.”
Het keerpunt
“In 2010 zou ik 40 worden en ik besloot niet
meteen weer te gaan solliciteren, maar een
bewuste keuze te maken. Een vriend van me had
een bootje en ik had alle tijd en ben daar toen
veel mee gaan varen. Het viel mij op dat op het
gebied van rondvaart hier nog heel weinig te
doen was. Haarlem is een groene stad met een
rijke cultuur, een diversiteit aan bouwstijlen en er
hangt een heel goede positieve sfeer. Het is echt
een heerlijke stad om doorheen te varen met
veel bomen langs het water.”
Je hart volgen
“Toen ontstond bij mij het idee om een eigen
rondvaartbedrijf te beginnen. Hierin komen de
drie dingen waar mijn hart ligt samen.
Ten eerste: varen. Ik heb als kind leren zeilen bij
de Zeeverkenners en had een eigen bootje bij
Penningsveer. Dan ging ik op mijn fietsje met de
zeilen achterop naar de boot en sloeg ik om bij
de mooie Nel en kwam ik zeiknat thuis.
Ten tweede: mijn persoonlijke interesse in
kunstgeschiedenis. En als derde: mijn voorliefde
voor Haarlem.”
De stap gezet
“In november 2009 heb ik me ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel, wat nodig was om
vergunningen te kunnen aanvragen. Daarna heb
ik mijn businessplan geschreven, alles tot in detail
onderzocht en mijn hele bedrijf gedefinieerd,
zoals ik dat graag wilde. Ik heb wel echt moeten
vechten voor een plaats in de stad. Pas eind juni
2010 kreeg ik een vergunning. Mede omdat de
gemeente toen nog niet helder had waar ze heen
wilden met het watertoerisme. Inmiddels heb ik
een heel goede relatie met de gemeente en een
uitgebreid netwerk opgebouwd. Dit jaar, op
1 november, bestaat Haarlem Canal Tours vijf jaar.”
Cornelia
Een vraag die door veel mensen hun hoofd gaat
als ze Jeroen voorbij zien varen is; ‘Wie is nou
toch Cornelia?’ “Mijn boot is vernoemd naar
mijn lieve moeder Cornelia en mijn vader Co.
Zij hebben mij echt de liefde voor de stad mee-

‘Haarlem is een heerlijke stad
om doorheen te varen’

Bijzondere vaartochten
“Ik vind het altijd heel bijzonder als ik met mijn
boot onderdeel ben van een trouwdag. Vorig
jaar maakte ik met de ‘Cornelia’ deel uit van een
crematieceremonie en hebben we een salut gemaakt bij het schip in het Spaarne waar de vrouw
woonde. Ook komt er ieder jaar een Australiër bij
me terug, die reizen organiseert voor mensen die
vlak na de oorlog naar Australië zijn geëmigreerd.
Vorig jaar was er een vrouw bij die voor het eerst
sinds haar vertrek weer terug was in Haarlem. Ze
was tot tranen geroerd tijdens de tocht.”
Winter
“In de winter tref ik veel voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen in de breedste zin van het woord.
Ik ga graag naar musea en bezoek lezingen. Ook
spreek ik met mensen af die veel over de stad
weten, met name over dingen die niet in de
boeken staan, anekdotes. Vroeger heb ik ook veel
gehonkbald, gevoetbald en gesnowboard, maar
vanwege mijn bedrijf doe ik dat niet meer. Wat ik
nog wel graag doe, is fietsen door de duinen of
fitnessen.”
Free Arts Lab
“Sinds begin dit jaar drum ik in een nieuw bandje
‘Free Arts Lab’, zij maken elektronische muziek.
10 januari jl. hebben we voor het eerst opgetreden
in Zeeland. Het was eigenlijk eenmalig, maar het
was zo leuk dat we het hebben doorgezet. Ons
eerstvolgende optreden is 27 juni bij ‘Chill at the
Castle’ bij de Ruïne van Brederode. Ik speel ook
al jaren in een andere band, ‘The Take Off Artists’,
die meer symfonische rock speelt. Dit is door
mijn bedrijf en de andere band nu alleen wat op
de achtergrond geraakt.”

Free Arts Lab

Met succes naar de toekomst
“Ik ben vooral tevreden met wat ik heb, maar dat
wil niet zeggen dat ik niet ambitieus ben. Mijn
bedrijf is voor mij succesvol als ik er gelukkig mee
ben en dat hoeft niet per se groot te zijn. We zien
wel wat de toekomst brengt en welke waterweg
ik daarin ga bevaren.”
Tekst: Claudia Schepers
Foto’s: archief Jeroen Hagen
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van de wijkraad

Van de Wijkraad

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

Beste Wijkbewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen,
Op 14 april was de jaarvergadering van de
Wijkraad in de Nieuwe Kerk. Het was een
geanimeerde avond met veel vragen aan de
Dienst Handhaving. Uiteraard hebben de
nieuwe leden van de Wijkraad zich gepresenteerd. Ik was daar één van en mocht na
mijn verkiezing tot voorzitter meteen aan
de bak. Ik liep al een tijdje mee met Duveke Kalma en had daarbij allerlei instanties bezocht. Het is wel even aanpoten, want
er komt van alles op je af. De gemeente met haar bezuinigingen,
problemen in de wijk: denk daarbij aan The Lounge, Café de Vijfhoek, sanering van het Proveniershof, overlast van jongeren en
daklozen achter de Jopenkerk, het fietsparkeerprobleem, en zo
kan ik nog even doorgaan. En natuurlijk overleg met de redactie
van de wijkkrant en leden van de Wijkraad.
Groter draagvlak
Er is een hoop werk aan de winkel en we hebben er met z’n allen
erg veel zin in om de leefbaarheid te vergroten, de wijk nog beter
en mooier te maken en het contact met de bewoners te intensiveren. Het is een prettig idee dat er een aantal mensen in dit
proces graag en intens met ons mee willen denken. Wij van onze
kant zullen er hard aan werken het draagvlak van onze wijkraad
bij de bewoners flink te laten groeien. U zult de resultaten zeker
merken. Daarbij willen we beter ‘vindbaar’ zijn voor onze medebewoners.
Als u mij rechtstreeks wilt bellen, dan kan dat op telefoonnummer
023 - 532 77 70 of 06 - 835 538 62. Het nummer van secretaris/
vicevoorzitter Jochem Koetsveld is 06 -288 153 15.

	
  

“Zoek de verschillen”
De Popelingstraat ontleent zijn naam aan het
product van de vele Vlaamse, uit Poperingen
afkomstige wevers, die zich daar vestigden en
poperine oftewel popeline (een katoenen weefsel
met zijdeachtige glans) maakten.
Het Popelingsgat, dat nu Popelingstraat heet, in
ca. 1800 ziende naar de Oude Raamstraat, tekening
is gemaakt door F.A. Milatz. ↓

In 2012 is deze foto door een lokale bewoner
gemaakt vanuit de Oude Raamstraat ziende naar
de Korte Annastraat. ↓

Wijkraadsleden gezocht
Tevens doe ik hierbij een oproep om de Wijkraad te komen
versterken door lid van de raad te worden. Wij zoeken met name
enthousiaste mensen uit de Raaks en Doelen, omdat die nu
ondervertegenwoordigd zijn.

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

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

Kom eens langs
U bent altijd welkom op onze vergadering, die in principe iedere
tweede maandag van de maand plaatsvindt in het wijkraadgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. We starten om 18.00 uur. Als u
wilt komen, stuurt u dan even een mailtje naar onze secretaris
Jochem Koetsveld: j.koetsveld@planet.nl
U kunt daarin ook aangeven in welk agendapunt u bent geïnteresseerd. Wellicht tot ziens en groet,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Tekst: Jan Hoving
Tekening: Noord-Hollands archief
Foto: lokale bewoner
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contact

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

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

Kijk op de wijk
Bovenstaande foto's zijn gemaakt bij het nieuwe culinaire evenement ‘Kanen bij de kerk’ op het
Boereplein achter de Jopenkerk. Tot en met 13 juli kunnen liefhebbers van vers en gezond eten
iedere zondag tussen 11.30 tot 19.30 uur aanschuiven aan lange tafels tussen foodtrucks voor
lunch, borrel of diner.
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

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

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

Redactie
Angela Pondaag
Charlotte Spanjaart
Claudia Schepers
Hans Smit
Jan Hoving (06-100 143 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Linda Lampe
Mijke Groot
Peter Beentjes (vormgeving)

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

Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Henk Walstra (534 45 93)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder, Jolanda
Lagewaard en Monique Rooyman.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
wordt verspreid in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
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Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Contactgegevens Wijkraad:
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Henk Walstra, lid
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid

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

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

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

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

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

