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lles ziet er zonniger uit, niet alleen onze redactie die is aangevuld met twee nieuwe
redacteuren Nynke en Ingrid - die zich hieronder voorstellen - maar ook ons blad!
Een stralende foto siert de cover.
Als bewoner van een van de meest dichtbevolkte wijken van Haarlem, moet bijna iedere lezer
(op een aantal geluksvogels na) het gemis van een tuintje in de zomer wel herkennen. Een plek om
te barbecuen, te zonnen en een boekje te lezen in rust. Een terrasje is heerlijk, maar kost altijd
(te veel) geld. En in het park, tja daar ga je niet zo gauw in bikini of zwembroek liggen om lekker bij
te bruinen. Maar een tuin hoeft niet het ideaal te zijn. Best wat bewoners genieten van het buitenleven in de stad op hun dakterras. Omdat de dakterrassen vaak verscholen liggen en vanaf de straat
voor voorbijgangers onzichtbaar zijn, zijn wij als redactie benieuwd naar deze hoge paradijsjes.
Dus vind je het leuk om ons jouw prachtige, kleine, grote, begroeide dakterras te tonen
mail ons jouw gegevens inclusief een omschrijving/foto van het dakterras op:
redactie.binnenblad@gmail.com
En wellicht brengt het Binnenblad jou aankomende maand een bezoek!
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Zomerse groeten,
de redactie.

Even voorstellen
Mijn naam is Nynke Rijnberg en ik woon sinds december 2014 in de Vijfhoek. Ik ben muziekdocent en geef zangles.
Ook schrijf ik kinderliedjes in opdracht en voor mijn eigen plezier. Mijn eerste uitgebrachte liedje staat nu op de iTunes
Store en heet: Saartje Taartje Paardje. Vorig jaar woonde ik nog in Amsterdam, maar daar vond ik het te druk. Haarlem
voelt voor mij als een dorp met vriendelijke mensen, maar wel met een hoop uitgaansgelegenheden en gezellige
activiteiten. De mensen zijn bovendien een stuk minder gehaast en veel vriendelijker dan in Amsterdam. Het leek mij
leuk om meer connectie met de buurt te krijgen en daarom heb ik me opgegeven bij het Binnenblad. Ik ben met name
geïnteresseerd in de kunst, cultuur en jeugd.
Mijn naam is Ingrid van Dam. In januari 2015 hebben wij met ons gezin het roer omgegooid en zijn wij verhuisd van
Winterswijk naar het mooie Haarlem. We wonen aan de Oranjekade, waar we een schitterend uitzicht hebben over de
Leidsevaart. Doordat ik eigenaresse ben geweest van een restaurant op een vakantiepark, ligt mijn hart nog steeds in de
recreatie, toerisme en horeca. Als redactielid kan ik op ontdekkingstocht gaan en buurtwoners en ondernemers
ontmoeten, elk met hun eigen visie, herinneringen en achtergronden. Ik ben erg geïnteresseerd in de totale beleving
van deze buurt en kom daarom ook graag meer te weten over de bezienswaardigheden en de culturele activiteiten.
Het Binnenblad biedt hiervoor een ideale kans. Ik hoop u snel te ontmoeten!
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ONDERNEMER IN BEELD
Ook voor mooie whisky’s, bijzondere likeuren
en oude Ports kunt u bij ons terecht.
Kom langs in de winkel of bezoek onze website:
www.melgers.nl

MEER DAN 1200
VERSCHILLENDE BIEREN
OP VOORRAAD

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

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

huidadvies

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

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

De crisis voorbij

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

De crisis voorbij
De huizenmarkt blijkt volgens Ideler flink aan te
trekken. Na een dieptepunt in 2013 zit er nu
alweer twee jaar een stijgende lijn in het aantal
verkochte woningen. "Er worden zelfs weer
huizen boven de vraagprijs verkocht! We zien
dat veel jonge mensen de stap weer aandurven
om een klein huis te kopen, in plaats van
bijvoorbeeld een appartement. We zien ook dat
men het weer aandurft om eerst een woning te
kopen en pas dan te verkopen. De vraag naar
winkelpanden blijkt daarentegen nog niet echt
te groeien. Je ziet dat er bij winkelpanden
kortere contracten worden afgesloten en je ziet
steeds meer pop-upwinkels. Je ziet in het
Raaksgebied duidelijk dat de crisis voorbij is.
Was er in begin van vorig jaar nog veel
leegstand, nu is bijna de hele wijk verhuurd of
verkocht."

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

G h i s èl e I d el er en Pa u l Vel d h u i s

Makelaarskantoor Ideler is al 47 jaar een gevestigde naam in Haarlem.
Het makelaarskantoor is overgegaan van moeder op dochter. We spreken
Ghisèle Ideler over haar kantoor en over hoe de huizenmarkt in ZuidKennemerland er voor staat.

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
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no nonsense mentaliteit. Duidelijke communicatie staat hoog in het vaandel. Het leukste aan
de baan is volgens Ghisèle als je een goede klik
hebt met de klant en dat hij of zij tevreden is
met het nieuwe huis. "Een huis aankopen is toch
één van de belangrijkste beslissingen in het
leven en het is mooi dat je daarbij kan helpen."

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

Huizen verkopen met de paplepel
"Het is een open kantoor met veel inkijk.
47 jaar geleden is de moeder van Ghisèle een
Mensen komen makkelijk binnen en maken
makelaarsbedrijf gestart eerst aan de Parklaan,
een praatje. Wandelden er op de Gracht meer
daarna aan de Gedempte Oude Gracht.
mensen langs, op deze locatie lopen meer
Ghisèle leerde al snel het klappen van de zweep mensen binnen," aldus Ghisèle.
kennen en op jonge leeftijd wist ze al dat ze
De zaken gaan goed en in heel Zuid-Kennemermakelaar wilde worden. Eerst rondde zij de
land worden huizen verhuurd en verkocht.
studie rechten af en liep stage bij een advocatenkantoor. Maar daarna wist ze het zeker: Ik word
Focus van het kantoor
makelaar!
Makelaarskantoor Ideler verhuurt, taxeert en
verkoopt winkelruimtes, kantoren, bedrijfsruimVerhuisd naar de Vijfhoek
tes, maar de hoofdmoot blijft toch de verkoop
In 2011 is het bedrijf verhuisd van de Gedempte van huizen en aankoopbemiddeling.
Oude Gracht naar de Vijfhoek, om precies te
Volgens Ghisèle onderscheidt het kantoor zich
zijn naar de kruising van de Oude Zijlvest en de
door niet de standaard makelaar te zijn met de
Keizerstraat. De nieuwe locatie bevalt erg goed.
vlotte babbel, maar te handelen met een

Smakelijk maken
"We merken wel dat het nu steeds belangrijk is
dat het huis ‘smakelijk’ wordt gemaakt.
Smakelijk maken houdt in dat de verkoper
kleine herstelwerkzaamheden doet, zoals
kozijnen schilderen, dakpannen herstellen,
vloer oliën en het huis opruimen voordat er een
bezichtiging is. Dit was altijd al belangrijk, maar
we merken dat dit de laatste jaren nog zwaarder
aan wordt getild. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de woning en dus de interesse van
potentiele kopers."
Tekst: Mik Schous
Foto: Lies Nederstigt
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ORANJEKADE

ORANJEKADE

Het propje van de
Oranjekade

Willem Bakker als verbindende factor

A

Zus J os-Willem-zus Cor (archief Paul Dam m er s )

an de rand van de Vijfhoek ligt de Oranjekade, waar de karakteristieke herenhuizen uit 1900 de kade sieren. De kade straalt door het
uitzicht over de Leidsevaart rust en ruimte uit. Er heerst een goede
sfeer tussen de buurtbewoners. De deur wordt niet bij elkaar platgelopen,
maar toch kent iedereen elkaar en als iemand hulp nodig heeft, staat de
buurt paraat. Zo stond de buurt ook klaar voor de familie Bakker, bestaande
uit broer Willem en zijn twee zusters. Willem die hier van 1910 tot 2002
woonde heeft voor mooie verhalen gezorgd.

Graag wil ik een aantal buurtbewoners leren kennen om hun verhaal over
de Oranjekade te horen en over de familie Bakker, waar iedereen wel de
verhalen over kent.
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Verhalen van Mieke, verhalen van Willem
Op nummer 21 woont Mieke Tillema. Mieke
komt oorspronkelijk uit de Jordaan en woont
sinds 1982 aan de Oranjekade. Tijdens de
verhuizing kwam ze gelijk in contact met
Willem Bakker die zich enthousiast en gastvrij
voorstelde. Sinds die tijd kwamen Mieke en
haar man veel bij Willem en zijn zusters over de
vloer. “Hij was een tuinman in hart en nieren,
liet peren in een fles groeien en mengde dit met
sterke drank. Maar ook kon Willem de meest
interessante verhalen vertellen over zijn verre
reizen naar Aziatische landen,” vertelt Mieke.
Door zijn verhalen was Mieke, schrijfster en
lerares Nederlands, beroepshalve altijd
gefascineerd. Mieke werkte 39 jaar als lerares
op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. De
charme van het huis trok haar naar deze stad.
Vlak voordat ze aan de Oranjekade kwam wonen
is Mieke poëzie gaan schrijven. De eerste
uitgaven van haar bundels werden met de hand
gedrukt door drukkerij Niek Smaal die destijds

op het Leidseplein gevestigd was. Een paar
gedichten van haar zijn ook gepubliceerd in
bekende tijdschriften, zoals De Gids, Tirade en
de Poëziekrant. Er zijn zelfs twaalf bundels van
haar werk uitgegeven, waar ze nog altijd trots
op is. Bekende titels van haar hand zijn: Zeven
tantes en een kat, gebaseerd op haar eigen
tantes en Het verhaal van de dwerg. Na haar
pensioen ontdekte Mieke het schrijven van biografieën. Sinds 2012 werkt ze aan een biografie
over het leven van schrijfster en pianiste Ida
Simons, de schrijfster van het in 1959 geschreven
boek Een dwaze maagd. Dit boek is in het
voorjaar van 2014 herontdekt en het vertelt
het verhaal over het leven van het jonge meisje
Gittel met haar passie voor pianospelen. De
biografie die Mieke aan haar wijdt zal volgend
jaar verschijnen. Wellicht wordt deze opgevolgd
met een biografie over Willem Bakker?

Levendige verhalen tijdens een buurtborrel
Aan de Oranjekade 5 wonen Charlotte Riedijk
en Klas Torstensson met hun twee kinderen.
Charlotte is operazangeres en heeft wereldwijd gezongen in verschillende producties.
Tegenwoordig werkt ze als docente op het
conservatorium Codarts in Rotterdam en is ze
initiatiefneemster van de Stem van Haarlem.
“Met dit initiatief bieden we amateurzangers
en conservatoriumstudenten een podium en
worden talenten gecoacht naar een uitvoering”
legt Charlotte uit. Hiervoor heeft ze in 2014 de
culturele prijs van Noord Holland van het Prins
Bernard Cultuur Fonds ontvangen. Bijzonder
is de samenwerking met haar man Klas, die
componist is van beroep en onder andere
werken gecomponeerd heeft die Charlotte heeft
gezongen. Klas komt oorspronkelijk uit Zweden
en kwam in Nederland terecht door zijn studie
aan het Instituut voor Sonologie (geluidsleer).
Zijn werken voor orkest en ensembles worden
uitgevoerd over de hele wereld.

Als Willem iets
nodig had dan
riep hij ons
vanuit zijn raam
Charlotte en Klas hebben Willem niet persoonlijk gekend, maar hebben veel verhalen over
deze bijzondere man gehoord die tijdens een
buurtborrel of kadefeest altijd ter sprake komen.
Vorkje prikken bij blueslover
Op nummer 25 aan de Oranjekade, waar regelmatig de blues Dust my Broom en Something
inside of me van Elmore James door de woonkamer klinkt, doet Paul Dammers open. Paul
vertelt over zijn Bluesvirus. Als kind leerde Paul

van een vriend wat akkoorden op een gitaar en
probeerde zijn muzikale helden na te spelen.
“Van een hol stuk fietsstuur maakte ik een
bottleneck en gleed daarmee over de snaren,”
vertelt Paul. Op de middelbare school werd hij
lid van de Bluesband John the Revelator waarin
hij met plezier heeft gespeeld. Geïnspireerd
door de nummers van onder andere Fleetwood
Mac en Son House, heeft Paul in zowel
Nederland als in het buitenland heel wat
mooie gitaarmomenten beleefd met zijn band.
Afgelopen jaar bestond de band 45 jaar, een
jubileum dat gevierd is in het Thalia Theater in
IJmuiden. De band had toen nog vrijwel dezelfde samenstelling als op de middelbare school.

Net niet zo lang als dat de band bestaat, maar
zeker ook een behoorlijke periode hebben zij
Willem Bakker gekend. Paul en zijn vrouw Maria
hadden een fantastisch contact met hem. “Toen
Willem ziek werd bracht ik hem regelmatig een
pannetje eten of schoof hij bij ons aan. Als hij
iets nodig had dan riep hij ons vanuit zijn raam,
dat grensde aan ons huis. Vaak wilde hij dan
even een gezellig praatje maken. En natuurlijk
waren we bij hem ook altijd welkom voor het
bekende propje, een borreltje,” vertelt Maria.
Iedereen een borrel
Een propje hebben de heren Han Wilmink en
Nino Grootes, die sinds 1976 op nummer 27
wonen ook vaak genuttigd in het gezelschap
van Willem. Maar zij houden niet alleen van
borreltjes. Het eerste dat opvalt als je hun huis
binnenkomt is de grote verzameling eierdoppen.
“Wij hebben er een paar duizend en nog lang

niet alles staat in de vitrine,” vertelt Nino.
Hoewel ze destijds nog veel aan de woning
moesten opknappen, is dit hun droomhuis.
Door de hoge kamers heeft het pand een optimale akoestiek, dat door beide oud-pianisten
erg wordt gewaardeerd. Zowel Han als Nino
hebben een studie Engels gevolgd en hebben
les gegeven op het conservatorium. Han is
25 jaar werkzaam geweest als repetitor en heeft
zangers gecoacht. Hij kent bijna alle opera’s en
spreekt Frans, Engels, Duits, en Spaans.
Nino is leraar Engels geweest. In zijn vrije tijd
is hij te vinden in zijn moestuin, die tegenover
Landgoed Groenendaal ligt. Hier verbouwt hij
vrijwel alle soorten groenten. Beiden houden
van koken waar de verse groenten uit de moestuin goed bij van pas komen. “We eten bijna
altijd verse groenten uit de moestuin. Het is
onbespoten en smaakt ook nog eens lekkerder,”
vertelt Nino. Hij vult er lachend aan toe dat
hij een gigantische voorraad aan kruiden in de
keuken heeft staan. Hij hoeft niet naar de
winkel om een goede maaltijd neer te zetten.
Eens per jaar bij een goede oogst kan de
Oranjekade genieten van verse courgettes.
“De courgettes groeien als kool. Dus die delen
we dan uit aan de buren.”

Nino herinnert zich broer Willem als een bijzonder persoon, omdat hij altijd voor iedereen
klaar stond. “Hij was de verbindende factor aan
de kade en als hij je zag dan moest je altijd even
langs komen voor een borrel en een praatje.
Toen hij overleed hebben wij als buren zijn kist
gedragen, zoals hij dat graag wilde. Heel bijzonder vond ik dat”, vertelt Nino tot slot.
Tekst: Ingrid van Dam
Foto's: Lies Nederstigt
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Woon jij ook hier?

Luke Bartolo (37), geboren en getogen in Melbourne - Australië, woont
inmiddels vijf jaar met zijn Nederlandse vriendin in Nederland waarvan vier
jaar in hartje Vijfhoek. Hij heeft nooit spijt gehad van zijn one way ticket en
geniet van het compacte Nederland en knusse Haarlem in al zijn opzichten.

niveau dat hij in Melbourne had, werkt Luke
inmiddels alweer 3,5 jaar met veel plezier bij
een internationaal vastgoed consultancy
bedrijf. Recentelijk heeft hij een mooie carrièrestap gemaakt. Waar hij in Melbourne werkte als
projectmanager in de bouw, is hij vorige maand
benoemd tot Directeur internationale projecten.
Doordat hij zowel Nederlands als Engels spreekt
neemt hij een mooie schakelfunctie binnen het
bedrijf in waar hij trots op is.
 Enthousiasme
Luke is enthousiast over werkelijk alles in en om
Haarlem. Over de ligging dichtbij het strand en
de duinen, de jaarlijkse evenementen, de mogelijkheid om verschillende sporten te beoefenen
zoals fietsen, golfen en hardlopen, en de
gemoedelijke sfeer waarin onbekenden elkaar
op straat aanspreken en begroeten. Doordat
Luke Nederland als provincie van Europa ziet
en de reisafstanden in vergelijking met die in
Australië heel behapbaar vindt, geniet het stel
regelmatig van mooie citytrips.

NVM
NVM

 Tweejarenplan Nederland
Luke had een helder tweejarenplan bij aankomst
in Nederland. Binnen twee jaar wilde hij de
Nederlandse taal machtig zijn en moesten ze
beiden werk en een woning vinden. Alle drie
de doelen zijn verwezenlijkt, maar niet vanzelf.
Vanuit Australië gemigreerd woonde Luke en
zijn vriendin het eerste jaar in de Zaanstreek.
Vervolgens kozen ze ervoor om in de Vijfhoek te
gaan wonen. Luke had tijdens zijn eerste vakantie
in Nederland in 2004 een positief beeld gevormd
van Haarlem en voelde zich prettig bij de charme
van de stad gecombineerd met het dorpse gevoel.
 Staatsexamen
Gelijk bij aankomst, heeft Luke een half jaar op
eigen initiatief fulltime een Taal- en schakelcursus gevolgd bij Hogeschool Inholland.
Deze cursus was pittig omdat er van begin af
aan alleen maar Nederlands in de klas werd
gesproken. Nadat hij dit succesvol had afgerond,
heeft Luke het Nederlands staatsexamen op het
hoogste niveau volbracht. Met dit diploma kon
hij bij potentiële Nederlandse werkgevers aantonen dat hij de taal goed beheerste. Het halen
van het staatsexamen zorgt nog altijd voor een
trotse lach op zijn gezicht.

 Fiets
Naast een cursus aan het Inholland college
volgde Luke ook een inburgeringscursus, die
vanuit de gemeente werd georganiseerd. Bij de
inburgeringscursus kon men toentertijd kiezen
uit een OV-vergoeding of een fiets om naar
de cursus te komen. Luke koos voor de fiets,
een echte Hollandse opoefiets. Die fiets kwam
later ook nog goed van pas, want toen Luke
na zijn taalcursussen talloze sollicitatiebrieven
geschreven had en midden in de recessie de
wanhoop nabij was, is hij via het uitzendbureau
tijdelijk aan de slag gegaan als postbezorger.
Gekscherend vertelde hij vrienden en familie
dat hij professioneel wielrenner was, omdat hij
immers betaald werd om te fietsen.

Van Down
Under naar
de Vijfhoek
 Trots
Na een zwaar eerste jaar in Nederland bestaande
uit taallessen en vele sollicitaties om een baan
te bemachtigen die aansloot bij het carrière-

 Tegenvallers
Niets is hem eigenlijk tegengevallen aan
Nederland. Na lang denken zijn er drie kleine
kritiekpunten. Hij verbaast zich over het feit dat
hij als bezitter van een Australisch rijbewijs in
Nederland opnieuw een rijexamen moest afleggen. Omdat alleen autorijscholen een aanvraag
voor afrijden mogen plaatsen, kwam hij er niet
onderuit ook een aantal lessen af te nemen.
Ook uit hij zijn frustratie over het moeten
betalen van belastingen, maar het niet mogen
stemmen in de landelijke verkiezingen. En als
laatste baalde hij van de lange levertijden van
meubels, waardoor het inrichten van hun huis
erg lang heeft geduurd.
 Gemis
Luke mist uit Australië vooral zijn familie en de
Chicken Parmigiana. Dit gerecht, wat bestaat
uit gepaneerde kipfilet, napolisaus, ham en
gesmolten kaas, in combinatie met een biertje
en een Australische football wedstrijd met
vrienden, is iets waar hij soms naar verlangd.
Dit gemis weegt echter niet op tegen zijn liefde
voor de Vijfhoek, waardoor hij geen enkele
intentie heeft om terug te keren naar the land
Down Under.
Tekst: Linda Lampe
Foto's: Linda Lampe en eigen foto's Luke
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RAAKSGEBIED
EN ROUTE MET JAN

De fietsspecialist

het archief van de heer Pel, waaruit wij in het
Binnenblad vaak voor onze historische artikelen
hebben geput.”

EN ROUTE MET JAN

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

Jan Hoving, redactiecoördinator van ons Binnenblad, verzamelt alle historische informatie die
hij over onze wijk kan vinden. Alle kennis
uit de tientallen artikelen en boeken wil hij
niet voor zichzelf houden. Sinds vorig jaar
is hij ook beschikbaar als stadsgids van de
Vijfhoek om al deze wetenswaardigheden
met belangstellenden te delen. De
leukste verhalen delen wij hier met u.

A

ls bewoner van de Vijfhoek heeft Jan veel
interesse voor de geschiedenis van zijn
wijk. Toen de Wijkraad hem begin vorig
jaar vroeg of hij het leuk vond
Jeanine Hennis-Plasschaert
in deze buurt rond te leiden
waren ze precies aan het juiste
adres. De minister was hier
vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en kende de
Vijfhoek wel, maar wilde meer
over de geschiedenis horen.
Jan: “Ik had twee maanden om
daar wat vorm en inhoud aan
Ni eu w e Ker k
te geven. Het is een leuk mens
en het werd een mooie wandeling. Toen heb ik gezegd: ‘dat
rol ik door’. Het past precies
in mijn straatje. Als ik ooit nog
een studie zou beginnen dan is
S ta d s dat geschiedenis. En hier ligt de
schouwburg
geschiedenis letterlijk op straat
en, als je er meer van weet, ook
onder de grond.”
De mens centraal
In de vele jaren dat Jan als HRmanager bij ABN AMRO werkzaam was, en ook nu hij als
zzp’er als belangenbehartiger
optreedt, stelt hij de mens centraal. Dat komt ook tot uiting in
hoe zijn werk als stadsgids van
de Vijfhoek aanpakt.
Jan: “Ik ben een mensenmens.
In mijn wandeling zeg ik vaak:
‘Ik ben niet van de geveltjes,
maar wil vertellen hoe het
dagelijks leven er hier vanaf
1400 uitzag. Ik beperk me tot
de Vijfhoek. Ik ben de enige
gids die de sleutel heeft van
de Nieuwe Kerk, die ik ook altijd bezoek. Mijn
informatie haal ik echt overal vandaan en ik
krijg ook veel aangereikt omdat mensen mijn
interesse kennen. Zo kreeg ik ooit inzage in

Stadsschouwburg
Soms komt Jan toevallig aan informatie.
“Tijdens een bezoek aan het Noord-Hollands
Archief sprak een mevrouw mij aan: ‘O, u woont
aan het Nieuwe Kerksplein. Wist u dat daar ooit,
waar nu het Proveniershof staat, de Stadsschouwburg zou komen?’ Ik ben gaan zoeken

S c h et s va n d e z i j g evel

schenen: Het geschenk Stadsschouwburg
Haarlem 1918-2009. Daarin stond: ‘Bezorgde
Haarlemmers richtten in 1880 een comité voor
de stichting van eenen nieuwen schouwburg op.
Bedacht werd dat deze nieuwe schouwburg op
de plaats van het Proveniershof aan de Grote
Houtstraat moest komen’.
Op de plattegrond zie je dat alle gebouwen tussen de Kerkstraat en de Doelstraat afgebroken
hadden moeten worden, evenals het woonblok
naast het plein, waar nu onder meer De Wandelaar zit. Een royale entree
met overkapping voor de
koetsen was gepland op het
Provenierspleintje. Het was
een modern concept voor
140 jaar geleden: een groot
complex met restaurant,
biljartzaal, café en tien
winkels in de Kerkstraat en
Doelstraat. Je leest nooit
meer iets over dit plan.”
Trotseerloodje
Zo zit Jan vol verhalen en
anekdotes. Wie dit allemaal
Ni euw e
Ker ks p le in
wil horen, moet maar eens
een wandeling met hem
meemaken. Dan hoor je iets
over de samenhang tussen
de bekende kermisattractie
‘De Kop van Jut’ en het hofje van Guurtje de Waal. Of
krijg je antwoord op vragen
G r ote
als ‘wat is een trotseerloodHo u t straat
je?’ of ‘wat kreeg Frans Hals
voor een schilderij en wat
kon hij doen met dat geld?’
Bent u hier pas komen
wonen en heeft u interesse,
of wilt u uw verjaardag eens
op een andere manier vieren,
neem dan contact op met Jan
(06-10014343).
De wandeling is bestemd
voor groepen van (minimaal)
tien tot twintig personen en
duurt 1,5 tot 2 uur. De kosten
zijn € 5 per persoon, waarvan
de helft is bestemd voor het
onderhoud van de Nieuwe Kerk.

Een Stadsschouwburg
midden in de Vijfhoek
en vond een plattegrond waarop deze plannen
waren getekend (zie illustratie). Het jaartal vond
ik weer in het boek dat bij de laatste restauratie
en uitbreiding van de Stadsschouwburg is ver-

Tekst: Hans Smit
Foto's: Eigen foto Jan en Noord-Hollands Archief
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RAAKS
Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

Uw afscheid,
mijn zorg.

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

Een persoonlijk afscheid dat goed geregeld is, kan

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

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

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

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

24 uur per dag
bereikbaar

	
  

Ambachtelijke smaaksensaties
Bij de bouw van het Hortusplein
in 2011 zette Nick Böhm als eerste
gepassioneerde ondernemer de
stap zich daar te vestigen. Als
ambachtelijk ijsproducent in hart
en nieren opende hij de deuren van
Crostino Gelateria & Café, voorheen
Otelli. Het succes van de inmiddels
uitgebreide zaak had Nick vooraf
nooit durven dromen.

kunnen we de beste producten aanbieden
tegen normale prijzen. Ik heb de afgelopen
jaren nog nooit prijzen verhoogd en dat
waarderen de gasten ook echt”, aldus Nick.
Het blijft lastig om je te onderscheiden in ijs,
omdat veel fabrikanten kwalitatief goed ijs
aanbieden. Nick onderscheidt zich door
ambachtelijk te werken en dit in zijn communicatieuitingen duidelijk over te brengen.
Daarnaast is de ligging aan het Hortusplein zeer
gunstig gebleken, bij de Pathé, Albert Heijn,
parkeergarage en naast Woodstone.

Toekomstperspectief
Na twee jaar in het buitenland gewerkt te hebben als skileraar en duikinstructeur, was Nick
op zoek naar zijn ambities voor de toekomst.
Een studie zag hij niet zitten en zo kwam hij
toevallig, om inkomen te genereren, bij Otelli
terecht. “Ik heb nooit de
ambitie gehad om de
ijswereld in te gaan,
het was pure nood,
maar zó leuk! Otelli
groeide hard, het
was een mooie tijd.
Tijdens de immense
kerstdrukte heb ik nog
in het motorhok van de
vriescellen geslapen, daar was
het lekker warm.” Nadat zijn functie
een meer commerciële inhoud kreeg,
miste hij het ijs-maken. Daarom leek
het starten van een eigen onderneming
een logische stap.

Hard werken
Momenteel werkt Nick met name achter de
schermen van Crostino. “IJs is mijn passie. Daar
wil ik in verder, het assortiment wil ik continue
uitbreiden. Ik begin elke dag om 7.30 uur. Dan
ga ik ontbijten met een kopje koffie en de krant
en daarna het terras buiten zetten. Om 8.45 uur
begint mijn ijsproductiedag, die gemiddeld
7 uur van de dag beslaat. Als ik met een bak
vers ijs de winkel in kom en kinderen met blije
gezichten en snottebellen voor het raam zie
staan, ben ik heel gelukkig. De lunchroom vind
ik heel leuk, maar daar ligt niet mijn passie.
Ik heb nog niet één dag gehad dat ik het niet
leuk vond om ijs te maken. Sterker nog: ik zou
niet anders meer willen!”

Uitbreiding
De uitbreiding naar lunchroom in 2013 is zowel
een product- als capaciteitsuitbreiding en is
ontstaan uit de behoefte van gasten.
“Meerdere winkels verkopen ijs. Ondanks het
verschil in kwaliteit en aanbod, blijft ijs een
seizoensgebonden product. We kregen vaak
de vraag: ‘Heb je niet een broodje’. Het begon
met tosti’s. Maar we wilden meer en toen werd
het pand te klein. Het pand van de buren stond
toen al even te huur. Na een tijdje onderhandelen was de overeenkomst rond!”
Crostin‘i’
Met de uitbreiding lag een naamswijziging voor

de hand. Otelli werd geassocieerd met ijs en
dekte niet langer de lading van de bedrijfsmissie. “Crostino komt uit ‘de dikke duim’. Het
heeft geen link met crostini’s, ondanks dat wij
deze harde broodjes oorspronkelijk wel op de
kaart wilden zetten. Deze bleken te hard voor
de gasten, dus hebben die de kaart niet gehaald.
Crostino bestond nog niet, is herkenbaar en is
ook voor kinderen goed uit te spreken. Kortom
het werkt voor de gasten.”
Succes
Waar zit het succes van Crostino in? “Crostino
biedt ingrediënten uit het hogere segment
tegen normale prijzen. We werken efficiënt, zo

Smaaksensatie
Een trend op het gebied van ijs is het zichtbaar
verrijken van ijs, door toevoegingen als sauzen
en toppings. Vroeger was ijs glad, tegenwoordig
gebruikt Nick vele pure en bewuste ingrediënten
als verrijking, bijvoorbeeld voor zijn nootsmaken
bestaande uit 100% pure notenpasta’s, vers
fruit en echte bourbon vanille. Zijn ‘smurfenijs’
is knalblauw maar op natuurlijke wijze gekleurd
en niet zo mierzoet als het doet vermoeden.
“Hoe kouder het ijs, hoe minder je proeft omdat
de smaakpupillen zo verdoofd raken. Het ijs
moet in de mond warm en welkom aanvoelen.
Een ambachtelijk ijsje moet je kunnen dooreten
zonder steken in je hoofd te krijgen. De kunst
van ijs is dat het niet te hard is, maar ook weer
niet te zacht. Want anders kan je er geen mooie
bolletjes van scheppen!”
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto's: Lies Nederstigt
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Wie met aandacht door de Vijfhoek
loopt, zal vast en zeker regelmatig
stil blijven staan bij de pittoreske
huisjes in de Korte Houtstraat.
In eerste instantie vallen de vele
potten en planten op, nu prachtig
in bloei. Bij nummer 18 is echter
nog veel meer te zien, vooral voor
degene die onbeschaamd even
naar binnen willen gluren.
Een kijkje bij het artistieke koppel
Christine Peursum (68) en Hannes
Kuiper (69).
Volle agenda's
Heel makkelijk was het niet een tijdstip te
plannen om het kunstenaarsechtpaar Christine
en Hannes te ontmoeten voor een interview.
Beiden laat zestigers hebben een bewogen
leven vol activiteiten. Ze zijn een betrokken
opa en oma van drie kleinkinderen, maken veel
muziek en creëren volop kunst. Schilderijen,
installaties en ander driedimensionaal werk.
Het kunstenaarsechtpaar
Christine en Hannes zijn een interessant
koppel. Christine levendig en opmerkzaam,
Hannes ietwat verdwaasd met een filosofische
inslag. Allebei erg hartelijk en bespraakt.
Beiden hebben een eigen creatieve stijl en
tevens een eigen kijk op het leven. “We zijn
anders en dat respecteren we van elkaar. Dat
is de reden dat we al meer dan vijftig jaar lang
getrouwd zijn. En dat het goed tussen ons
gaat, komt ook omdat we lui zijn. We hebben
vaak geen zin in discussie. Dan gaan we liever
gewoon lekker samen eten.”
“Ik denk ook nog regelmatig: Wie is die man?”,
voegt Christine toe. “Dat vind ik belangrijk, dat
ik na al die tijd samen nog verwonderd over
iemand kan zijn. Ik snap hem nooit helemaal.”
Wat inspireert Christine?
“In mijn schilderijen gaat het om energie, om
beweging”, vertelt Christine. “Ik laat mij inspireren door menselijk gedoe. De mens draaft
en rent maar, of het resultaatgericht is of
zinvol dat maakt niets uit. Hij moet dat blijven
doen.” De ferme vrouwen op haar schilderijen
drukken deze kracht uit. “Geen grammetje vet
hoor, het is puur spiermassa. Hun grove benen
14
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en voeten zijn grondend. Het zijn aardse vrouwen
met een hemelse blik.” Naast schilderijen maakt
Christine ook beelden. Net als in de schilderijen
zijn in de beelden veel ronde robuuste vormen
aanwezig. Het materiaal van de beelden verschilt. Christine maakt zowel bronzen beelden
als beelden uit arduinsteen en albast.
Wat inspireert Hannes?
Hannes maakt schilderijen en driedimensionaal
werk. Dit laatste werk is vrij divers; vrolijke
beelden en installaties in allerlei kleuren en
maten. Hannes duidt zijn werk als ‘post-cobra’.
(Cobra was een in 1948 ontstane groep van
kunstenaars van wie het werk zich kenmerkte
door vrolijke taferelen met felle kleuren geïnspireerd door volkskunst, mythen, de natuur en
kindertekeningen. Hoewel de groep na vier jaar
al uit elkaar ging heeft de stijl van hun werk een
gerenomeerde plek binnen de geschiedenis van
de schilderkunst verworven.)
“Tja, en wat is verder mijn inspiratie….eigenlijk
heel simpel. Zon, zee, strand, schoonheid bij
de hand.” Op de vraag of hij met ‘schoonheid
bij de hand’ zijn vrouw bedoelde, antwoordde
Hannes dat men vooral niet te beperkt om zich
heen moet kijken. Maar moet kijken naar wat
de moeite waard is om gezien te worden.
Muziek
Christine en Hannes zijn allebei muzikaal onderlegd. Hannes speelt gitaar en trommel. Christine
speelt draailier, nyckelharpa (een soort viool) en
trekzak. Beiden vinden het heerlijk om in hun
vrije tijd met hun kinderen en kleinkinderen
erbij muziek te maken. De dochter van Christine
zingt en haar man is pianist. Samen vormt dat
een leuk en vrolijk geheel, zeker in een huis
gevuld met kunst. Optreden voor publiek doen
ze samen als duo. Deze zomer zullen zij regelmatig hun muziek laten horen in de Nieuwe
Kerk op het Nieuwe Kerksplein in de Vijfhoek.
De Vijfhoek in de jaren `70
Toen Christine en Hannes in hun huidige huis
kwamen wonen in 1967 verkeerde de wijk
nog in een compleet andere staat. Toentertijd
stonden de huizen leeg; de Vijfhoek was een
achterstandsbuurt. Veel achterstallig onderhoud en ongure types over de straten. Mensen
wilden liever naar Schalkwijk, daar stonden de
nieuw gebouwde huizen. Nu krijgen bewoners
in de Vijfhoek een brief van de makelaar dat het
absoluut geen probleem zou zijn als ze

willen verhuizen uit de wijk. “Wij hebben altijd
al geweten dat deze plek heerlijk kon zijn”,
vertelt Christine. “En meer mensen dachten er
zo over. Ergens in de eind jaren ’60 hebben we
toen een plan gemaakt om met een grote groep
kunstenaars allemaal een huis te kopen in de
Vijfhoek.” De keuze van Christine en Hannes viel
op een huisje in de Korte Houtstraat, nummer
18. Nooit hebben ze spijt gehad van hun keuze
ze wonen er nu al vijftig jaar met veel plezier.
Een helpende hand in de wijk
Christine en Hannes hebben een handje bijgedragen om de buurt te laten groeien vanaf het
moment dat zij er zijn gaan wonen. In de jaren
’70 hebben zij de eerste Kerstnachtzang op het
Nieuwe Kerksplein georganiseerd. Met kruiwagens vervoerden ze erwtensoep en warme
chocomelk om vervolgens de hele avond onder
de lantaarnpaal te zingen.
Door de gemeente werden zij meerdere malen
gevraagd de wijk op te leuken met kunstzinnige
elementen. Zo hebben ze het Wilsonplein
ontworpen en heeft Hannes vogels op palen
gemaakt die er nog altijd staan. Ook hebben ze
geschreven voor de toenmalige wijkkrant.
Onvervulde dromen
Christine en Hannes hebben inmiddels bereikt
te kunnen leven van hun kunst. Een bestaan
waar menig kunstenaar van kan dromen, zeker
in deze tijd waarin weinig geld voor kunst
beschikbaar wordt gesteld door bedrijven en
particulieren. Hebben zij nog onvervulde
dromen? “Jazeker”, geven ze beiden aan.
“We willen reizen.” Waar naartoe is alleen nog
de vraag. Christine droomt haar leven lang al
van het noorden, IJsland bijvoorbeeld, en
Hannes van het zuiden. “We zijn er nooit
uitgekomen dus berusten we er maar in en
kiezen we voor de middenweg, de Vijfhoek.”
Winnaar publieksprijs De Olifant
Net voor het opmaken van het Binnenblad
belde Christine met leuk nieuws: Ze heeft
de publieksprijs De Olifant, een kunst en
cultuurprijs van het Haarlems Dagblad,
gewonnen. Ze heeft gelobbyd in de buurt en
veel mensen ontmoet. Graag wil ze deze
mensen bedanken en melden dat het erg
leuk was hen te ontmoeten.
Tekst: Nynke Rijnberg
Foto's: Lies Nederstigt
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Meer groen in de wijk,
van wens tot mogelijkheid
In oktober 2014 is er door de Wijkraad een enquête gehouden onder alle
bewoners. Hieruit kwam naar voren dat groen in de wijk een belangrijk
thema is. Ruim 70 procent van de respondenten gaf aan meer aandacht
voor groen te wensen. Daarom heeft de Wijkraad een apart Groen project
opgezet. Bewoners dienen zelf met ideeën te komen en worden begeleid
door landschapsarchitect, Jelle Fekkes.
land. Dit doe ik voor particulieren en overheid,
bedrijven en stichtingen. Daarnaast onderzoek ik
het voedsellandschap als natuurlijke habitat van
de mens, en vertaal dit naar concrete plannen.
Ik werk vanuit een ecologische benadering,
gericht op integrale, duurzame oplossingen."
Dealer van o.a. Philips, Loewe, Sharp, Bose, LG, Samsung, Toshiba,
Siemens, Liebherr, Miele, AEG, Pelgrim, Asko, Constructa, Smeg

	
  

Jelle Fekkes
De redactie zocht Jelle Fekkes op in Schalkwijk
waar hij woont en kantoor heeft. Jelle is 43 jaar
en is architect sinds 2010. Voordat hij in 2013
zijn eigen bureau Fekkes Landschapsarchitectuur
begon, werkte hij vijftien jaar bij Van Empelen

Trots
Op de vraag op welk project hij het meest trots
is, noemt hij de binnenhoven van zes woonblokken naast het Olympisch stadion in Amsterdam.
“Deze heb ik vormgegeven als weelderige groene
oases, passend bij het karakter van Amsterdam
Zuid. Het was plezierig om stedelijk groen vorm
te geven met een verblijf- als kijkfunctie en gecombineerd met ondergrondse parkeergarages.”
Het uitdagende aan het project Wijk op Groen

Informatie Project Wijk op Groen
Ideeën aanleveren kan via de mail wijkopgroen@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl, of via
Facebook.com/groups/wijkopgroen of per post naar het Wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 17.
Idee-ateliers: op de zaterdagmiddagen 29 augustus en 3 oktober (data onder voorbehoud)
van 14:00 tot 17:00 uur kan iedereen meedoen aan het ontwerpen van groen in hun eigen wijk.
Jelle leidt de ateliers en werkt de uitkomsten uit in een ‘groenvisie’.
Kijk voor de exacte data en locatie op de website www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Hoe gaat het ontwerpen? Voor en tijdens de ideeateliers kunnen mensen ideeën aandragen die
het uitgangspunt zullen vormen voor discussie en gezamenlijke ontwerpsessies.
In eerste instantie zal gezocht worden naar een zo breed mogelijk spectrum van ideeën en
oplossingen, om deze vervolgens weer te reduceren en samen te voegen in visie voor de wijk.
Jelle zal de sessies beginnen met een inleiding met uitgangspunten. Tijdens de sessies zoeken
naar de onderliggende emoties en behoeften, haalbare oplossingen en draagvlak creëren voor
realisatie en onderhoud door bewoners en/of de gemeente.
Crowdfunding: in onze nieuwe werkelijkheid van de terugtrekkende overheid, waardoor subsidie
en andere financieringsmogelijkheden uitblijven, maar de participatie van de burgers wordt
aangemoedigd, is er voor dit project een crowdfundingsactie gestart.
Je kan deze actie financieel steunen als je groen in je wijk belangrijk vindt.

van Aalderen Partners, landschapsarchitecten in
Heemstede. “Als breed ontwerp- en onderzoeksbureau werk ik aan inrichtingsvraagstukken die
gaan van plek tot park, van tuin tot buiten, van
plein tot wijk en van stadslandschap tot boeren-

vindt hij dat het met en door wijkbewoners
gerealiseerd wordt. “Ik hoop op een mooi interactief proces met wijkbewoners. Gemeenschappelijke energie geeft mensen het gevoel dat ze
samen alles kunnen bereiken.”

Raaks Achterlangs, bestaande situatie

Raaks Achterlangs, met haag

Raaks Achterlangs, met klimboog

Raaks Achterlangs, met vertikaal groen

Contact met bewoners, van jong tot oud
"Belangrijk is het voor mij om in contact te komen
met bewoners. Iedereen kan meedenken,
-praten en -doen, van jong tot oud.” Via de
Facebookgroep, e-mail of per post kunnen
ideeën of suggesties worden aangedragen.
Tijdens het startschot van het project op 13 april
kwam Jelle in contact met een buurtbewoonster
die een inspirerend voorbeeld aandroeg van een
kerkplein in Ede. Het kerkplein is vormgegeven
als een opgetild plateau met bomen, begrensd
door een paar ‘luie treden’, die informeel
uitnodigen om op te zitten. De kerk zelf wordt
omzoomd door een haag, als een tweede plint.
Het geheel heeft een groenere sfeer in verhouding tot het Nieuwe Kerksplein, zonder dat er
veel meer groen is, en zonder dat de functionaliteit in gevaar komt. “Onderzoek wijst uit dat
groen belangrijk is voor de gezondheid en kalmerend werkt. Het maakt een stad leefbaarder. Ik
zie de stad als een ecosysteem en het gaat erom
hoe je zo’n systeem duurzaam kan vormgeven."
Tekst: Annemieke van der Wel
Foto's: Lies Nederstigt en Jelle Fekkes
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Wat is er allemaal te doen?

ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Van de Wijkraad

Houtfestival – zondag 21 juni
Het 30 jaar bestaande Houtfestival is geroemd om de
ontspannen sfeer. Daarnaast biedt het Houtfestival ook
nog eens een programma met voor ieder wat wils: met
een uitgebreid kinderprogramma met muziek, theater en
storytelling; dansbare wereldmuziek; een lokaal talent;
een uitgebreide duurzame en biologische food markt.
Info: www.houtfestival.nl
8e Internationale Koorbiënnale vrijdag 26 juni t/m zondag 5 juli
De Haarlemse binnenstad biedt tijdens dit tweejaarlijkse
festival plaats aan concerten van toonaangevende vocale
ensembles uit binnen- en buitenland. De Grote of St. Bavokerk, de Waalse Kerk, de Philharmonie en diverse (buiten)
locaties zijn het podium voor het thema Zingen anno nu.
Op zondag 28 juni zingen veertig amateurensembles op de
gratis toegankelijke hofjesconcerten.
Info: www.koorbiennale.nl
Grachtenloop - vrijdag 26 juni
Voor de 21ste keer klinkt op 26 juni het startschot van de
grachtenloop. Een prachtig waterrijk parcours voor jong
en oud langs de Haarlemse grachten en singels. De start is
om 18:45 uur aan de Nieuwe Gracht in Haarlem. De route
gaat ook door de Vijfhoek, Raaks en Doelen waaronder het
Hortusplein.
Info: www.grachtenloop.nl
Weekend de Kade – zaterdag 4 en zondag 5 juli
Langs de Kade aan het Spaarne vind je dit weekend bijzondere en eigenzinnige kraampjes met koopwaar, waarbij het
verhaal achter een product verteld wordt.
Info: www.weekenddekade.nl
Orgelconcert in de Nieuwe Kerk – zaterdag 25 juli
Op zaterdag 25 juli is er in de Nieuwe Kerk van 15.30 tot
16.30 uur een gratis toegankelijk orgelconcert.
Haarlem Culinair - donderdag 6 t/m zondag 9 augustus
De Grote Markt wordt volledig omgetoverd tot een culinair
terrein. Haarlem culinair is met jaarlijks zo'n 70.000
bezoekers een heus smaakfestival, waarbij vele
restaurants uit Haarlem en omgeving zich presenteren
met hun culinaire hoogstandjes.
Info: www.haarlemculinair.nl
Haarlem Jazz & More - 19 t/m 22 augustus
De oude binnenstad zal met optredens van diverse bekende
artiesten helemaal in jazz sfeer gebracht worden. Haarlem
Jazz & More is gratis toegankelijk.
Info: www.haarlemjazzandmore.nl
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen de stad
plaatsvinden kijkt u dan op www.haarlem.nl
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Beste bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen,
Op het moment van dit schrijven is het 17 mei. Ik ben gisteren thuisgekomen van een heerlijk verblijf in onze vakantiewoning in Frankrijk.
Na ruim vier weken rust, zon en prachtige natuur, is het weer de hoogste tijd om een stukje voor in het Binnenblad te schrijven, ondanks dat
het leven in Haarlem nu nog even een ver-van-m’n-bed-show is.
Er is veel gebeurd sinds onze jaarvergadering van 13 april, die ondanks
de kleine opkomst prima is verlopen met een spetterend optreden
van The Mathilda’s. Er stonden verschillende zaken op het programma.
Zo hebben de enquêtes over de openluchtbioscoop en de biologische
markt allebei geleid tot een negatief advies aan de gemeente.
De respons uit de buurt over deze twee zaken was echter vrij gering,
hetgeen ons verbaasde.
Doordat een eerder overleg door de gemeente werd afgezegd, is de
overlast van The Lounge nog niet besproken met de gemeente en
Burgemeester. Dit wordt dus vervolgd!
Het Groen Project daarentegen, draait op volle toeren met een eigen
Facebookpagina. Een link hiervan kunt u vinden op de website van
de Wijkraad. Mede door een enthousiaste groep mensen die de voorbereiding doet, zult u hier nog veel over horen in de loop van het jaar.
Het zal geheid een succes worden.
De zomer komt er weer aan en daardoor zijn er diverse leuke evenementen in onze wijken. Zoals altijd, zal de Wijkraad in haar adviezen
er voor waken dat de overlast, vooral in de avond en nachtelijke uren,
beperkt zal zijn. Graag verwijs ik u voor aanvullende informatie naar
de evenementenkalender hiernaast en naar onze website.
Vragen kunt u altijd bij ons kwijt. Graag nodig ik u uit om eens langs
te komen tijdens een van onze wijkraadvergaderingen aan het
Nieuwe Kerksplein 17, zie voor de exacte vergaderdata onze website
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Voor nu wens ik u een fijne, zonnige en bloemrijke zomer toe.
Met vriendelijke groet,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

V

olgens de Buurtmonitor wonen er 406 kinderen in de Vijfhoek-RaaksDoelen. Hoogste tijd dus om eens kennis te maken met de jongeren uit
onze wijken. Hoe ervaart een kind het om op te groeien in een stadscentrum? Wordt er genoeg voor de jeugd georganiseerd of hebben ze ideëen
hierover? Zijn er voldoende plekjes om te spelen of is er juist een tekort aan
speeltoestellen? Missen ze het landelijke wonen dat ze bij hun vriendjes
ervaren of vinden ze het juist wel prettig zo lekker dicht bij elkaar?
Wij vroegen het Chiel Kuilboer (15), uit de Lange Raamstraat.

jes en vriendinnetjes uit de buurt. “Ik hockey
veel op straat of we stoepranden met elkaar.
Dit doe ik de laatste tijd iets minder omdat ik
me op mijn schoolwerk moet focussen.”
Prima geregeld
Volgens Chiel komt de jeugd aan faciliteiten en
evenementen niets te kort in de Vijfhoek. “Je
hebt als kind ook niet zoveel nodig, want wij

Natuur en cultuur
In de acht jaar dat Chiel nu in de Vijfhoek
woont, is hij al vijf keer verhuisd.
Op dit moment woont in de Lange
Raamstraat, samen met zijn moeder
met wie hij 60 procent van zijn tijd
doorbrengt. De resterende
tijd woont hij bij zijn vader
in Bloemendaal met zijn
halfbroertje en -zusje. “Ik vind dit
een prima verdeling. Bij mijn
vader ga ik naar het strand of
maak ik een boswandeling en bij
mijn moeder geniet ik van alle aandacht
als enigst kind en de gezellige borrelcultuur op het Vijfhoeksplein.”
Vrije tijd
Wat betreft vakanties houdt Chiel het meest
van zon- of culturele vakanties. Maar op skivakantie gaan, vindt hij ook leuk. Met zijn moeder
gaat hij geregeld naar toneelstukken en met
zijn vader naar het zwembad, waar zijn broertje
en zusje ook lol van hebben. Daarnaast begint
binnenkort het trampolinespringen weer op het

F l o r i n e ( l ) en Tes s

strand, waar hij veel zin in heeft. “Ik fiets graag
na schooltijd met mijn schoolboeken naar het
strand. Ik kan daar het studeren en trampolinespringen mooi afwisselen.”
Sport & naschoolse activiteiten
Tijd om zich te vervelen heeft Chiel niet, want
hij is erg druk met huiswerk, sporten en

naschoolse activiteiten. “Ik zit in de tweede
klas Gymnasium van het Kennemer Lyceum en
maak samen met schoolgenoten deel uit van
een toneelgroep. Vorig jaar wonnen we een
wedstrijd en mochten in de Stadsschouwburg
van Amsterdam optreden.” Verder is hij heel
sportief en heeft tot voor kort tien jaar lang op
zeer hoog niveau gejudood. “Ik deed mee aan
internationale en nationale kampioenschappen
en moest vijf keer per week trainen. Door mijn
school werd dit te veel. Daarom heb ik voor
hockey gekozen en zit nu in het schoolteam.
Vorig jaar hebben we met school voor Serious
Request een judoclinic georganiseerd dus op die
manier houd ik nog wel feeling met de sport.”
Vertrouwd en veilig
Chiel ervaart het opgroeien in de Vijfhoek als
heel positief en kan eigenlijk geen nadelen
opnoemen. “Het is knus en altijd feest in de
Vijfhoek. Iedereen is welkom en het voelt
vertrouwd en veilig.” Ondanks het wonen in een
stad, wordt er veel buiten gespeeld met vriend-

hebben het Wilsonsplein. Daar heb je twee
speeltuinen, dus dat is prima geregeld! In de
grote speeltuin voetbalden we altijd, alleen
tijdens de verbouwing van het plein moesten
we twee jaar uitwijken naar het Nieuwe Kerksplein. Toen is het groepje helaas een beetje
verwaterd.”
Kinderen genoeg
Ook al zijn er de laatste paar jaar helaas een
aantal van zijn vrienden uit de buurt verhuisd,
blijven er nog genoeg leuke kinderen over om
mee te spelen. “Ik kijk weleens film bij mijn buurmeisje Aïsha en dan sluit Sanne, mijn buurmeisje
van de andere kant, daarbij aan. Met Puck, die
aan het Vijfhoeksplein woont, heb ik ook een
leuke contact. Zij gaat ook naar het Kennemer
Lyceum. Daarnaast hockey ik veel met Florine en
Tess(foto) op straat. Helaas is mijn vriend Jip verhuisd, dat is jammer, maar er is zeker geen tekort
aan kinderen in de wijk.”
Tekst: Mijke Groot Foto's: Lies Nederstigt
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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
Of melden via de BuitenBeter App
www.buitenbeter.nl

Kijk op de wijk
Ook dit jaar bakten de Burgerbabes, twaalf vriendinnen uit de Vijfhoek, voor een goed doel.
Op Koningsdag hadden ze een burgerstand naast Café de Vijfhoek. Mede door sponsoring
van ondernemers uit de buurt hebben ze dit jaar 1600 euro bij elkaar gebakken voor Mel,
een jonge talentvolle trampolinespringer die een duwtje in de rug kan gebruiken.
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.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
buurtbewoners krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Annemieke van der Wel
Charlotte Spanjaart
Hans Smit
Ingrid van Dam
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Lies Nederstigt (fotografie)
Linda Lampe
Mijke Groot
Mik Schous
Nynke Rijnberg
Peter Beentjes (vormgeving)
Bezorging
Coördinatie: Vacature (waarnemer Jan Hoving)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn en
Marjolein Wiegers
GEZOCHT ! We zoeken nog twee mensen die op
ad hoc basis willen invallen bij de bezorging van ons
Binnenblad. Heb je belangstelling?
Bel dan Jan Hoving op: 06 -1001 4343
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Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl
Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden  751 72 00
www.spaarnelanden.nl

Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl

Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

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

072-567 23 20
• Jeugdhulpverlening 
088-777 83 00
buuv (buurtmarktplaats)
551 78 45
www.buuv.nu 
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst)  547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN water storingen
0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009

Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid
Jan-Willem Stoop, lid, webmaster
José Boele, lid, project parkeren, 24 uurs opvang
Osoase Grijsen, lid
Anne van 't Veer, lid

Landelijke hulp- en infonummers
Advies- en meldpunt Kindermishandeling

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

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

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.

