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Woord van de redactie
Heerlijk dat we weer richting de zomer gaan! De vele evenementen stapelen zich zo op dat je wel
moet kiezen tussen het een en het ander in de al overvolle agenda. Dikke truien en jassen worden
vervangen door luchtige hemdjes en korte broeken en iedereen leeft weer op straat.
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at fijne buitenleven inspireerde ons
om in dit nummer twee volle pagina’s
te wijden aan foto’s van kenmerkende
bankjes in onze wijk. Dergelijke spreads met
enkel beeldmateriaal zie je vaak verschijnen in
de erkende tijdschriften en kranten en dus kan
het Binnenblad uiteraard niet achterblijven! De
‘zonnebankjes’, zoals ze op de redactie worden
genoemd, staan symbool voor het zonnige
buitenleven midden in de stad. In deze fotorapportage zullen we geen aandacht te besteden
aan de eigenaren. Deze keer gaan we puur voor
de bankjes. Bizar en grappig tegelijk om te zien
hoe groot de variatie is.
Verder volgen we een aantal ontwikkelingen in
de wijk. Met de weer aantrekkende woning-

markt worden de te koop staande woningen
in onze buurt weer snel verkocht. Wij waren
benieuwd welke nieuwkomers ons dat oplevert
en hoe zij door hun huis te verbouwen er
helemaal hun thuis van maken. Ook hebben we
de zomerse evenementen in Haarlem, naast de
altijd terugkerende evenementenkalender, in
kaart gebracht. Verder hebben we weer een
‘Woon jij ook hier?’; een historieartikel, dit keer
over de Raaks; vullen we de AD-frietrecensies
aan met een stuk over de friettent op de
Botermarkt en schrijft onze redacteur in Kenia,
Nynke, voorlopig haar laatste artikel voordat
haar leven definitief verandert door de komst
van haar eigen nieuwkomer.
De redactie.
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Oproep Noord-Hollands Archief
Tijdens een bezoekje aan visboer Waasdorp op de Botermarkt, zag de bibliothecaris van het Noord-Hollands archief, Rob Plasschaert, het Binnenblad liggen. Tot zijn verbazing, omdat het Noord-Hollands Archief (NHA)
onze wijkkrant al een aantal jaren niet meer ontving, was hij in de veronderstelling dat het blad niet meer bestond. Het NHA archiveerde vanaf de start van het Binnenblad, de wijkkrant die goed aangaf en nog altijd aangeeft wat er speelt in de Vijfhoek, Raaks en Doelen. Na een aantal redactionele wisselingen was de huidige redactie hiervan echter niet op de hoogte. Daarmee is het structureel toezenden van het Binnenblad naar het NHA
abrupt gestopt, met als gevolg dat het NHA enkele jaargangen van het Binnenblad mist. Met het visje achter de
kiezen, legde Rob contact met de redactie. Voor zover dat haalbaar was, vulden wij het archief uit eigen voorraad aan met de ontbrekende nummers. Er zijn nu echter een aantal uitgaven, elf in totaal, die nog ontbreken in
het archief. Het gaat om de Binnenbladen uit 2011: de nummers 4, 5 en 6; uit 2012: alle zes nummers en uit 2013:
de nummers 1 en 2.
Oproep!
Is er iemand in de wijk die deze Binnenbladen nog heeft? En zo ja, deze beschikbaar wil stellen aan het NHA? Neem
hiervoor contact op met de Binnenbladcoördinator Jan Hoving, telefoon 06-10014343. Rob en zijn collega’s van het NHA
zullen jullie eeuwig dankbaar zijn!
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Meer dan 1500 verschillende bieren op voorraad!
Vele bieren uit binnen- en buitenland.
Uit o.a.: Italië, Spanje, Denemarken, VS,
Duitsland, Engeland en andere landen….
Al deze bieren zijn te bestellen via

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

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

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

www.melgers.nl

huidadvies

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

Dagelijk vers gesneden en ambachtelijk bereidde Vlaamse frites. Met keuze uit meer dan 20 verschillende sausen,
waaronder HOMEMADE Pindasaus, Whiskeysaus, Truffelmayonaise, Sambalmayonaise en Citroenmayonaise.
FRIETHUIS DE BOTERMARKT | BOTERMARKT 29 | 2011XL HAARLEM | 023 - 5747031

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

WOON JIJ OOK HIER?

Woon jij ook hier?

Zes jaar geleden ontdekte Ietje Rijnsburger tijdens een openhuizenroute de
verborgen zeventiger jaren woningen van het Doelenplein en streek neer
op nummer 3. “Het heeft zo moeten zijn: een illustrator van kinderboeken
die naast de bibliotheek woont.”

Ik heb toen zóveel kinder- en prentenboeken
verzameld. Daar wilde ik wat mee: Samen met
een orthopedagoge ontwikkelde ik een leesbevorderingsmodule om het belang van lezen en
voorlezen uit te dragen. Die gastlessen geef ik
nog steeds in het mbo, hbo en in Ghana.”
Uitgeverij Gottmer schonk een kist met tientallen
Engelse prentenboeken van Eric Carle, bekend
van Rupsje Nooitgenoeg. Ietje reist inmiddels één
keer per jaar naar achterstandswijken in Accra
om daar leerkrachten te trainen. “Als ik met
pensioen ben, wil ik meer tijd in dit leesbevorderingsproject gaan steken.” Alsof dat alles nog niet
genoeg is, is er nóg een bezigheid: zingen in het
Wereldkoor Haarlem. “Wereldmuziek brengt
twee van mijn passies samen: reizen en zingen!”
 Rustpunt
De wijk is een rustpunt in dat drukke bestaan.
“Ik heb geen vriezer meer nodig, alles kan ik hier
vers kopen. Al die winkeltjes geven mij een
vakantiegevoel. Heerlijk dat je à la minute naar
de film kan in Pathé of de Filmschuur. We zijn
hier verwend met groen en rust, de geluiden

H

aar huis ademt overal boeken en kunst.
Een deel van de boekenkast in de woonkamer is geheel gewijd aan door haar geïllustreerde kinderboeken. In andere delen van het
huis staan overal kasten gevuld met jeugdliteratuur
en prentenboeken. Aan de wanden hangen door
haar gemaakte tekeningen en portretten.

 Illustreren
Ietje werd 64 jaar geleden in de Florakliniek
geboren, groeide op in Heemstede en keerde
in ‘78 na wat omzwervingen terug in Haarlem.
Tijdens haar studie in Amsterdam (modeacademie en lerarenopleiding van de Rietveldacademie) ontdekte ze de uitdaging van
illustreren. “Kinderboeken illustreren vraagt om
creativiteit binnen kaders: tekst, formaat,
doel- en leeftijdsgroepen. Mijn eindexamenwerk
in 1974 bestond onder andere uit tekeningen bij
Nepalese vertellingen, ‘De legende van de
vallei’.” Het werken in deeltijd, als tekendocent
aan het Triniteits en later op het Schoter, schiep
ruimte voor haar illustratiewerk. Ietjes eerste
kinderboek was ‘Eén is genoeg’. Iets wat niet
gold voor haar carrière, want er volgden nog
meer dan zestig titels.
 Workshops
Na ruim 34 jaar kwam een einde aan haar

loopbaan in het voortgezet onderwijs en werd
ze volledig zzp’er. Ze portretteert in opdracht,
illustreert, geeft cursussen en workshops
model- en portrettekenen. “Heel veel mensen
willen op een bepaald moment in hun leven
gaan schilderen en die geef ik les. Tekenen of
schilderen, het is als een taal die je kunt leren
spreken, waarmee je zeggingskracht kunt
bereiken, als je de basisvaardigheden kent en
onderhoudt. Mijn oudste cursiste is 86 en die
maakt nog steeds een ontwikkeling door!”
 Ghana
In haar woonkamer prijkt een kleurrijke
collectedoos voor het project ‘Help Ghanagirls’,
een herinnering aan haar zestigste verjaardag.
Een project waar Ietje bij betrokken raakte door
haar Ghanees-Nederlandse vriendin Gina.
“Ghanagirls bekommert zich om kansarme
meiden die na de leerplicht, zonder geld voor
vervolgonderwijs, in een enorm gat vallen. Gina
heeft een trainingscentrum waar de meisjes
leren naaien. Het nieuwste product is een
opvouwbare boodschappentas, gemaakt van
weggegooide plastic drinkwaterzakjes.”
 Rupsje Nooitgenoeg
“Eind jaren tachtig zat ik drie jaar in de jury voor
de Gouden Penseel (kinderboekenprijs, red.).

Wonen op
jezelf in
verbondenheid

van de binnenstad dringen nauwelijks door. Ik
heb geweldige buren, we overlopen elkaar niet,
maar zijn er wél voor elkaar. Een mooie
constructie vind ik dat: wonen op jezelf in
verbondenheid. Ik voel me hier veilig en nooit
alleen. Het enige wat ik echt mis, is een atelier!”
Interesse in het Ghanaproject?
www.helpghanagirls.com
Tekst: Inge Crul
Foto: Lies Nederstigt
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HISTORIE VAN DE RAAKS

We herinneren het ons nog allemaal van de geschiedenisles. Op 12 juni 1667
doorkliefde Michiel de Ruyter de ketting die bij Chatham in het water van de
Theems was gespannen en besliste zo de Tweede Engelse oorlog in ons voordeel. De werkelijkheid was waarschijnlijk minder heroïsch. De Ruyter was
die dag ziek en voegde zich pas de volgende dag bij de vloot. Het schip ‘De
Vreede’ van kapitein Jan van Brakel die dit bravourestukje verricht zou hebben, was veel te licht om de zes duim dikke schakels van de ketting door te
varen. Het is waarschijnlijker dat enkele zeelui de ketting hebben losgemaakt,
zodat de schepen zonder problemen konden passeren.

A

l sinds de middeleeuwen is het gebruikelijk strategisch belangrijke waterwegen
af te sluiten met een ophijsbare ketting,
in Middelnederlands een ‘raecks’ of ‘raeckse ’
geheten. Het gedeelte van onze wijk dat wij nu
kennen als ‘de Raaks’ is hiernaar vernoemd. Bij
de stadsuitbreiding van de 15e eeuw, verloor
de stadswal bij de Oude Gracht haar functie als
bescherming tegen aanvallen van buitenaf en
kwamen de Heiliglanden en ook onze buurten
binnen de stadsmuren te liggen. Er werden bij
de invalswegen nieuwe poorten gebouwd. Op
het punt, tussen de huidige Wilhelminastraat
en de Zijlstraat, waar het westelijk gedeelte
van de stadsmuur werd onderbroken door de
Haarlemse Beek, werden op de oevers twee
torens gebouwd, die al in 1420 worden vermeld
als ‘waeckhusen’. Ze waren verbonden door een

Abt herbouwd. Veel nut hadden ze echter niet
meer, want na het Spaanse beleg zijn ze in
onbruik geraakt en tot de sloop in 1866 door
minder bedeelden bewoond.

Schoon water
Totdat de Raaks in 1867 werd gedempt, was de
huidige straat een door platte schuiten te bevaren waterloop die deel uitmaakte van de Haarlemse Beek. In een acte van 13 mei 1493 is er al
sprake van de ‘Raecxser-graft’ die vanuit de duinen bij de Raakstorens Haarlem binnenkwam en
van west naar oost de stad doorkruiste tot aan
het Spaarne. Waarschijnlijk was het een al in de
vroege Middeleeuwen gegraven afwatering op
de grens van de zand- en veengronden, die later
voor het grootste gedeelte werd overkluisd, dus
waar straten en zelfs hele gebouwen overheen
werden gebouwd.

DE RAAKS, EEN CO

Wate rpoort over de Haarlemse Beek in 1860
m et de tw e e raakstorens

boogbrug waar kleinere schepen onderdoor
konden varen. Net als alle stadspoorten werd
ook deze vaarroute iedere avond afgesloten;
niet door een poort maar door, tot net onder de
waterlijn, een ketting omhoog te trekken om te
verhinderen dat de vijand of ontduikers van de
stedelijke accijnzen onder de brug door zouden
kunnen varen. Na de grote stadsbrand van
1576 die onze wijk grotendeels in de as legde,
werden de Raakstorens, evenals vele andere
poorten, torens en stadswallen, onder leiding
van stadsmetselaar Meester Willem Dircxz den
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Lange tijd is aan de westzijde van de stad het
water schoner geweest
dan elders. Er golden zeer
strenge milieuregels om
het duinwater schoon te houden voor de Haarlemse lakenwevers en bierbrouwers. Wie het
waagde vuil te storten buiten de Zijlpoort of bij
de duinrel die naar de Raaks stroomde (vanaf
de huidige Brouwerskolk), kon rekenen op een
forse boete en de verplichting tweeduizend
stenen aan de stad
te geven. Vanaf de 16e eeuw werden door de
verstedelijking het Spaarne en de grachten
ernstig vervuild, mede door de groei van de
lakenindustrie. Voor het brouwen van bier
mocht enkel nog duinwater worden gebruikt.
Vanaf de Brouwerskolk werd het water voortaan
via de speciaal daarvoor gegraven Brouwersvaart in vaten naar Haarlem verscheept.

Imperial Continental Gas Association
Toen in 1852 de Haarlemmermeer was droog-

gelegd, bleek veel open water in Haarlem niet
meer goed door te spoelen. De stank moet
verschrikkelijk zijn geweest. Om die reden werden veel grachten drooggelegd. Ook de Raaks
en de daarin uitkomende
Voldersgracht werden gedempt. Voor het braakliggende terrein ten zuiden
van de Raaks (het huidige
Raakskwartier) begon
een historie van bouwen,
slopen en bouwen. In 1885
begon The Imperial Continental Gas Association
Ra a ks i n d e
een fabriek op het terrein
tussen de Vestesteeg, de
gedempte Voldersgracht en stadsgracht. Deze
gasfabriek leverde aan heel Haarlem energie.
Al snel vond uitbreiding van de fabriek plaats
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HISTORIE VAN DE RAAKS

onze protesten van zo’n dertig jaar geleden.(…)
Ik weet nog goed hoe het begon. Judith Smyth,
later een vriendin van mij, bewoonde tot volle
tevredenheid een bovenhuis aan de Zuiderstraat. Het was een huis met hoge plafonds en
grote ramen en een ouderwetse grote keuken.
De bulldozers waren al tot aan haar huis gekomen. De huisjes aan de Boere- en Luitesteeg
waren al weg en er gaapte een groot gat waar
zij vanuit haar achterramen zicht op had. We
waren in die jaren nog wat naïef en dachten nog
iets te kunnen redden door het voeren van een
ludieke actie. Op de open plek achter haar huis
hebben we toen een speeltuintje gemaakt, we
kraakten dus zogezegd de ruimte. (…) Nu staat
ons weer een hele sloop te wachten. En wat
krijgen we ervoor terug? Ik wacht het maar af.”

Toekomst

R a a ks in 1 8 5 9

Anno 2016 weten we wat we ervoor teruggekregen hebben. Een complete stad in de
stad, met alle voorzieningen die daarbij horen:
wonen, werken, winkelen en uitgaan. Waarmee
voorlopig een einde lijkt te zijn gekomen aan
een eindeloze opeenvolging van bouw en sloop,
herbestemming, tijdelijke voorzieningen en
braakliggend terrein. Wat deze geschiedenis
misschien een beetje relativeert, is de meest
bijzondere archeologische vondst in de dertien
meter diepe bouwput,
die werd gegraven om
ondergronds plaats te
bieden aan drie verdiepingen parkeergarage
en acht bioscoopzalen.
Naast restanten van de
stadsmuur in de minder diep gelegen lagen,
kwam op 12 meter diepte een nekwervel van
een walvis tevoorschijn. Het enorme beest
heeft hier tussen de 8 á 10.000 jaar geleden
rondgezwommen, toen de Noordzee zich nog
uitstrekte tot aan de Utrechtse Heuvelrug.

COMPLETE STAD IN DE STAD

de

tussen de Vestestraat en de Raaks met twee
gashouders en bedrijfsgebouwen. In 1902
beëindigde de gemeente de overeenkomst
met de fabriek en werd deze gesloopt. Op het
terrein van de gesloopte
gasfabriek zijn vanaf 1906
drie scholen gebouwd. De
hbs-b aan de Oude Zijlvest,
de mulo aan de Jacobstraat en de hbs-a aan de
Zijlvest. Daarnaast zijn er
op het terrein twee kerken
met hun bijgebouwen
gebouwd: de Hoeksteen20- er ja r e n
kerk en de Jacobskerk.
Deze laatste werd ook wel
de Wijnkerk genoemd en is nu beter bekend als
de Jopenkerk. Rond 1970 is een parkeergarage
aan De Raaks gebouwd. Ondanks de stuitende

lelijkheid van deze voorziening werd het pand
in 1986 met een etage verhoogd. Terwijl het
stratenpatroon van de oude binnenstad van
Haarlem sinds het eind van de 17e eeuw nauwelijks is gewijzigd, is het Raaksgebied door de
jaren heen dus wel heel ingrijpend veranderd.

Stadsvernieuwing
In 1997 werden plannen ontwikkeld voor
vernieuwing van het gebied ten zuiden van de
Raaks. Jarenlang protest tegen de nieuwbouwplannen voorkwam niet dat een aantal woningen, de hbs-a, de mulo en de Hoeksteen werden
gesloopt. Maar het resulteerde wel in behoud
van de Wijnkerk. In maart 2004 keek Nel
Hoogkamer in ons eigen Binnenblad terug op
de acties uit de zeventiger jaren: “Nu het grote
slopen van de Raaks binnenkort wel zal beginnen, (…) moet ik nog dikwijls terugdenken aan

d e o u d e h bs -a

Tekst: Hans Smit
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SAB R I N A HO P K I N S
Pedicure & Beauty
wester bogaardstraat 4 | haarlem
boek online! www.sabrinahopkins.nl

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

www.spaarneduin.nl

makelaars

023-534.09.49

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

•
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•
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ZOMERSE EVENEMENTEN

Haarlem Swim to Fight Cancer - 3 juli
Heb je altijd al de wens gehad om te ervaren hoe het is om een
duik in het Spaarne te nemen? Dat kan! Zondag 3 juli is ons
mooie Spaarne het decor van een unieke zwemtocht ten gunste
van een prachtig doel. Haarlem Swim to Fight Cancer komt in
actie om met 5 en 10 km zwemtochten zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor meer kankeronderzoek en educatie. Wil jij
ook jouw steentje bijdragen en het water in? Deelnemen kan
individueel, als business team en als estafetteteam van acht
zwemmers. Schrijf je in of doneer via de website: haarlem.swimtofightcancer.nl Blijf je liever aan wal om de zwemmers aan te
moedigen? Dat kan ook. Het evenement start om 12.00 uur!

Creatief, muzikaal en sportief
de Haarlemse zomer in!
De zomer is in Haarlem zichtbaar gestart en gaat gepaard met
diverse activiteiten en evenementen. Het Binnenblad ging op
zoek naar de leukste zomerse evenementen in onze buurt.
Laat je inspireren!

Houtfestival – 18 en 19 juni
Al meer dan 30 jaar een begrip in de Haarlemmerhout
en dit jaar voor het eerst twee dagen lang: het Houtfestival. Artiesten van over de hele wereld treden er
op, die allen een exotische cultuur vertegenwoordigen.
De artiesten hebben elk een persoonlijk verhaal dat ze
op het festival delen met de bezoekers, terwijl dat in
hun geboorteland verboden is. Het Houtfestival, dat als
motto ‘Vrijheid van expressie’ heeft, wil zowel een veilig
podium zijn als een inspirerende, interactieve ontmoetingsplek, waar verhalen betekenis krijgen voor jong en
oud. Het festival is vrij toegankelijk. Nieuwsgierig naar
de bands en artiesten die er optreden? Neem dan meteen een kijkje op de website: www.houtfestival.nl

Opening Kunstkelder – Raaks Halle 3 juli en 7 augustus
Elke eerste zondag van de maand wordt een expositie in de
kunstkelder van de Raaks Halle aan de Drossestraat 2 feestelijk
geopend met een hapje en een drankje. Elke maand exposeren er
andere kunstenaars, die de mogelijkheid krijgen hun werk tijdens
de opening toe te lichten. Loop gezellig eens langs! Voor meer
informatie bekijk de website: www.raakshalle.nl

Parksessies - 15 juli tot 5 augustus
Parksessies is een creatief en kleinschalig festival
in de Haarlemmerhout met een zomerse picknicksfeer. Vier woensdagavonden wordt het park van
17.00 tot 23.00 uur door lokale kunstenaars, theatermakers en muzikanten omgetoverd tot een
zomers festival waar Haarlemmers bijeenkomen
om zich te laten verrassen en inspireren. Tijdens
de Parksessies zitten de bezoekers midden tussen
de kunstwerken en voorstellingen. Bomen zijn
aangekleed en overal staan grote en kleine tot de
verbeelding sprekende installaties. Gezamenlijk
vormen zij een filmisch decor. Ben je nieuwsgierig
geworden naar het programma? Neem een kijkje
op de website: www.parksessies.nl

Vijfhoek Huiskamer Festival - 21 september
Origineel, beregezellig, cultureel, muzikaal en typisch
Haarlems, dat is het Vijfhoek Huiskamerfestival georganiseerd door café De Vijfhoek. Voor de zesde achtereenvolgende keer kan je op zondag 21 september Haarlemse
huiskamers bezoeken en voorstellingen bijwonen van
bekende en minder bekende artiesten. Dit evenement is
een mix van cabaret, muziek en toneel. Met jouw kaartje
bezoek je drie optredens naar keuze in verschillende
huiskamers. Het festival is zo populair dat je er voor een
kaartje snel bij moet zijn. Houd de Facebookpagina in de
gaten voor tickets: www.facebook.com/hetvijfhoekhuiskamerfestival
Geen kaartje kunnen bemachtigen? Geen zorgen, want
vanaf 18.00 uur wordt het plein voor café De Vijfhoek
omgetoverd tot een festivalterrein(tje) met diverse live
optredens. Dit is toegankelijk voor iedereen.

tekst: Charlotte Spanjaart

9

DE GROTE VERBOUWING

Er wordt behoorlijk wat afgeklust
door nieuwkomers in onze wijk.
Van afbouw tot bijna volledige sloop.
We spraken met drie families over
hun bouwervaringen en namen een
kijkje in hun droomhuis.

O

Familie Wubbe
p nummer tien aan de Gedempte Raamgracht woont de familie Wubbe. Cynthia
(38), blogger van ladylemonade.nl,
komt van oorsprong uit de Zaanstreek en Jeroen
(34), mede-eigenaar van Eet.nu, is opgegroeid in
Zwaanshoek. In 2004 hebben ze elkaar ontmoet.
Voordat ze zich met hun twee kinderen Reva (4)

VOOR
NA

en Lucy (2) in de Vijfhoek vestigden, hebben ze
een tijdje boven de Brinkmannpassage gewoond
en daarvoor anti-kraak in de Droste fabriek.
Jeroen heeft een zwak voor de Vijfhoek mede
omdat een aantal van zijn vrienden er woont
en zijn favoriete café er gevestigd is. “Het is een
gezellige, levendige buurt ook voor de kinderen
zo met een speeltuin om de hoek. Het is stads
met dorpse aspecten en er is altijd wat te doen”,
licht Jeroen toe. “Ik gebruik de nextdoor app,
en dan sta ik nog weleens versteld wie er allemaal in de wijk woont”, vult Cynthia aan.
Na een lange zoektocht kregen ze 1 mei 2014
de sleutel van hun klushuis. Er moest veel
gebeuren om de woning aan hun eisenpakket te
laten voldoen. Jeroen: “Het dak en de buitengevels waren gelukkig in goede staat, maar
binnen moest het één en het ander gebeuren,
zoals het plaatsen van extra draagbalken voor
een veiligere ondersteuning van de eerste
10

verdieping. Daar hadden we niet op gerekend.”
Cynthia: “We wilden vier slaapkamers, openslaande deuren naar de achtertuin en nieuwe
trappen, want die stonden niet logisch boven
elkaar en waren flink verouderd.” Qua indeling
hadden ze wel een idee, maar na de sloop kon
pas exact bekeken worden hoeveel ruimte er
was. De badkamer nam voorheen de helft van
de eerste verdieping in beslag, nu zijn er twee
slaapkamers en een badkamer gerealiseerd.
Ook op zolder wisten ze twee slaapkamers, een
wasruimte en een kleine badkamer voor hun
dochters te maken. Na vijf maanden konden ze
op 1 oktober 2014 het huis betrekken. Terwijl
ze nooit een klushuis voor ogen hadden, zeggen
ze beiden volmondig ‘ja’ op de vraag of ze het
ooit over zouden doen. Cynthia: “Buitenstaanders vroegen vaak ‘waar zijn jullie aan begonnen?’, maar omdat wij het eindresultaat goed
voor ogen hadden, kijk je toch anders tegen
zo’n klus aan. Het voordeel is dat alles nieuw is
aangeschaft en de ruimte optimaal benut kan
worden. Mensen die gaan verbouwen komen
eerst even bij ons kijken. Het is een soort modelhuis geworden.”
Pieter & Myriam
De Sophiastraat heeft er recentelijk een jong
stel bij dat van aanpakken houdt. Het huis op
nummer 17 wordt door Pieter van der Sanden
(32) en vriendin Myriam Koopmans (27) volledig in een nieuw jasje gestoken. Het stel
wilde graag verbouwen en dit pandje trok ze
aan. Beiden hebben Maritieme Techniek
gestudeerd aan de universiteit
in Delft. Myriam, opgegroeid
in Lochem, werkt offshore
voor Total en spendeert de
helft van haar tijd op een
booreiland. Pieter, van origine
Brabander, werkt in IJmuiden als
naval architect in de scheepsberging, een
soort ANWB op het water. Voordat ze zich in
de Vijfhoek vestigden, woonden ze samen in
Den Haag. Myriam: “Ik vind het leuk contact
te hebben met mijn buren, die geïnteresseerd
zijn in wat wij doen. In Den Haag kende ik mijn
buren amper.” Maart 2015 kochten zij de woning uit 1900, waarna bijna alles is gesloopt.
Voor de ruwbouw, leidingen, aanbouw en het
vervangen van alle kozijnen is een aannemer
gecontracteerd. De sloop en afbouw hebben
ze zelf gedaan. “De achtergevel eruit slaan
was helemaal geweldig, met zo’n grote moker

tegen het huis aan meppen,” lacht Myriam. Er
waren ook wat tegenslagen gaandeweg. Zo
mocht de aanbouw volgens het bestemmings-

VOOR
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plan niet naar boven worden doorgetrokken,
waardoor ze nu een slaapkamer minder hebben.
Verder moest er bijna 30m3 gesaneerd worden
om een kruipruimte te creëren. “Het was net

C ynt h ia , Je roe n ,
Rev a en Lu c y Wu b b e

DE GROTE VERBOUWING

een historisch bodemonderzoek, zoveel flesjes
en blauwe tegeltjes kwamen we tegen. Ook
tussen de vloer en het sierplafond kwamen we
veel spullen tegen”, aldus Pieter. Om de overlast
zoveel mogelijk te beperken, werd er rekening

Met een grote
moker tegen
het huis
aan meppen
gehouden met de werktijden. Myriam: “De
buren hebben een lange adem gehad tijdens de
bouw. Met name de sloop midden in de zomer
veroorzaakte veel stof. In juni hadden we een
buurtbarbecue en toen hebben we iedereen
even binnen een kijkje laten nemen. Wij zijn
erg blij met het resultaat en ik denk de buurt
ook.” De grootste overlast is nu voorbij want
de badkamer, keuken, twee slaapkamers en
woonkamer ensuite zijn inmiddels gerealiseerd.
Ze hopen deze kerst helemaal klaar te zijn.
Pi eter va n d er Sa n d en
en Myri a m Koop ma n s

Familie Faber
Onlangs zagen ze Sarah en Abraham, want Huib
en Karlijn Faber hebben beiden dit jaar hun
vijftigste verjaardag gevierd. Samen met hun
drie zonen, Jasper (21), Tijmen (19) en Guus
(15), zijn ze één van de bewoners van het mooie
pand de ‘Haarlemsche Melkinrichting’ aan de
Gedempte Raamgracht. Huib is geboren Haarlemmer maar groeide op in Aerdenhout en is op
zijn achttiende verhuisd naar Den Haag om aan
de Hogere Hotelschool te studeren. Daar ontmoette hij Karlijn, die dezelfde studie volgde en
van oorsprong uit Scheveningen komt. Beiden
zijn na de hotelschool in een andere branche
gaan werken. Huib runt samen met zijn broers
als derde generatie het familiebedrijf ‘Faber
Vlaggen’ en Karlijn is momenteel werkzaam bij
outlet store Fit-Fit in de Cronjestraat. Daarnaast is ze actief in het project ‘Wijk op groen’.
Karlijn: “Ik heb al menige plantjes geplant rond
het Wilsonsplein.” Voordat ze zich in 2013 in de
Vijfhoek settelden, hebben ze een aantal jaar in
Bloemendaal en Overveen gewoond. “Verrassend genoeg hebben we, ondanks de slechte
Hu i b en Karl i j n Faber

tijd, ons huis in Overveen in 2012 binnen
twee maanden verkocht. We wilden naar het
centrum van Haarlem verhuizen en door onze
verkoopmakelaar liepen we tegen dit huis aan”,
aldus Huib. Voorheen bekend als de ‘Melkfabriek Kranenburg’, fungeerde het pand vanaf

VOOR
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1970 enkel nog als distributiecentrum van melk.
Bij de herontwikkeling, kwam men zelfs nog een
melktank tegen. Later heeft er een Surinaams
afhaalrestaurant, Moksi, in gezeten. De Surinaamse vlag in het fietsenrek herinnert er nog
aan. In 2013 werd de woning casco (wind- en
waterdicht) opgeleverd en kon de familie Faber
met de afbouw beginnen. Los van de gevel met
garagedeur en hier en daar wat wandjes was
de woning vrij indeelbaar. Huib: “We hebben
dit project samen met een architect uitgevoerd,
die ook de bouwbegeleiding voor ons heeft
verzorgd.
Hierdoor konden we snel
schakelen met onze aannemer, waarmee ook
de overlast richting de
buren werd beperkt. De
gehele afbouw was binnen
vier maanden klaar en in november
2013 konden we de woning betrekken.” Behalve dat het budget aardig is overschreden,
was het stel in positieve zin verrast met het
eindresultaat en zo ook de buurt. “Wanneer wij
meedoen aan de Vijfhoekkunstroute, verliest
men vaak bij binnenkomst de aandacht voor de
kunst en heeft men meer oog voor het huis”,
vertelt Huib.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: eigenaars, Mijke Groot en
Noord-Hollands archief
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LOES HOFHUIS

Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

uitvaartverzorging

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

Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

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

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

spiritualiteit voor alledag

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

C ON TACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

VAN DE WIJKRAAD / EVENEMENTEN

Van de Wijkraad
Beste Wijkbewoners,
Vanuit een zonnig Frankrijk, waar ik even verblijf, een korte
bijdrage aan het Binnenblad. Deze wijd ik geheel aan het invullen
van onze wijkraad in de komende maanden. We zoeken dus nu
echt naar verjonging en uitbreiding van onze raad.

Waarom zitting nemen in de wijkraad?

Wat is er allemaal te doen?
Houtfestival – Zondag 19 juni
Zie voor meer informatie pagina 9, waar een overzicht te vinden
is van de zomerse evenementen in Haarlem.
Grachtenloop - Vrijdag 24 juni
Voor de 22ste keer klinkt dit jaar het startschot van de grachtenloop, een prachtig parcours van 5 of 10 km voor jong en oud
langs de Haarlemse grachten en singels. De route gaat ook door
de Vijfhoek, Raaks en Doelen en komt langs het Hortusplein.
Info: www.grachtenloop.nl
Boekenmarkt – Zondag 26 juni
Op 26 juni vindt van 10.00 tot 17.00 uur op de Grote Markt de
jaarlijkse antiquarische boekenmarkt plaats. Zestig handelaren uit
het hele land hebben een ruim aanbod aan boeken.

Omdat het een uitgelezen manier is om kennis te maken met
het wel en wee in onze wijken. Daarnaast leert u een heleboel
over de organisatorische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad Haarlem. U staat dichter bij de mensen uit de
wijk, Burgemeester en Wethouders, ambtenaren en mensen uit
allerlei organisaties die iets betekenen voor Haarlem en uiteraard
ook onze wijken. Verder bemoeit u zich direct of indirect met het
stadsbestuur. Uw mening telt in het verder ontwikkelen van de
toekomstplannen.
Wie zoeken wij?
Medewijkbewoners die de tijd hebben om zich in te zetten, zin
hebben in afwisselende ervaringen, een visie hebben of die willen
ontwikkelen. Vooral enthousiaste mensen die verder gestalte willen geven aan een wijkraad die er zeker toe doet in onze gemeente.
Wellicht heeft u speciale interesses, ervaring vanuit uw (vroegere)
werk of wilt u zich gewoon inzetten voor het wel en wee in onze
wijken. U bent allemaal welkom om te reageren.
Mocht u geïnteresseerd zijn, vragen hebben of nog meer informatie wensen dan vraag ik u mij een mailtje te sturen naar
avminderhout@hotmail.com zodat ik kan reageren met een antwoord, suggestie of een uitnodiging om in ons prachtige wijkgebouw te komen praten.
Ik hoop op een hartverwarmende reactie uit de wijken.
Arjan van Minderhout

Eten op rolletjes –Vrijdag 1 t/m zondag 3 juli
Dit reizende foodfestival tovert parken en industrieel erfgoed om
tot openluchtrestaurants voor jong en oud. De ingrediënten: keukens
op wielen, live muziek en theater. In Haarlem vestigen de foodtrucks zich op het terrein van de Lichtfabriek in de Waarderpolder.
Info: www.etenoprolletjes.nl
Parksessies – Woensdagavond 13, 20, 27 juli en 3 augustus
Zie voor meer informatie pagina 9, waar een overzicht te vinden
is van de zomerse evenementen in Haarlem.
Internationaal orgelfestival - Zaterdag 16 t/m zaterdag 30 juli
Deze zomer is Haarlem het podium van het 51e Internationaal
Orgelfestival. Na het eerste Improvisatie Concours in 1951 groeide
het Orgelfestival uit tot een begrip tot buiten de landsgrenzen.
Info: www.organfestival.nl
Haarlem Culinair - Donderdag 4 t/m zondag 7 augustus
Op de Grote Markt vindt dit jaar ook weer Haarlem culinair
plaats. Haarlem culinair is met jaarlijks zo'n 70.000 bezoekers een
smaakfestival, waarbij vele restaurants uit Haarlem en omgeving
zich presenteren met culinaire hoogstandjes.
Info: www.haarlemculinair.nl
Haarlem Jazz & More - Woensdag 17 t/m zaterdag 20 augustus
De oude binnenstad wordt met optredens
van diverse bekende artiesten in jazz
sfeer gebracht. Haarlem Jazz & More
is gratis toegankelijk.
Info: www.haarlemjazzandmore.nl

Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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De ﬁetsspecialist

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

Restaurant De Wandelaar

Logopedist-stottertherapeut en speltherapeut-kindertherapeut
bieden
hulp -bij
Logopedist
stottertherapeut en speltherapeut -

kindertherapeut bieden hulp bij
• stotteren (alle leeftijden)
• sociaal-emotionele / gedragsproblemen 4-12 jr
• stotteren (alle leeftijden)
• ontwikkelingsachterstand middels Floorplay 2-8 jr
• sociaal-emotionele / gedragsproblemen 4-12 jr
• ontwikkelingsachterstand middels
Floorplay 2-8 jr
www.samenspelhaarlem.nl
• info@samenspelhaarlem.nl
Wilhelminastraat 25-I • 2011 VJ Haarlem

www.samenspelhaarlem.nl • info@samenspelhaarlem.nl
Wilhelminastraat 25-I • 2011 VJ Haarlem

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

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

Nieuwe Kerksplein.
Geopend van woensdag tot en met zondag
op woens-, donder-, en vrijdag vanaf 16.00 uur,
op zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

Reserveren

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

ONDERNEMER IN BEELD

De Botermarkt op z’n Vlaams
“En ik ben met Catootje naar de
Botermarkt geweest en ik kocht
daar een: zak friet. Verse frieten,
Vlaamse frieten zei Dafydd Acohen.
Verse frieten, de lekkerste frieten,
die ik ken.” Dafydd Acohen zingt
dit liedje sinds hij acht maanden
geleden de luiken van zijn Friethuis
de Botermarkt opengooide waar hij
echte verse Vlaamse patat maakt.

Z

Vlaams
ijn naam doet vermoeden dat hij uit
exotische oorden afkomstig is. Maar niets
is minder waar: Dafydd Acohen (45) is
oer-Hollands. “Ik ben zelfs geen Belg”, grapt hij,
wijzend op de grote bak vers gesneden Vlaamse
frites die klaarliggen om voorgebakken te
worden. Hij is duidelijk trots op zijn winkeltje en
op het product dat hij met zorg klaarmaakt.

Door zijn handen
Geen ingevroren frieten en geen voorbewerkte
uit de fabriek, waar siliconen in kunnen zitten
die de fabriek gebruikt om het schuimen van
de olie te voorkomen. Nee, hij laat met
regelmaat verse aardappelen bezorgen. Die
worden geschild in een machine waarin een
soort schuurpapier de schil afschraapt. Op
dit moment heeft Dafydd extra werk aan zijn
frieten. “Aan het eind van het aardappelseizoen
kunnen er meer ligplekjes in de aardappel zitten. Daarom gaat iedere aardappel door mijn
handen om plekjes te verwijderen, voordat ze
tot frites gesneden worden. Op de maat 12 mm.
De beste maat voor Vlaamse frites. Ze worden
gebakken in plantaardige olie.”
Eenmansbedrijf
Dafydd heeft een slagersopleiding gevolgd en
lang in de horeca gewerkt. Voor hij fritesboer

werd, runde hij een filiaal van de Spare Rib
Express. Hij had daar 25 medewerkers en
negen auto’s waarmee vanaf zijn filiaal op een
industrieterrein de spareribs bezorgd werden
bij klanten. Na 16 jaar had hij genoeg van de
verantwoordelijkheid als filiaalmanager en
kon hij het goed lopende bedrijf verkopen. Hij
wilde graag klein door, met een eenmansbedrijf,
en het liefst op een prettige plek met sociale
contacten. Na drie maanden reizen kon hij het
pand aan de Botermarkt 29 huren. Vroeger zat
daar het curiosa- en tweedehands winkeltje
van Hans Warmerdam. Het zag er tiptop uit.
“Ik besloot snel dat het een frietzaak moest
worden, want dat is goed te doen alleen. Met
verse Vlaamse frites, omdat ik die zelf het lekkerst vind.”
Fris groen
Er was een behoorlijke verbouwing nodig, want
een frietbakkerij moet aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Daarbij heeft hij veel hulp
gehad van zijn vader. Zo moest de pui van
het pand eruit om de grote authentieke bakwand met ronde afbakpannen naar binnen
te kunnen brengen.
Het interieur is
wit met frisgroen
tot en met de
banken buiten,
waarop de klanten
hun zak frites kunnen eten.

Schoon op
Dafydd heeft het naar zijn zin op de Botermarkt.
Friethuis “De Botermarkt” is op maandag na,
iedere dag geopend van ongeveer 12 tot 18 uur.
“Na die tijd is er nauwelijks nog klandizie. Mijn
klanten zijn Haarlemmers, maar ook toeristen
voornamelijk Duitsers. Voor de scholieren heb
ik een scholierentariefje van 1 euro 50 voor een
klein patatje. Er zijn ook mensen die voorgebakken frites ophalen om zelf thuis af te bakken.”
Daarnaast hij heeft vaste afnemers, waaronder
eetcafé De Baas in Heemstede. Vroeger kregen
ze daar de frietschaaltjes altijd half vol terug,
maar sinds ze Dafydds Vlaamse frites serveren,
gaan de frites altijd schoon op. Een groter compliment kan Dafydd niet krijgen!
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Lies Nederstigt
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ZONNEBANKJES

Onze fotografe Lies Nederstigt heeft
een kleine selectie gemaakt van
zonnebankjes die in onze buurt te zien
zijn en waar de bewoners genieten van
de zon, een krantje, kopje koffie of een
glaasje wijn en van de buurtgenoten.
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ZONNEBANKJES

BANKJE IN DE ZON
Ik vond een bankje in de zon
waar ik heerlijk wegdromen kon
zodat ik in gedachten verdween
overal en nergens heen.
Gedicht: 'bankje in de zon', Jeanne van Dijk
(https://jeannevandijk.wordpress.com/gedichten)
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Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Menno Simonszweg 101 2014 SC Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

De Stofzuigerspecialist
Eigen service afdeling
Reparaties binnen 24 uur

Elektro
R.van Putten & zn.
Keizerstaat 3-5 • 2011 VS Haarlem
Telefoon 023-5314896 •
info@rvanputten • www.rvanputten.nl

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

IK VERTROK

Begin november 2015 maakte ik, voor zeker een half jaar, samen met mijn
vriend de overstap van wonen in de Vijfhoek naar wonen op een compound in Kenia. Twee edities geleden vertelde ik hoe het leven op onze
compound eruit zag. In dit laatste deel over mijn leven in Kenia ligt de
focus op wat ik heb meegemaakt op plekken rondom de compound.
Na twee weken in Kenia te
hebben gewoond ontdekten
mijn vriend en ik dat ik zwanger
was. Meteen een goede kennismaking met het medische
systeem in Kenia. Net als elk
systeem in Kenia is niet je medische urgentie het belangrijkste
element om voorrang te krijgen
in de wachtkamer. Een afspraak
kun je sowieso niet maken, je
moet gewoon langskomen en dan
maar wachten, en wachten....
Toch hoefden wij niet lang in de
wachtkamer te zitten voordat we
met de dokter konden praten.
Waarom? Omdat de dokter had
gezien dat mijn vriend een zoon
was van iemand uit dezelfde stam
als waar zij vandaan kwam. Ze schreef me
medicijnen tegen zwangerschapskwalen voor die
in Nederland van de markt af waren gehaald vanwege dubieuze bijverschijnselen. Later liet ze me
een test voor een open ruggetje doen in plaats
van die voor het syndroom van Down, waar ik
om had gevraagd. Het gaf ons bepaald geen vertrouwen en we besloten snel dat we het kindje in
Nederland geboren zouden laten worden.
Mijn ervaring is dat je in Kenia op elk gebied
je eigen verstand moet gebruiken en nooit iets
klakkeloos van iemand moet aannemen. Een hele
hoop mensen claimen iets te kunnen en verprutsen het vervolgens compleet. Het kost daarom
best wat tijd om de mensen in je omgeving te
vinden die je wel kunt vertrouwen om bijvoorbeeld je auto te repareren, een airco te plaatsen
of je huis te schilderen. En als je iemand hebt
gevonden moet je maar hopen dat die op de
afgesproken tijd zal komen, want meestal is dat
niet het geval. Maar als ze komen, werken Kenianen hard, in de brandende zon, zonder klagen.
Zelf heb ik ook gepoogd een bijdrage te leveren

aan het werkende leven, maar dat bleek qua
werkvergunning vrij lastig. Bovendien was ik
erg ziek geworden van de zwangerschap. Het
warme weer, het voedsel en de geuren die zo
anders zijn, dat alles maakte dat ik bijna de hele
dag op de bank of in bed lag. Wel heb ik vrijwilligerswerk gedaan zoals ik de vorige editie aankondigde. Ik heb kinderen uit een nabijgelegen
weeshuis muziekles gegeven. Ik ben opgeleid
tot muziekdocent en heb al heel wat kinderen
meegemaakt tijdens muziekles. Maar nooit had
ik een groep kinderen gezien die zich zo vrij
bewogen. Ze zongen uit volle borst en dansten
op het geluid van de ukelele (mini-gitaar). Het
leek wel alsof er een hele band speelde.
Een ander fenomeen dat je in de Vijfhoek niet

zo snel zult zien is het volgende. In Kenia is
er een gevoel vanuit een groep dat bepaald
gedrag tegenover bepaalde mensen rechtvaardigt: ‘mob justice’. Het betekent dat als mensen
zien dat er door iemand bijvoorbeeld iets wordt
gestolen of een ongeluk wordt veroorzaakt,
de groep zo iemand iets aan mag doen. Als er
geroepen wordt, dat een vluchtende persoon
op straat een dief is, dan rennen mensen achter
hem aan. En als ze
hem te pakken krijgen, slaan of trappen ze net zo lang
tot hij bewusteloos
of zelfs dood is. Ik
ben er getuige van
geweest dat de
politie wapens
ontdekte in
een auto en
vervolgens de
drie mannen uit
de auto haalde.
Ze vermoedden
dat de mannen
een overval gepland hadden
en schoten ze
zonder enige vorm van proces
dood. Ik was in shock, maar de
omstanders liepen gewoon om
de mannen heen, eentje maakte
een foto met zijn mobiel. Ik zou
een hele krant kunnen vullen
met al mijn bevindingen en avonturen, maar ik ga mij nu richten
op mijn aankomende eerste
kindje. Met dit artikel neem ik
afscheid als redactielid van het Binnenblad.
Tekst en foto's: Nynke Rijnberg
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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
Voor alle zaken, ook meldingen als scheve
paaltjes via www.haarlem.nl/melding-doen/
Of melden via de BuitenBeter App
www.buitenbeter.nl

Kijk op de wijk

Deze uil is van Texel meegenomen door Geertje en Eduard van de Meer uit de
Westerboogaardstraat. Als vogelliefhebbers bezoeken zij dit eiland regelmatig. Toen zij een
boswachter ontdekten die deze beelden uit hout snijdt konden zij het niet laten staan. In een
kleine auto werd de uil, met de kop uit het autoraam, vervoerd naar Haarlem.
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 verschijnt zes keer per jaar (even maanden) in
een oplage van 1700 exemplaren en buurtbewoners
krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart, Ellen Vestjens, Hans Smit,
Inge Crul, Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43),
Linda Lampe, Mijke Groot en Nynke Rijnberg.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij voor het augustusnummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 22 juni 2016 naar
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie besluit weloverwogen om een ingezonden
artikel, brief, foto et cetera wel, mogelijk in aangepaste of ingekorte vorm, of niet mee te nemen in het
Binnenblad. Dit zal na het overleg in de redactie ook
worden teruggekoppeld.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Fotograﬁe
Lies Nederstigt.

De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
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Wijkagent Michiel Wijn
Tel. via servicebureau politie
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Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
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Buurtfietsenstalling
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Stadsreiniging/Spaarnelanden
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Overlast 24-uursopvang HVO Querido
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GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)
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VAN DE REDACTIE
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vaste adverteerders. De afspraak is dat deze
adverteerders periodiek ruimte op de redactiepagina’s krijgen aangeboden voor een artikel in
de vorm van een interview. Incidenteel - maar
in dit nummer niet - worden advertorials in ons
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