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WOON JIJ OOK HIER?
Dertien jaar geleden kwam Isabel vanuit
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Ze is food-topblogger in haar vaderland.
Wij kunnen in het Nederlands meegenieten.
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Door samen te werken, bereik je veel meer.
En daar hebben drie vrolijke vrouwelijke ondernemers uit onze wijk diverse voorbeelden van.
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TUCHTHUISSTRAAT HISTORIE
“Zij voedt op en verbetert!”, was het motto.
Ja, het ging er ooit stevig aan toe in de
Tuchthuisstraat. Een van de erfenissen is
het schilderij Malle Babbe van Frans Hals,
wereldberoemd in Nederland.
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TOERISTEN IN DE WIJK
Als je door de wijk loopt, hoor je alle talen.
Wat bespreken de toeristen eigenlijk en wat
vinden ze van de stad? We gingen met
notitieblok en camera op pad.
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WIE WEET WAAR?
Zin in de film? Misschien wint u de kaartjes wel.
Pathé Raaks stelt er twee beschikbaar. U maakt
er kans op als u ons zoekplaatje lokaliseert.

Op een van de vele bankjes die zo
uitnodigend voor de Vijfhoekse huizen
staan, eet ik een broodje haring. Drie
smoezelige zeemeeuwen houden de
vuilcontainers voor gezien en banjeren quasi achteloos mijn kant uit. Er
springt er zelfs eentje met een vermoeid hupje naast me op de bank. Ik
negeer hem, neem mijn eerste hap
en met gesloten ogen wend ik mijn
gezicht richting de warmte van de
stralende zon.
Opeens een windvlaag en een lichte
veeg over mijn wang. Bekomen van de
schrik zie ik diezelfde meeuw, meters
boven mij. Kop omhoog, gestrekte
nek, de bek wijd open. Met een wilde
schrokbeweging verdwijnt het broodje haring naar binnen. Mijn broodje
haring. Dit is geen bedelen meer, dit is
een beroving op klaarlichte dag.
Wat doen die meeuwen eigenlijk
hier. Laat ze terug gaan naar hun
eigen zee en zelf de kost verdienen
in plaats van op onze zak te teren.
Hup, meteen met die krengen naar
Zandvoort en in een bootje de zee op.
En geen gezeur van: ‘we weten niet
hoe we vis moeten vangen’. Gewoon
midden op zee uit die boot kieperen.
Dat zal ze leren die gelukszoekers.
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Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

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

huidadvies

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

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

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

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

www.melgers.nl

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

Woon jij ook hier?
Isabel Brummer (40) woont sinds 2005 in Nederland en is een enorme foodie.
Aan de Gedempte Voldersgracht fotografeert ze gerechten, vertaalt ze kookboeken en schrijft ze recensies en recepten op haar webblog. Kortom haar
leven is volledig in de ban van eten.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

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

Op vertoon van deze advertentie 2e bol gratis

JOPENKERK HAARLEM
BROUWERIJ | GRAND CAFÉ | RESTAURANT

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

 Tastebuds
“Tastebuds (smaakmakers) is een ander onderdeel van mijn blog. Dit gaat over grappige
ingrediënten die je niet overal ziet. Ik deel mijn
passie inmiddels met 8000 Instagramvolgers
over de hele wereld. In Zweden sta ik in de top
vijf van de foodblogs. Via mijn blog word ik
benaderd door uitgevers die mij vragen
kookboeken te vertalen. Er komen veel Zweedse
kookboeken uit in Nederland. De Zweedse
cultuur spreekt de Nederlanders erg aan.
Daarom heeft Zweden veel Nederlandse
immigranten.
 Inspiratie
“Mijn ouders hadden vroeger een restaurant in
Zuid-Zweden, waar ik mijn inspiratie en kennis
heb opgedaan. Mijn vader was musicus en een
bekende chef, wij hebben min of meer hetzelfde pad belopen. Vorig jaar hebben we alle
recepten, zeven dozen vol, van mijn inmiddels
overleden vader naar Nederland gebracht. Ik
ben nu bezig mijn eigen kookboek te schrijven
met zelf-samengestelde recepten.”

Volg ons op
Facebook

Botermarkt 22 Haarlem

en in het Engels, Nederlands en Zweeds.”

 Wallander
“Ik ben geboren in Zweden en opgegroeid vlakbij
Ystad aan zee, het gebied waar de Wallander
films zijn gemaakt. Na het conservatorium, waar
ik als jazz-zangeres ben afgestudeerd, kwam ik
er snel achter dat hier geen brood mee te verdienen was. Op mijn tweeëntwintigste heb ik de
keuze gemaakt om eventmanager te worden. Zo
ben ik in 2004 op een congres mijn man tegengekomen. Na één jaar heen- en weergereis zijn
we in 2005 op de Groenmarkt gaan wonen. En
sinds vijf jaar wonen we in het Raaksgebied.”
 Heimwee
“De eerste vier jaar had ik enorme heimwee. Om
dit tegen te gaan fietste ik vaak langs IKEA in de
tijd dat ze nog echte Zweeds eten verkochten.
Helaas is het eten daar nu niet meer vergelijkbaar met dat in Zweden. In die tijd sprak ik geen
woord Nederlands. Ik vond de Nederlanders
raar, onbeschoft en enorm direct. Nu vind ik het
prettig, je weet waar je aan toe bent en ik word
zelf ook directer. Mijn moeder zegt altijd als ik

thuis kom ‘even dimmen, nu weer even Zweeds
doen’. Via de Gildesamenspraak heb ik conversatielessen gevolgd bij mensen thuis en sprak ik
na twee maanden vloeiend Nederlands.”
 Koffieverslaafd
“De Vijfhoek vind ik geweldig en heel gezellig
wonen. Het is een dorp in een stad met alles
binnen handbereik. Bij Vatan en Mabrouk
kan ik terecht voor groente, fruit en kan ik
speciale ingrediënten bestellen voor mijn
recepten. Als koffieverslaafde ga ik graag
naar koffietentjes als Magador en Native.”
 Foute doseringen
“Op mijn blog schrijf ik eigen recepten en
recensies van kookboeken. Ik maak vaak een
recept uit een kookboek dat ik recenseer en
kom dan af en toe vergeten ingrediënten of
foute doseringen tegen. Men haalt bijvoorbeeld
liters en grammen door elkaar wat een
dramatisch verschil kan maken. Ik schrijf mijn
eigen recepten daarom in drie eenheden

Ik schrijf om
mensen trek te
laten krijgen
 Led-lampen
“Naast het schrijven van recepten, fotografeer ik
gerechten voor mijn blog en opdrachtgevers. Ik
doe dit voor restaurants, tijdschriften, kookboeken en producenten van ingrediënten. Ik
manipuleer niet of nauwelijks bij de opnamen.
Door het koele licht van Led-lampen houdt het
eten het langer vol voor de camera.
 Bed & Breakfast
“Iedere twee maanden ga ik terug naar Zweden
en geef daar kookles. Momenteel zijn wij bezig
om mijn ouderlijk huis in Zweden om te zetten
naar een B&B met als doel daar kookworkshops te geven. Door de strenge winters van
soms wel min dertig graden, is het ons plan om
daar vooral in de zomermaanden wat vaker te
verblijven.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Isabel Brummer
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Wat zit er toch achter dat hek aan de Botermarkt vlak bij de hoek van de
Tuchthuisstraat? Wie door de spijlen kijkt, ziet een goed verborgen plek waar
alleen de bewoners kunnen komen: het ‘Gangolfpleintje’. Een verhoogde
open ruimte met een parkeergarage eronder en daaromheen nieuwbouwhuizen, bouwjaar 1982. Dezelfde nieuwbouw die aan de kant van de
Tuchthuisstraat drie panden beslaat.

een wonder heten dat de fraaie toegangspoort
bewaard is gebleven. Die is in het Frans Hals
Museum nog steeds te bezichtigen als toegang
tot de afdeling Oude Kunst. Boven de poort
staat de beeltenis van een vrouw met achter
zich een stralende zon. Onder de hoorn des
overvloeds, waarop haar arm rust, staat een
lege mand (ledigheid) waaromheen een slang
kronkelt, het symbool van slechtheid.
De boodschap is duidelijk: alleen werken wordt
beloond met rijkdom. Rondom de poort zijn
allerlei afbeeldingen van voorwerpen aangebracht die te maken hebben met werk, straf
en opsluiting: gereedschap, sleutelbossen,
voetblokken en handboeien.

Een complex huizen dat als het ware in zijn oksel de voormalige paardenslagerij van Hoogland koestert als enige oude gebouw. Een stukje stad
overigens, waar je tot het begin van de vorige eeuw liever niet kwam.

I

n 1565 werd op deze plek het Pesthuis
gebouwd, een ziekenhuis - of beter gezegd
sterfhuis - voor lijders aan de pest en andere
besmettelijke ziekten. Geen prettig oord.
Elf jaar later, bij de grote stadsbrand van 1576
werd dit Pesthuis zozeer beschadigd, dat het
moest worden gesloopt.
Het werd - niet met dezelfde bestemming herbouwd. In 1609 verrees hier het Huis voor
Burgerlijk en Militair Arrest. Niet alleen omdat
Haarlem rond die tijd grote behoefte had aan
celruimte voor de vele gevangenen, maar ook
vanwege de voor die tijd moderne ideeën over
het nut van gevangenisstraf. Begin zeventiende
eeuw begon men in te zien dat straf misschien
ook een opvoedend effect zou kunnen hebben
en verwachtten de autoriteiten verbetering
door de gevangenen werk te laten verrichten.

zeniershuis, waar armen, verlaten kinderen en
vondelingen werden opgenomen. Boven de
poort in de Tuchthuisstraat, die toegang gaf tot
het complex, stond het jaartal 1679 (het jaar
van deze nieuwe start) en de spreuk Nutrit et
Emendat: Zij voedt op en verbetert. Dit om de
dubbele functie van het instituut te benadrukken. Het doel om hiermee in ieder geval het
bedelen en landlopen te beteugelen werd
zeker niet gehaald, getuige de vele berichten
over overlast uit die jaren. De opvangfunctie
kwam overigens te vervallen nadat in 1770 het
Diaconiehuis aan de Koudenhorn (het huidige
hoofdbureau van politie) werd gebouwd en de
armen en wezen daarheen verhuisden.

Arrest en Provoost
In 1811 werd het gebouw aan de Tuchthuisstraat belangrijk uitgebreid en daarna uitAalmoezeniershuis
sluitend gebruikt als Huis van Bewaring voor
Het werk was voor velen echter een marteling
burgers en militairen, in de termen van die tijd:
op zich. Vooral het beruchte ‘raspen’ van
het Huis van Arrest en Provoost. Het hield die
grote blokken
functie gedurende
hout tot poeder
de gehele nedat werd verwerkt
gentiende eeuw.
in textielverf. Dit
Behalve de cellen
was een onaangevoor de gevangenaam werk, zeker
nen bevatte het
omdat tijdens dit
complex een flinzware werk de
ke binnenplaats,
enkelboeien niet
woonruimte voor
werden afgedaan.
de hoofdcipier
In de volksmond
en zijn gezin en
heette het gebouw
ruimten voor
aan de Tuchthuisvooronderzoek
Tucht huist raat ca 1890, met recht s
in strafzaken,
straat dan ook ter
de ingang v an het t ucht huis
de zogenaamde
afschrikking het
‘instructie’. Tot het
Rasphuis. In 1679
oude gedeelte van het gevangeniscomplex beging men bij een ingrijpende verbouwing in
sociaal opzicht nog een stapje verder door het
hoorde een kerk met naast het altaar de tekst:
pand tevens in gebruik te nemen als Aalmoe‘Onze vader! Uw naam worde geheiligd!
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TUCHT EN ORDE
Vrij zijn is een wensch der meesten, een kunst
voor velen, een ramp voor sommigen; doch
vrij zijn van de heerschappij der zonde is een
zegen voor allen.’ In de stijlvolle regentenkamer
bevonden zich regentenstukken geschilderd
door Frans Hals. Toen in 1901 de nu alweer
leegstaande Koepelgevangenis aan de Harmenjansweg in gebruik werd genomen, verloor het
gebouw in onze wijk definitief zijn functie.

Hoorn des overvloeds
Wat is dat toch met gemeentebesturen?
Noodzakelijke besluiten laten eindeloos op zich
wachten, maar als er een rampzalige beslissing
doorgejast kan worden, is men er als de kippen
bij. Honderd jaar geleden ging het niet anders.
Nog geen jaar na de oplevering van de Koepel
ging de slopershamer in het mooie en bijzondere gebouw aan de Tuchthuisstraat. Het mag

Malle Babbe
Malle Babbe werd gezongen door
Adèle Bloemendaal, Astrid Nijgh en Boudewijn de Groot, van wie de muziek ook
was, maar in de uitvoering van Rob de Nijs
werd het wereldberoemd in Nederland.
Voor tekstschrijver Lennaert Nijgh was
een schilderij van Frans Hals de inspiratie
voor dit lied.
Maar hij vergiste zich. Het schilderij
waarop hij zijn tekst over de gezellige en
rondborstige prostituee baseerde, was
niet dat van Malle Babbe, maar dat van
een zigeunermeisje: haar beeltenis hangt
nu als La Bohémienne in het Louvre. Malle
Babbe is een heel ander schilderij van

La Bohémienne in het Louvre

Malle Babbe Gemäldegalerie Berlijn

Natuurlijk, de Tuchthuisstraat was in de negentiende eeuw geen wonder van schoonheid. Met
aan de ene kant de hoge, sombere muur van
het Tuchthuis en aan de andere kant de blinde
muur van het Brouwershofje, waarin pas zo’n
honderd jaar geleden ramen werden geplaatst.
Maar het historisch zo belangrijke gebouw is
weg. Ervoor in de plaats kwamen twee scholen,
een basisschool en een mulo. Eén met de
ingang aan de kant van de Botermarkt en de
ander aan de Tuchthuisstraat. Ook deze scholen
hadden niet het eeuwige leven. Rond 1980
werden ze gesloopt om plaats te maken voor de
huidige nieuwbouw.

Frans Hals. Ze heeft overigens wel bestaan
en heette waarschijnlijk Barbara Claes.
Verstandelijk gehandicapt zouden we tegenwoordig zeggen, in die tijd zei men
‘mal’.
Het is heel goed mogelijk dat Frans Hals
haar is tegengekomen bij zijn bezoeken
aan het verbeteringsgesticht in de Tuchthuisstraat, waar ook ‘onaangepasten’
werden opgenomen. Hij kwam daar niet
alleen regelmatig om de regenten te schilderen, maar ook omdat Pieter, zijn zwakzinnige zoon, daar verbleef.
Ook zijn dochter Sara zat hier vanaf
1642 enige tijd opgesloten. Zij was voor
de tweede keer zwanger geraakt van een
buitenechtelijk kind en de ouders hoopten
haar op deze manier op het rechte pad te
brengen.
Of, zoals men dat in die tijd formuleerde: ‘De huysvrouwe van Frans Hals, versochte uyt naeme van haere man, dat hare
outste dochter, omme redenen bij monde
verhaelt, mochte werden gebracht op
hope van beternisse in verseeckringe int
werckhuys deser stadt..’

Tekst: Hans Smit
Bronnen: Haarlems Dagblad 7 juni 1952,
‘In 1902 werd in Haarlem een mooi
en oud gebouw gesloopt’,
Oneindig Noord-Holland, onh.nl,
Lennaert Nijgh, Haarlem bestaat niet (1996)
Noord-Hollands Archief
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ADVERTORIAL

RUIM 80 SPECIAALBIEREN

specialiteitencafé

Aukje biedt ontspanning
Iedere maand een uniek
nieuw bier van de maand
op tap en fles
dinsdag t/m zaterdag geopend

Lange Annastraat 33
2011 XG Haarlem
023-5422925

Spaarneduin
Spaarneduin
makelaars

info@cafebriljant.nl
facebook/cafebriljant
@robdabarman

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

makelaars

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

•
•
•
•
•
•
•
•

30 SINGLE MALT WHISKY

We zijn druk, druk, druk. Geen tijd voor
ontspanning, voor rust, voor een time-out.
We leven vanuit ons hoofd, sporten even
als een krankzinnige en gaan dan weer
door.
‘Laat los dat hoofd’, zegt Aukje Koole.
‘Neem een time-out, kom langs in mijn
Holistic Health Studio en ontdek wat écht
ontspant.’
Ooit werkte Aukje in de zakelijke dienstverlening. Tien jaar geleden gooide ze
het roer om en maakte van haar passie
haar vak: massages, yoga en meditatie.
Haar studio is middenin haar woonwijk
de Vijfhoek, op de verdieping van het
wijkgebouw op het Nieuwe Kerksplein
17. Een kleine oase van rust, waar soms
de concertklanken vanuit de Nieuwe Kerk
binnenzweven.
Aukje biedt diverse behandelingen aan, al
naar ieders persoonlijke behoefte. Alles
vanuit het principe dat lichaam, geest,
hart en ziel één zijn, vol energie. Energie
die soms een doorstart nodig heeft.

De belangrijkste elementen in haar
praktijk:
•H
 awaiiaanse Lomi Lomi massage. Rustige
ritmische massage van het hele lichaam,
niet stukje voor stukje, maar als één
geheel. Aukje verbindt je tenen met je
hoofd!
• Y oga workshops. In een workshop van
drie uur voor maximaal twee mensen
leert Aukje je twintig basis-oefeningen,
ademhalingsoefeningen en meditatie.
Na afloop krijg je een syllabus mee naar
huis.
• Massage bij dementie. In zorginstellingen
en bij particulieren thuis biedt Aukje een
liefdevolle vorm van zachte aanraking
voor mensen die leven met dementie om
hen een warm en veilig gevoel te geven.
Aukje biedt alle wijkbewoners eenmalig,
ter introductie, een Lomi Lomi massage
van 1,5 uur (normaal 90 euro) voor
60 euro! Het Binnenblad dient als
kortingsbon, neemt u deze mee tijdens
uw afspraak. U kunt haar bellen op 0621838491 of via de website een bericht
sturen. www.aukjekoole.com

Stoelendans en nieuwe gezichten in de Raaks
In korte tijd is er veel veranderd in het winkelbestand van de Raaks. Een aantal ondernemers sloot helaas de deuren, anderen verhuisden
en er zijn nieuwe gezichten. We noemen er een paar: Restaurant De Beren Haarlem - Hortusplein 3 (www.beren.nl),
Bever - Drossestraat 7 (www.bever.nl) en nét buiten ons verspreidingsgebied maar heel erg Raaks: Hotel Raecks - Raaks 1 (www.hotelraecks.nl).
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Italiaans, die mooie taal hoor je vrij
regelmatig in Haarlem.
Twee broers en hun echtgenotes uit
Brescia (bij Milaan) zijn drie dagen
op familievisite in Nederland en
bezoeken Haarlem en Amsterdam.
Ze lopen kriskras door de wijk om een
veelheid aan indrukken op te doen.
Bella vinden ze het. Ze hebben net een
biertje gedronken in de Jopenkerk en
vinden dat een aparte beleving.

“Welke kant op, ik zie het niet meer.
Naar links of naar rechts?”
Onze vriendelijke postbode kent
natuurlijk goed de weg en brengt hulp.
Yvonne, José en Ine zijn zandbakvriendinnen: ze kennen elkaar al vanaf
de kleuterschool. Ze zijn vanochtend
met de trein uit Gemert in Brabant
gekomen en doen een strooptocht
door Haarlem: “Zo kunnen we ook een
lekker drankje op een terras doen.”
De Gierstraat met aparte winkeltjes
spreekt ze erg aan. En verder maakt
de sfeer in Haarlem ze blij.

Voor het Hofje van Loo treffen we
moeder Thea (62) en zoon Robin Klein
(25). Robin woont al vier jaar in
Barcelona en is een lang weekend op
bezoek bij zijn moeder in Noordwijk.
Ze ondernemen graag samen dingen
en doen vandaag een dagje Haarlem:
stadten en de Hofjesroute lopen.
“Prachtig om te zien. En ideaal dat de
hofjes zo dicht bij elkaar liggen”,
daar zijn ze het over eens.

Op de Botermarkt ontmoeten we
Randall (33) en Jeanne (28) uit Texas.
Ze zijn op sleeptouw genomen door hun
gastgevers Michael (46) en Lisa (49),
die ook uit Texas komen maar sinds een
jaar in Haarlem wonen vanwege werk.
Ze zijn oud-collega’s en vrienden en
kijken hun ogen uit bij de mooie
architectuur en op de markt. Ze hebben
net een lekker visje gegeten.
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Het Hofje van Loo blijkt niet voor niets
afgesloten: vele toeristen vergapen zich
door het hek aan de pittoreske
schoonheid. Zo ook moeder Francoise
(67) en haar zoons Nicolas (28)
en Emilian (27) uit Frankrijk,
die zwaar onder de indruk zijn.
“Wonen hier mensen of is het een
museum?” willen ze weten.
“Wat is het mooi hier. Zo anders
dan wij het kennen.”
Ze zijn vier dagen in Nederland
en huren een klein huis aan zee.
Ze zijn al in de Keukenhof geweest
en in Amsterdam en vandaag
bekijken ze Haarlem. Morgen nog
een dagje zee en daarna terug
naar Parijs en Nice waar ze wonen.

Het valt iedereen op: er zijn steeds meer toeristen in onze
stad en ook in onze wijk. Waar komen ze vandaan en wat
brengt ze hier? Uw reporter en fotograaf togen op een
zaterdag de wijk in om het te onderzoeken en vast te leggen.
We hoorden vele talen, ook onze eigen in diverse variaties.
Een prettige wandeling met leuke ontmoetingen.
Tekst: Ellen Vestjens. Foto's: Lies Nederstigt

Toeristen, maar ook wij als
wijkbewoners, kunnen af en
toe op de zaterdag op de
Botermarkt gratis en voor niets
een knuffel krijgen van Rick in
zijn blauwe jack. Rick houdt
van een glimlach op straat en
heeft van huggen zijn nieuwe
hobby gemaakt.

Laure en Oliver uit Moers in Duitsland
zitten heel relaxt met hun plunjezakken op het Hortusplein voor de
Jopenkerk. Ze logeren een weekend
in Bloemendaal aan Zee en zijn
wel vaker in Haarlem geweest.
Ze komen er graag: “Haarlem is
prachtig, kleiner en persoonlijker
dan Amsterdam. Alles is te belopen
en er zijn minder toeristen,
dat vinden we prettiger.”

We zien het meteen: toeristen!
Of misschien buitenlandse artiestenmet die looks, want ze lopen vlak bij
onze Stadsschouwburg. Wij snellen
erop af en spreken ze in Engels aan
en ze antwoorden in keurig Engels.
Maar niets van dat al: het zijn leden
van de Amsterdams-Haarlemse band
Handsome Harry and the humming
birds, op weg naar een optreden in de
Irrational Library in de Doelstraat.
We zijn daar later even naar ze gaan
luisteren: zeer de moeite waard!

Chopin klinkt op de achtergrond uit een
van de huizen in de Korte Houtstraat.
De vriendinnen Janneke en Yvonne
genieten zo extra van hun wandeling
door de Vijfhoek.
Ze waren ooit buren in Nijmegen.
Inmiddels woont Janneke in Heemstede
en kent zij Haarlem behoorlijk goed.
Yvonne woont in Goor in Overijssel
en is voor de eerste keer in Haarlem:
“De gevels en de sfeer van Frans Hals
zijn fantastisch en uniek.”

In de Gierstraat treffen we dit Turkse
echtpaar met dochter uit Istanbul.
Ze willen ons wel vertellen wat hen naar
Haarlem brengt, maar dan moeten we
meelopen naar de bushalte, waar ze
zo door een touringcar worden
opgehaald om hun reis te vervolgen.
In een week tijd zien ze vele highlights
van Europa, waaronder Parijs, Keulen,
Brussel, Amsterdam en morgen Londen.
Ze hadden precies twee uur om Haarlem
te bezichtigen en hebben de Grote
Markt gezien en het Frans Hals Museum.
Daarna zijn ze al pandjes kijkend
door de Vijfhoek teruggelopen.
“Magnifiek, de geschiedenis spat er
vanaf“, is hun commentaar.
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BIJZONDERE HULP

LOES HOFHUIS

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

uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

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

Een uitweg, waar
wegen doodlopen

Je moet de eindjes aan elkaar knopen. En dan begeeft je wasmachine het.
Een nieuwe aanschaffen? Dat zit er dus niet in. Je zit in de bijstand, je kunt
niet op vakantie en vult het ene gat met het andere. Je ziet geen uitweg
meer, alle wegen lopen dood. De Stichting Comité Bijzondere Hulp ZuidKennemerland biedt zo’n uitweg. Het is één van de fondsen die mensen in
acute nood helpen. Bijvoorbeeld met zo’n wasmachine.

De aanvragers moeten inwoners zijn van
Zuid-Kennemerland, aantonen dat ze op een
bestaansminimum leven en dat er geen andere
mogelijkheden voor financiële hulp zijn.
Ed: “Het bestuur is heel consciëntieus, het gaat
nooit over één nacht ijs. Je moet de exacte
vraag ook proberen te achterhalen: als iemand
zegt ‘ik heb geen tv’ of ‘ ik zak door m’n bed’,
moet je dat goed kunnen inschatten. Het is
lastig om te definiëren wat ‘nood’ is en wat
‘luxe’. Het kan belangrijk zijn iemand een laptop
te geven om uit zijn sociaal isolement te komen.
Soms moet je dat niet doen, omdat hij heel
goed in staat is zelf in de bibliotheek achter
een pc te gaan zitten. Dertig jaar terug was een
zwart/wit tv een luxe, nu niet meer.”
De hulp is eenmalig en in natura, maximaal
voor duizend euro. Daarover zijn afspraken met
leveranciers van witgoed, fietsen, bedden en
computers. Geen cash geld dus. En het is niet
de bedoeling schulden af te lossen, daar zijn
andere instanties voor.

spiritualiteit voor alledag

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

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

E

en groot deel van het bestuur bestaat uit
mensen met een achtergrond in maatschappelijke organisaties. Zoals Vijfhoekbewoner Ed van Leeuwen. Maatschappelijk
werker van beroep, penningmeester van het
Comité in zijn vrije tijd. “Drie jaar geleden werd
ik vanwege mijn boekhoudkundige achtergrond
gevraagd voor deze functie. Eind dit jaar ga ik
met pensioen en dan blijf ik dit doen, want ik
wil niet aan de zijlijn blijven staan.”

Kerstactie
Veel Haarlemmers kennen de stichting vooral
van de kerstacties waarbij de kranten (Haarlems
Dagblad en wijlen Nieuwe Haarlemse Courant)
in het bestuur vertegenwoordigd waren en
garant stonden voor media-aandacht. Vanaf de
crisisjaren dertig kregen ‘stille armen’ dankzij
die acties een ‘kerstenvelop’ met inhoud. In en
na de oorlog werd deze actie verder voortgezet

in het Comité Stille Armen. Dat alles zou op den
duur verdwijnen. Maar toen bleek dat er ondanks de komst van de Algemene Bijstandswet
in 1965 nog altijd mensen tussen wal en schip
vielen, kwam er ‘bijzondere hulp’. Het hele jaar
door, voor ‘nood met een bijzonder karakter’.
Dat werd in 1971 ondergebracht in de Stichting
Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland.
De directe personele band met de regionale
pers verdween weliswaar, maar het HD geeft
nog altijd één keer per jaar publiciteit aan de
kerstacties.
Rechtstreekse hulp
Het comité biedt rechtstreekse hulp. Ed:
“Daarin onderscheidt het zich van andere
fondsen, die de hulp via hulpverleners laten
verlopen. Maar we werken wel met ze samen
en verwijzen waar nodig, zoals bijvoorbeeld
naar het Fonds Urgente Noden (FUN).”

Donaties
Het fonds krijgt geen subsidie en is afhankelijk
van giften van inwoners, andere fondsen,
bedrijven, kerken en serviceclubs. Het aantal
hulpvragen nam in 2015/2016 sterk toe: van 76
naar 93. De meeste aanvragen gingen om
woninginrichting, van bedden tot wasmachines
en vloerbedekking. Verder vroeg men om
fietsen, laptops en vergoeding van tandartskosten: mensen hebben geen geld meer voor
een aanvullende verzekering. Ed memoreert
een bijzondere aanvraag: een invalide man,
wiens vaste parkeerplek steeds werd ingenomen
door winkelend publiek wilde daar dolgraag een
paaltje. De gemeente zei nee, de stichting zei ja.
De stichting merkt nog niet echt dat de crisis
voorbij is en de armoede afneemt.
Ed: “Het gaat in golven. In mijn werk zie ik
bijvoorbeeld veel schuldenproblematiek bij
zzp’ers.” In 2015/2016 hadden we minder
inkomsten, maar het tekort van ruim 17.000
euro kon gedekt worden uit de reserve. De
stichting is dus blij met elke donatie!

www.bijzonderehulp.nl
Tekst: Inge Crul
Foto: Lies Nederstigt
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VIJFHOEKBIER

De fietsspecialist

De wijk, de zanger
en het bier...

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

Restaurant De Wandelaar

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

Reserveren

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

Spies van
ossenhaaspuntjes met
oosterse groentes

De revival van Vijfhoek Blond

Iets wat echt goed is, gaat niet verloren. Op donderdag 6 april fietste
horecaman en operazanger Ray Wassens het eerste vernieuwde
vaatje Vijfhoek Blond Bier de wijk weer in. Bij café de Vijfhoek werd
het eerste vat feestelijk onthaald. En zelfs de zon scheen die middag
met plezier zijn gouden licht in de glazen toen er werd geproost.

€ 18,bij het tonen van deze advertentie

Minibiniwini
www.minibiniwini.com

	
  

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

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

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

De zanger sprak
Ray leek uit het begin van de vorige eeuw
gestapt in zijn kostuum en introduceerde als
markante Vijfhoeker met zijn welluidende stem
het bier. Hoe toepasselijk is het dat hij zijn
laatste werkzame jaren barkeeper was in café
de Vijfhoek. Nu vindt hij zijn passie vooral in het
zingen bij diverse koren als bas, ook in het
Nederlands Concertkoor. Het Vijfhoekse publiek
was toegestroomd om dit mee te maken.
De zanger zong niet, maar sprak: “We zijn hier
voor het in ere herstellen van het Vijfhoek Blond
bier. Dames en Heren, de Vijfhoek Blond is in
opdracht gebrouwen voor de wijk de Vijfhoek en
we zijn daarmee de enige wijk in Nederland met

een eigen bier. Bij deze wil ik vragen
om het eerste vat Vijfhoek Blond aan
te slaan, waarna ik als eerste zal
proeven van dit mooie bier en u
mijn beproeving zal delen.”
Ray dronk de eerste slok: “Ik zeg
u dit is ….top… laat dit vloeibare
goud u wel bekomen en een
mooie bijdrage aan de Vijfhoek
zijn. Schenk de glazen maar vol.
Proost!!!!”
In ere hersteld
In 2012-2013 bestond er ook al
even een Vijfhoek Blond bier,

door de Jopenbrouwerij speciaal gemaakt
voor de Vijfhoek. Maar helaas moest Jopen de
productie stoppen, omdat het bedrijf er niet
voldoende brouwcapaciteit voor had en de
wijk te weinig animo. Na de uitbreiding in de
Waarderpolder wilde het een nieuwe poging
wagen. Daarop gaven enkele Vijfhoek horecagelegenheden opdracht opnieuw een speciaal
Vijfhoekbier te brouwen.
“We wilden weer een blond bier, want dat
vinden de meeste mensen het lekkerst, zeker in
de zomer”, vertelt Ton Veenhof van café
’t Kantoor, één van de initiatiefnemers. “Er is
geen kopie gemaakt van het bier van een paar
jaar terug. Jopen experimenteert voortdurend
met de smaakmogelijkheden. Voor ons resulteerde dat uiteindelijk in dit frisse bier. Het is
licht en sommigen proeven er ook een beetje
meloen in.”
Dubbel uniek
Vijfhoek Blond is van de tap te krijgen bij
initiatiefnemers de Vijfhoek, de Linde,
de Roemer, ’t Kantoor en de Jopenkerk. Voor
wie het bier thuis wil drinken of het als
presentje wil geven, is het ook op de fles te
koop bij Melgers Dranken en bij Albert Heijn
Raaks.
Het is uniek dat de Vijfhoek met Vijfhoek Blond
een eigen wijkbier heeft. Maar nog unieker is
het dat er zelfs twéé bieren naar de Vijfhoek
vernoemd zijn. Het tweede is Hannes
de Vijfhoeker, gebrouwen door Briljant
Brouwhuis ter ere van de zeventigste
verjaardag van de Vijfhoekse
kunstenaar Hannes Kuiper.
Haast u
“Jopen heeft een voorraad Vijfhoek
Blond gebrouwen die voldoende moet
zijn tot in september. Er is nu echter
al zoveel afgenomen, dat het bier
wel eens eerder op zou kunnen
zijn”, aldus Ton Veenhof. “Volgend
jaar is er weer Vijfhoek Blond. En
we denken erover om ook een
eigen Vijfhoek bokbier te laten
maken, voor het najaar en de
winter.” Die plannen kunnen verder worden uitgewerkt onder het
genot van een goed glas Vijfhoek
Blond.
Tekst en foto’s: Ellen Vestjens
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ONDERNEMER IN BEELD

Lydian Zoetman brouwt het Vijfhoekbiertje, Linda Zegel schenkt het
bij Café de Vijfhoek en Jeanine van
der Sanden komt het hier drinken
met de klanten van haar makelaardij.
Een mooie illustratie van de samenwerking tussen drie goedlachse
vrouwelijke Vijfhoek-ondernemers.
Een vrolijk gesprek over hun werk,
de wijk en de toekomst.

verandering is van alle tijden, kijk maar naar de
foto.” Ze wijst op de grote zwart-wit foto in het
café. Aan de auto’s te zien uit de jaren zestig of
zeventig. Café de Vijfhoek ligt ook dan al gastvrij aan het plein. De omliggende bebouwing
ziet er nogal beroerd uit: gelukkig is er sindsdien veel onderhoud uitgevoerd. Intussen zijn
ook de huizenprijzen vervijfvoudigd, zegt
Jeanine, puttend uit eigen ervaring.
Ook Jeanine heeft weinig wensen voor de wijk.
Nou ja, het gaat haar aan het hart dat
conceptstore Portrait aan de Raamvest het niet
heeft gehaald. “Dat was een geweldig concept
in een oude paardenstal om elkaar te ontmoeten, te werken, te shoppen en een kop koffie te
drinken. Ik hoop dat er zoiets terugkomt, dat
past hier.”

D

e drie zijn bekende wijkbewoners.
Jeanine van der Sanden kwam negentien jaar geleden uit Amsterdam naar
Haarlem. Ze woont in de wijk en heeft in een
karakteristiek Vijfhoekpand aan de Korte
Lakenstraat haar makelaardij.
“Ik vind dit een prettige buurt om te wonen, het
is een beetje een dorp en ik zal hier niet snel
weg gaan. Er wonen aardige mensen en er zijn
leuke winkels en bedrijven. Regelmatig zie ik
creatieve dingen ontstaan. Neem bijvoorbeeld
Café de Vijfhoek met allerlei bijzondere
activiteiten. Ik krijg veel klanten uit het centrum
en mensen die een huis in de binnenstad
zoeken. Ze gaan er terecht van uit dat ik veel
van de wijk weet. Overigens zijn er ook mensen
die ons kantoor om die reden bewust niet
inschakelen, want als ik weet dat een buurman
voor overlast zorgt, verzwijg ik dat niet.”
Waardevol in het Raaksgebied
Lydian kocht met partner Michel Ordeman de
Jacobskerk. Ze maakten er de Jopenkerk van.
Zo voorkwamen ze een jaar of tien geleden de
sloop van het gebouw dat het Raaksgebied nu
zo’n bijzonder karakter geeft. De kerk is een
enorme trekker, die Haarlem en de Vijfhoek op
de internationale kaart zet.
Ondanks die ontwikkeling blijft Jopen z’n
wortels trouw: “Haarlem is en blijft een heel
belangrijke plek voor ons en dat geldt ook voor
de Vijfhoek. We werken bijvoorbeeld samen
met Jan Hoving voor historische wandelingen in
de wijk. En bewust hebben we Vijfhoek Blond
opnieuw geïntroduceerd: een bier dat je alleen
in de Vijfhoek kunt kopen. We zien bedrijven
zoals Café de Vijfhoek dan ook niet als
concurrent: we zijn collega’s die elkaar
aanvullen. Van mij mogen er nog wel meer
cafés komen. Het is leuker als mensen elkaar
16

ONDERNEMEN IS LEUKER
ALS JE SAMENWERKT
ontmoeten, dan wanneer ze de hele tijd
thuiszitten.”
Fijne ontmoetingsplek
Café de Vijfhoek is voor veel wijkbewoners een
fijne ontmoetingsplek. Linda Zegel en haar
partner Niels Weijers namen het café tien jaar
geleden over. De eerste vijf jaar woonden ze
ook boven de zaak, maar inmiddels zijn ze
verhuisd naar een plek net buiten de wijk.
Linda: “Het is wel lekker om aan het eind van de
dag nog even op de fiets te stappen en niet
alleen maar even de trap op te gaan.”
Het café is belangrijk voor de wijk. Een plek
waar je nieuwtjes uitwisselt en waar je van alles
meemaakt: van spontane piano-optredens tot
jamsessies. En mis vooral het Vijfhoek
Huiskamerfestival niet dat het café organiseert:

inmiddels een traditie met een groot aantal
voorstellingen van bekende en minder bekende
artiesten in huiskamers. En als je het over
samenwerkende ondernemers en liefde voor de
wijk hebt: Lydian en Jeanine zijn met hun
bedrijven sponsor.
De wijk versterken
Samenwerking maakt de wijk sterker, vindt ook
Jeanine: “Als er een huis is verkocht, geven we
een cadeau. Dat koop ik bewust in de wijk, net
als de bossen bloemen. Misschien betaal ik dan
iets meer, maar ik heb het er graag voor over.”
Lydian: “Zo gaat dat bij ons ook: onze fotografe
komt bijvoorbeeld uit de Vijfhoek. En ik heb
totaal geen plannen, maar mocht ik ooit gaan
verhuizen, dan vraag ik Jeanine om mijn huis te
verkopen.”

Wensen?
Hebben deze ondernemers nog wensen voor de
buurt? Lydian: “Ik zie geen reden om van alles
te willen verbeteren. We hebben een prima
wijk waar mensen prettig wonen. Ik hoop dat
dat over tig jaren nog hetzelfde is, met een
leuke mix van ambachtelijke bedrijven,
saamhorigheid en gezelligheid.”
Linda: “Ik wil graag dat in de Vijfhoek meer
verschillende mensen komen wonen. Met een
knipoog naar Lydian en Jeanine: “Nu zijn er wel
wat veel welvarende dames op middelbare
leeftijd. Ik vind het jammer dat twintigers
nauwelijks kans hebben om hier te komen
wonen. Er zijn een paar huurhuizen en bijna
geen betaalbare koophuizen.” Jeanine herkent
dat: “Net als in de rest van Haarlem is ook de
Vijfhoek in trek bij Amsterdammers. Een jaar of

vijf geleden kwamen drie op de tien kijkers daar
vandaan en nu zijn dat er acht op de tien.
Bovendien hebben ze hun huis vaak goed
kunnen verkopen, zodat ze de ruimte hebben
om een forse prijs te betalen. Er is ook veel
belangstelling van mensen die in een grote
woning in de omgeving wonen. Als de kinderen
het huis uitgaan, komen ze graag in het centrum
wonen: lekker dicht bij de voorzieningen.”
Echte Vijfhoekers
Uiteindelijk worden ook de Amsterdammers
wel Vijfhoekers, verwacht Linda: “De mensen
die hier regelmatig in het café komen doen hun
best om contact te maken met de ‘locals’.
Zo worden ze steeds meer een met de wijk.
En aan de andere kant: de Vijfhoek verandert
en daarmee ook het begrip Vijfhoeker. Die

Samen Leven
Intussen zorgt Jeanine als makelaar dat
huizenkopers weloverwogen voor de Vijfhoek
kiezen: “Je woont hier in het centrum en daar
gebeurt van alles. Ik adviseer altijd om ook
even om elf uur ’s avonds een rondje te maken,
dan weet je hoe de stad leeft en waar je
eventueel wat hoort van de gezelligheid.”
Linda vult aan: “Het belangrijkste is dat we hier
samen leven.” En zo kijkt Lydian er ook naar:
“Contact is erg belangrijk. Wij informeren onze
buren altijd als we een grote festiviteit hebben.
En met nieuwjaar nodigen we ze namens de
winkeliers aan het Hortusplein uit voor een glas
champagne en borrelhapjes. Dan is meteen de
drempel laag om met elkaar te praten, als er
wat is.”
Is er verder nog iets dat per se in het verhaal
moet? Toevallig komt Niels net langs met een
schaal borrelhapjes. “Er moet beslist in dat
Niels zo’n charmante gastheer is!” Bij deze.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto: Lies Nederstigt

Het Vijfhoek Huiskamerfestival is dit
jaar op zondag 17 september.
De kaartverkoop loopt altijd als een
trein. Om wijkbewoners meer kans te
geven op een kaartje, kunnen die op
zondagochtend 10 september tussen
11 en 13 uur bij Café de Vijfhoek
kaartjes aanschaffen.
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ZOEKPLAATJE / EVENEMENTEN

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

Win twee

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord uiterlijk
15 juli naar ferdinand@pronk.net. Uit de goede inzendingen
trekken we een winnaar. Hij of zij krijgt twee kaartjes voor een
film naar keuze, aangeboden door Pathé Raaks. Vermeld bij je
inzending je naam, adres, mail en telefoonnummer, dan kunnen
we zorgen dat je de kaartjes krijgt. De uitslag staat (met een
nieuwe opgave) in het volgende Binnenblad.

Wat is er allemaal te doen?
Dumont tentoonstelling - 29 april tot en met 30 september
Markante architectuur (o.a. de HBS in het Raaksgebied) en
stedenbouw. Hoofdwacht, Grote Markt 17, toegang gratis.
Geopend vrijdag tot en met zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Parksessies – elke woensdagavond vanaf 12 juli t/m 2 augustus
Een creatief en kleinschalig festival in de Haarlemmerhout, vol
kunst, theater en muziek in een zomerse picknicksfeer. Met lokale
kunstenaars, theatermakers en muzikanten. Van 17.00 tot 23.00 uur.
Zie: www.parksessies.nl

Haarlem Culinair - donderdag 2 t/m zondag 6 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.
Zie: www.haarlemculinair.nl

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

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

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

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

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

WWW.CAFEDEROEMER.NL

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het blad zes keer per jaar
gratis thuisbezorgd. De oplage is 1700. Adverteerders krijgen ruimte in de rubriek
Ondernemer in beeld en af en toe plaatsen we een gesponsord artikel, zoals in deze
uitgave op pagina 9: "Aukje Koole biedt ontspanning".
Kopij: Heeft u een idee voor een artikel, mail dan naar redactie.binnenblad@gmail.
com. Daar zijn ook uw brief, artikel of foto welkom. De redactie kan gemotiveerd
besluiten uw bijdrage niet, of in aangepaste vorm op te nemen. Houd er rekening
mee dat we de inhoud van het blad ruim twee maanden voor verschijning bepalen.
Wilt u adverteren, neem dan contact op met onze bladcoördinator Jan Hoving (tel.
06-1001 43 43)
Redactie: Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk, Hans Smit, Inge Crul, Jan Hoving en Mijke
Groot.
Fotografie: Lies Nederstigt.
Vormgeving: Jan Vesters en Peter Beentjes.
Coördinatie Bezorging: Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).
Bezorgers: Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Els
Clement, Luuk Mulder, Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens, Kiki
Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland & Max Bos, Bieneke Glijn, Sabrina &
Mick Toepoel, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk: Printerette Haarlem.

Haarlem Jazz & More – donderdag 16 t/m zondag 19 augustus
De oude binnenstad wordt met optredens van diverse bekende
artiesten in jazz sfeer gebracht. Haarlem Jazz & More is gratis
toegankelijk. Zie: www.haarlemjazzandmore.nl

Concertserie in de Nieuwe Kerk - zaterdag 26 augustus
Suzanne Groot (viool) en Gerrie Meijers (piano). Nieuwe Kerksplein
36. Aanvang: 15:30 uur, toegang is gratis. Er is een deurcollecte om
de kosten te dekken.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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RUIME OOGST BIJ WIJKSCHOUW
Op 15 mei hielden we met bewoners en vertegenwoordigers van
Spaarnelanden en de gemeente een wijkschouw. We keken naar zaken
die bewoners vooraf meldden. We vragen de instanties om met de
punten aan de slag te gaan. Dit najaar houden we weer een schouw en
kijken we naar de resultaten. Zie voor meer informatie onze website.
EEN SELECTIE VAN AANDACHTSPUNTEN
• Onduidelijke borden voor bv. eenrichtingsverkeer, 30-km
• Keizerstraat niet geschikt voor vrachtverkeer.
Distributie met kleine voertuigen gewenst
• Meer veiligheid voor wandelaars en fietsers
• Veel chaotisch gestalde fietsen, o.a. Botermarkt, Raaks.
Wens: aantrekkelijke fietsenstallingen bij hotspots
• Donker bij Nieuwe Kerk, Breestraat en Lange Lakenstraat.
Graag lantaarns in de wijk die bij het karakter van de wijk passen
• Afvalcontainers soms vies en vaak vol
• Aandacht voor het groen o.a. Raamvest, Wilsonsplein en Oranjekade
• Voorkom tegen eenrichtingverkeer inrijden: duidelijke borden
en handhaving. Controle in 30 km gebied

BAKKIE DOEN?
We vinden het leuk als
mensen bij ons langskomen.
Graag door de voordeur
als we er zijn en niet
door een raampje zoals
die inbrekers laatst…
Wilt u legaal naar binnen?
Schuif aan bij ons koffieuurtje: woensdag 28 juni 19 uur.

WIJK OP GROEN NU OOK IN
DE LANGE RAAMSTRAAT
Bewoners van de Lange Raamstraat gaan met landschapsarchitect Jelle Fekkes hun straat
groener maken. Wilt u uw straat
ook opfleuren? De gemeente
heeft nog beperkt geld beschikbaar. We helpen u graag op weg!

JAARPLAN 2017
Tijdens de jaarvergadering in
maart vroegen we om input voor
ons jaarplan. Het plan staat
inmiddels op onze website.
Enkele punten waar we ons
mee bezig houden:
• Onze Wijkvisie, bestemmingsplan Vijfhoek, AirBnB,
(fiets)parkeren
• B undelen verhalen
wijkbewoners
• Wijk op Groen: nieuwe en
bestaande initiatieven
•Diverse ontmoetingen
bewoners

ENTHOUSIASTE BEWONER
Bewoner Piet Klompmaker zorgt al
tien jaar dat het netjes blijft rond
de containers bij AH op de Raamvest. Bel Piet (06-23240886) als u
afval naast de container ziet. Hij
gooit het in een andere container:
daar heeft hij pasjes voor. Zo nodig
belt hij Spaarnelanden. Zijn actie
is trouwens geen aanmoediging
om rommel naast de container te
zetten. .
GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

BEZWAAR TEGEN
PARKEERREFERENDUM
De gemeenteraad is akkoord
gegaan met het houden van een
referendum over de parkeerplannen. Wij vinden dat besluit
strijdig met de Referendumverordening en zijn met de
wijkraden Binnenstad en
Heiliglanden/de Kamp naar de
bestuursrechter gestapt.
We vinden dit referendum een
slecht idee, omdat het plannen
die veel partijen steunen ter
discussie stelt. Bovendien zorgt
het voor tijd- en geldverlies en
dreigen verbeteringen van het
centrumparkeren van tafel te
gaan. Zie de motivering op
onze site.
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance: Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent: 
michiel.wijn@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
(haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen)
Stadsreiniging/Spaarnelanden 751 72 00
Gem. Haarlem (www.haarlem.nl)14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
haarlem.nl/melding-doen
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
(www.vwc-haarlem.nl)
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
(www.buuv.nu)
551 78 45

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

Uitgebreide informatie over deze en andere projecten staat op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

20

