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Volop in beweging
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De redactie heeft deze zomer niet stilgezeten. Genietend van het mooie
weer zijn we de wijk ingetrokken en hebben we weer leuke verhalen voor
u achterhaald. Ook de katten in de buurt en van enkele cafés komen aan
bod. Waarschijnlijk herkent u ze wel, maar na het lezen van hun verhaal zal
u toch een extra glimlach op uw gezicht krijgen als u ze weer tegenkomt.

6 HET RAAKSGEBIED
De winkeliersvereniging van het Raaksgebied: “Wat destijds een grote beerput
was is nu uitgegroeid tot een prachtig
leisure gebied. Muziek, dans, lekker
eten en drinken op het Hortusplein.”

9 MIJN WIJK
Ook al woont postbode Rob Wolff niet
in de wijk, toch is de Vijfhoek na 41 jaar
post bezorgen ook echt zijn wijk
geworden. Hij blijft doorlopen tot het
echt niet meer kan.

Ons trouwe redactielid Claudia Schepers heeft
aangegeven dat ze haar vrije tijd graag aan
andere zaken wil besteden. Dit is dan ook
haar laatste Binnenblad en op pagina 19 zegt
ze u nog even gedag. We zullen haar missen!
Ook onze coördinator bezorging Henk Walstra
stopt. Vanwege gezondheidsproblemen heeft
hij zijn coördinerende werkzaamheden voor
de bezorging neergelegd. De redactie wil
Henk hartelijk dankzeggen voor zijn jarenlange werkzaamheden voor het Binnenblad!
We zijn daarom op zoek naar een nieuwe
coördinator en enkele bezorgers. Op pagina
19 vindt u hiervoor de oproep.
Verder in dit nummer een stukje historie uit
het archief van de heer Pel. Het Raaksgebied
wordt in het zonnetje gezet en wat is het

verhaal van postbode Rob Wolff die al 41 jaar
hier in de wijk rondloopt? Nog een bekende
voor velen is portier Ton van der Hulst van
de Stadsschouwburg en de Philharmonie.
Hoe vond hij deze baan die hem op het lijf
geschreven is? En Simon Lévelt komt ook nog
aan bod. Wie nog nooit van deze winkel de
heerlijke koffie of thee heeft gedronken moet
snel maar eens langs gaan in de Gierstraat of
Barteljoristraat.
Ook is er in augustus en september nog van
alles te doen in en om de wijk. Onze evenementenkalender op pagina 13 geeft u een
mooi overzicht.
Veel leesplezier en laten we hopen op een
lange nazomer!

19 OPROEP
Op zoek naar fietsparkeerplaatsen in
het centrum. De Werkgroep Fiets, met
vertegenwoordigers uit wijkraden,
ondernemers, Centrum Management
Groep, Fietsersbond en gemeente zoekt
oplossingen voor dit probleem.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 HISTORIE
11 SIMON LÉVELT
12 KATTEN VAN DE VIJFHOEK
15 EVENEMENTENKALENDER
16 PORTIER TON VAN DER HULST
17 VAN DE WIJKRAAD
20 COLOFON & NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS

Redactie Binnenblad

Het verhaal achter de cover
De coverfoto is gemaakt door Angela Pondaag aan de waterkant van de Raamvest. De kade is vorig
jaar helemaal opgeknapt en het water is gedregd. Het ziet er allemaal weer goed uit. Een fijne plek
dichtbij huis om de vrolijke plezierbootjes voorbij te zien varen en lekker van de zon te genieten
met een ijsje van Garonne of een praatje te maken met de buurman die je toevallig daar tegenkomt.
Of om juist in de verkoelende schaduw van een boom een goed boek te lezen, te mijmeren over je
nieuwe plannen of te spelen met je hond. Kortom, om te ontspannen. Mooie ontmoetingen en
verhalen zijn er overal en de Raamvest is een van die plaatsen.
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terug in de tijd

Overleven in tijden van armoe
De redactie heeft inzage gekregen in het archief van de heer Pel, die een
buitengewone interesse had in de geschiedenis van onze wijk. Met liefde
heeft hij alles vastgelegd in schrift en beeld. Graag nemen we u mee terug
in de tijd, naar het leven van wijkgenoten van weleer.
In de Vijfhoek verdienden velen de kost in
de handel op en rondom de markt en in de
kleine werkplaatsen en fabriekjes. Of men had
een winkeltje. Omdat de meeste bedrijven
eenmanszaken waren, rezen er bij ziekte soms
grote problemen. Sociale voorzieningen waren
er niet, dus stonden de verdiensten stil.
Het fijne van de Vijfhoek was, dat men elkaar
in zo’n situatie bijstond. De groentehandelaar
vroeg dan bijvoorbeeld assistentie bij het
ophalen van de groente van de groentemarkt.
Deze hulp is nooit georganiseerd geweest,
maar het gebeurde altijd spontaan en na de
geboden hulp trok iedereen zich weer discreet
terug. Waar vandaag de dag uitgebreid wordt
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gepraat over vrijwilligerswerk en men van
alles tracht te organiseren, was dat in de
Vijfhoek een vanzelfsprekende zaak.
Gelijkgestemde mensen die stuk voor stuk
wisten wat armoede betekende en ook goed
begrepen wat een ander nodig had als het
even niet zo goed ging.
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interessant was om te verkopen. Voor het oud
ijzer, lood en koper gold hetzelfde. Hier kon
je oude kleding kwijt, maar ook oude kleding
kopen. Vaak werd onderling geruild door
bijvoorbeeld lood te verruilen voor een
handwagen of koper voor glas. Ook kon
je er terecht voor oude fietsonderdelen
en dergelijke.
Veel Vijfhoekers hielden achter of bij
hun huis konijnen, kippen, geiten,
varkens en eenden. Veel van deze
beesten werden dan voor de feestdagen geslacht.
De konijnen- of
hazenvellen kon
je dan bij de lompenboer kwijt tot ’s avonds
tien of elf uur. Vervolgens hingen die dan de
volgende dag op een
stok of een plank aan de
gevel te koop voor een
kwartje tot een gulden
per stuk.

Lompen en metalen

Schoenmakers

Er waren twee grote lompen- en metalen
handelaren in de wijk, de Firma’s Jan Steenman in de Lange Bogaardstraat en Velleman in
de Lange Raamstraat. Beide bedrijven waren
eigenlijk onmisbaar in de buurt. Papier en
vodden werden bij deze bedrijven in grote
balen geperst en opgeslagen tot de prijs

Geld voor nieuwe schoenen had men nauwelijks, schoenen werden vaak door de mensen
zelf tot het bittere einde gerepareerd en
geplakt. Wie minder handig was, was aangewezen op de schoenmaker, want dat was altijd
nog goedkoper dan nieuwe kopen. En schoenmakers waren er genoeg. Grevenbroek, in

een piepklein voorkamertje op de Gedempte
Raamgracht 9, waar hij ’s zomers voor het
open raam schoenen zat te maken. Homburg,
op de hoek van de Drappenierstraat en de
Vlamingstraat, De Jong in de Tuchthuisstraat
en ‘schoenlapper’ Fennis in de Nieuwe Raamstraat 15 (en later op de Lange Lakenstraat 26).
De meest bekende was wel Jan
Beljaards. Nadat hij was ontslagen bij
de rijtuigenfabriek van Beynes begon
hij in de jaren 20 een schoenmakerij
op de Lange Bogaardstraat 14. Later
verhuisde hij
naar de
Gedempte
Raamgracht
13a. Net als
bij alle andere
schoenmakerijen kon
je bij hem
‘spiegelzolen’ onder de schoenen laten
plakken of ze laten beslaan met ijzerwerk, dit
spaarde tenslotte zolen. Als er eens helemaal
geen geld voorhanden was, dan wilde Jan
Beljaards er ook wel eens een paar zolen of
hakken voor niets onder zetten.
Dit was ook de Vijfhoek, elkaar bijstaan in
voor- en tegenspoed.
Bewerking archief: Hans Smit
Foto’s: ‘De Haarlemse Vijfhoek, fotoboek’,
en archief B. Pel sr.
Wo o n h u i s en
we r k p l a a t s v a n
s c h o en m a ke r
J a n Bel j a a r d s
ca . 1 9 3 0
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het raaksgebied

D

Interesse in de buurt
De interesse in de buurtbewoners en hun
wensen is ook groot. “De jaarlijkse Nieuwjaarsborrel, die ook georganiseerd wordt door
de winkeliersvereniging en in de Jopenkerk
plaatsvindt, is altijd erg geslaagd. Het is een
leuk moment voor de bewoners om elkaar
weer even te zien en een gelukkig Nieuwjaar te
wensen. Maar het is ook een goed moment voor
ons om te peilen welke onderwerpen er spelen
en te weten waar we dat jaar als winkelgebied
meer de nadruk op moeten leggen of een
oplossing voor moeten vinden.”

e meesten kunnen zich al
niet meer herinneren hoe
het Raaksgebied eruit zag
zonder alle leuke winkels en eetgelegenheden die het huidige Hortusplein omringen. Dat terwijl slechts
vier jaar geleden de eerste publiekstrekker, de Jopenkerk, geopend
werd. Inmiddels vind je er veel
mensen die er boodschappen doen
of op het terras genieten van een
hapje en drankje en van de zon.

Winkeliersvereniging de Raaks
Alle winkels in het Raaksgebied zijn, zoals in
vele winkelgebieden het geval is, verenigd in
een winkeliersvereniging. Masha Vos en Lydian
Zoetman zijn het gezicht van én het aanspreekpunt voor de winkeliersvereniging. Ze vertellen
over de ontwikkeling van het gebied, de evenementen op en om het plein, de samenwerking
tussen de verschillende winkels, de Haarlem
overkoepelende vraagstukken en de rol die de
winkeliersvereniging hierin heeft.

B ouw put R a aks

Ontwikkeling gebied
Een nieuw gebied zoals het Raaksgebied ontwikkelen, daar gaat behoorlijk wat tijd overheen.
Partijen tonen zich geïnteresseerd, vergunningen
worden afgegeven en de eerste palen worden
in de grond geslagen. Voordat er dan een
compleet winkelgebied staat ben je toch vier
jaar verder. Masha blikt terug: “In november
2010 was de Jopenkerk de eerste gelegenheid
die het gebied leven in blies. Vervolgens opende
elke drie à vier maanden een nieuwe winkel of
restaurant zijn deuren. Wat destijds een grote
beerput was met een kleine plas waar altijd
een zwaan in zwom, is nu uitgegroeid tot een
prachtig leisure gebied. Het plein fungeert écht
6

Heb je zelf een vraag, een suggestie, of een
oplossing waar je Masha of Lydian graag van op
de hoogte wil stellen, dan kan dat door hen te
mailen op masha@vossupermarkten.nl of op
lydian@jopenbier.nl
Tekst: Linda Lampe
Foto's: Angela Pondaag

als verbindende schakel met de andere delen
van het centrum.’’
Evenementen
Vanuit de winkeliersvereniging wordt met de
individuele winkeliers gezocht naar mogelijkheden om het relatief nieuwe winkelgebied
meer onder de aandacht te brengen. Er vinden
al veel jaarlijks terugkerende evenementen
plaats. “Denk aan het centrum breed georganiseerde Haarlem ShoppingNight, maar ook
Koningsdag, Sinterklaas en Kerst, waar we
diverse activiteiten omheen organiseren. Zo
staat er met Kerst een 2-daagse kerstmarkt

Wat destijds een
grote beerput was
is nu uitgegroeid
tot een prachtig
leisure gebied
inclusief de gezellige houten chaletjes. Dit jaar
richten we ons met de kerstmarkt meer op food
& drinks. Omdat mensen niet voor de kerstsokken en –mutsen, maar voor lekker eten, drinken

en gezelligheid naar het Hortusplein komen”,
aldus Lydian. Hiernaast organiseert de winkeliersvereniging ook echt nieuwe evenementen.
Zoals de salsa-avonden, waarbij iedereen op
akoestische muziek gratis danslessen van Salsa
Motion kan volgen, en de pleinsessies, welke
twee keer per maand in augustus en september

Lyd ia n Zo et m a n en M a s h a Vo s

het plein tot een swingend geheel maakt.
“Het plein voelt als een huiskamer. Het heeft, en
helemaal zomers, een Zuid-Europees karakter;
knus en gezellig. Het trekt een gemêleerd
publiek van 20 tot 80 jaar oud. Hierdoor is de
sfeer altijd goed,” licht Masha toe.
Samenwerking winkeliers
De verenigde winkeliers vergaderen niet alleen
gezamenlijk, maar delen onder het genot van

een hapje en een drankje kennis en visie met
elkaar op bedrijfsmatig gebied. “De leukste
ideeën ontstaan tijdens het drinken van een
Jopen biertje,” vertellen Masha en Lydian
enthousiast. Een concreet voorbeeld van de
samenwerking is die tussen Crostino, gelateria
en café, de Albert Heijn en de Jopenkerk.
“Crostino heeft altijd een ‘mystery ijssmaak’. In
samenwerking met de Jopenkerk is een keer
een Jopenijsje gemaakt, waar de Albert Heijn
tegoed bonnetjes voor uitdeelde aan bezoekers
om dit ijsje gratis te proberen. En bij de
Haarlem Shopping Night verzorgt kapsalon Ton
Jon kosteloos de kapsels van de modellen voor
modeshows. Op dit soort manieren versterken
de ondernemers elkaar, de kracht van het
gebied, en daarmee ook de aantrekkelijkheid
van Haarlem in zijn geheel.”
Maatschappelijke rol
De winkeliersvereniging denkt en acteert wijkoverschrijdend in centrum brede vraagstukken,
in plaats van het puur realiseren van een goed
ondernemersklimaat voor de winkeliers in het
Raaksgebied. Dit blijkt ook uit de proactieve
rol die zij nemen in ondernemersorganisatie
Haarlem Centraal. “Haarlem breed zoeken we
naar oplossingen voor bijvoorbeeld het fietsen-

probleem. Hiervoor nemen wij enquêtes af bij
de winkeliers in het Raaksgebied en vragen we
hen naar de oplossingsmogelijkheden. Met deze
terugkoppeling leveren we een bijdrage aan
de zoektocht naar stallingsmogelijkheden. Dat
is voor de hele stad belangrijk.” Maar ook de
samenwerking met de Egelantier en Depot Z
geeft aan dat de winkeliers in dit gebied zich
betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de
hele stad. “De Egelantier geeft jaarlijks diverse
voorstellingen. Op een gegeven moment ontbrak

Het plein voelt als
'n huiskamer waar
jaarlijks diverse
evenementen
plaatsvinden
het hen aan een ruimte om voorstellingen te
geven. De ruimte boven de Shabu Shabu stond
destijds leeg en dus hebben we hen deze ruimte
aangeboden om de voorstellingen te geven. Dit
was een groot succes. De winkeliersvereniging
heeft hierin een bemiddelende rol gehad tussen
de pandeigenaren en in dit geval de culturele
verenigingen.”

Pleinsessies
‘Heerlijke semi-akoestische muziek
op de terrassen van het Hortusplein’.
Data: 16 augustus, 6 en 21 september
Tijd: 16:00 uur tot 19:00 uur
Latin Friday
‘Twee avonden vol muziek en dans
die in het teken staan van Salsa’.
Data: gepland voor twee
vrijdagavonden in september.
Tijd: 15:00 uur tot 23.00 uur
Sinterklaasfeest Raaks
‘Een feest voor groot en klein
met de Sint en de Pietenband’.
Datum: nog niet definitief bekend
Tijd: 14:00 uur
Kerstmarkt en Haarlems
Winterbierfestival
‘Tijdens de Kerstmarkt kunnen ook
diverse bijzondere biersoorten
geproefd worden als onderdeel
van het Winterbierfestival.’
Data: 13 en 14 december 2014
Tijd: 13:00 uur tot 20:00 uur
Voor actuele informatie over de evenementen kunt u het beste de Facebook
pagina van Haarlem Raaks raadplegen.
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mijn wijk

De fietsspecialist

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

Werk jij ook hier?
Rob Wolff (62) is al 41 jaar met veel plezier de trouwe postbezorger van de Vijfhoek. Het aanbod
om met vervroegd pensioen te gaan heeft Rob aangenomen op één voorwaarde: ‘als ik maar wèl in
de Vijfhoek de post mag blijven bezorgen!’

met mijn twee katten vlak over de Verfrollerbrug in een complex dat bij akkoord van 70
procent van de bewoners, drastisch gerenoveerd zal worden omdat alles verzakt. Ik vind
het leuk om te helpen en te zorgen dat het in
de buurt goed gaat. Dat helpen zit er van
jongs af aan in. Vroeger, als het druk was in de
cafetaria hielp ik met afwassen. Toen hadden
we nog geen luxe spoelmachines haha.’’

Ik blijf vechten,
zodat ik in de
vijfhoek post kan
blijven bezorgen

 Cafetaria
‘‘Ik ben geboren en getogen in Haarlem, en
opgegroeid in de Amsterdamse buurt. Mijn
ouders hadden daar cafetaria ‘Wolff’,
waarboven wij woonden. Later woonde ik
samen met mijn inmiddels ex-vrouw ook
boven de cafetaria. Post bezorgen deed ik
toen nog niet. Integendeel, ik werkte bij de
V&D op de interieurafdeling naast mijn
opleiding aan de LTS.’’

Als u dit huis
koopt krijgt u
de postbode
er gratis bij
 Van drumband...
“Gedurende mijn opleiding zat ik in een
drumband. Ik was trompettist en mijn
ex-vrouw, die ik daar heb leren kennen,
trommelaarster. Iedere maandag repeteerden
we op het Doelenplein. Met de band hebben
we opgetreden in Haarlem op Koninginnedag,
maar ook in Amerika! Na het beëindigen van
mijn huwelijk ben ik met de band gestopt.’’
 ...naar postbode
“In 1972 was het vinden van een baan een stuk
makkelijker. Ik kwam terug van een jaar

 Favoriete plek
“Favoriete plek kan ik niet kiezen, de hele buurt
loop ik met heel veel plezier. Hortusplein is
ook leuk! Zolang ik het allemaal nog kan en ik
ademhaal, blijf ik minimaal tot mijn 65e lopen.
Ik blijf vechten, zodat ik in de Vijfhoek post
kan blijven bezorgen!’’
militaire dienst en ben op aanraden van mijn
zwager, die sinds zijn veertiende bij de post
werkte, postbezorger geworden in Haarlem.
Leuk detail: bij mijn eerste gesprek in de
Zijlstraat heb ik een eed moeten afleggen!
Na één jaar in de Leidsebuurt, ben ik in de
Vijfhoek gaan werken, waar ik in 40 jaar veel
bijzondere momenten heb meegemaakt!’’
 Vervroegd pensioen
“Twee jaar geleden kon ik met vervroegd
pensioen gaan. Nou zei ik: ‘op één voorwaarde:
dat ik wel een paar uur in de Vijfhoek mag
blijven lopen!’. Het is er heel gezellig lopen.
Als postbode gooi je met verjaardagen een
feestelijk kaartje in de bus en leef je mee
wanneer er een bewoner overlijdt... Ik heb er
veel mensen zien opgroeien, met sommige
zonen ben ik zelfs bevriend op Facebook!
Ook heb ik veel nieuwe mensen ontmoet. Als
ik kopers voor een huis zie staan, zeg ik altijd:
‘Als u dit huis koopt, krijgt u de postbode er
gratis bij.’"

Tekst en foto: Charlotte Spanjaart

Ook bezorgen in de Vijfhoek?
De redactie van het Binnenblad zoekt
met spoed een coördinator bezorging
en enkele bezorgers.
Het Binnenblad verschijnt zes keer
per jaar. Het gemiddeld aantal
kranten per bezorger is
130 tot 140 stuks.
Informatie opvragen of aanmelden
bij Jan Hoving, bereikbaar op
jan3hoving@online.nl
telefoon 06-10014343

 Creatief
“Naast het bezorgen van post, vind ik het
heerlijk om creatief bezig te zijn met kaarten
maken. Momenteel ben ik druk als penningmeester binnen mijn bewonersvereniging,
waar een hoop bij komt kijken. Ik woon samen
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ondernemers in beeld

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

Passie voor puur

H

Volg ons op
Facebook

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

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

et aroma komt je tegemoet
en bij binnenkomst worden
je smaakpapillen op scherp
gezet door vers gemalen koffiegeuren. De Simon Lévelt winkel in
de Gierstraat, gestart in het jaar
1975, is eigendom van Marcel Hilterman, evenals het filiaal in de Barteljorisstraat. Gepassioneerd vertellen
verkoopmedewerkers Christien
Bindels en Sofie van der Marel over
de rijke wereld van koffie en thee.

ze door de jaren heen steeds meer een band
opgebouwd. Enkele worden buiten al gesignaleerd, waarop Christien en Sofie al weten wat
ze voor hen klaar moeten zetten. ‘’Vele klanten
zijn verknocht aan hun eigen koffie en thee.
Daarnaast gaan sommigen juist altijd voor de
koffie van de maand’’.

Nieuwe loopbaan
De van oorsprong chemisch analiste Christien
kwam acht jaar geleden bij Simon Lévelt in
dienst. Ze stond open voor een nieuwe uitdaging en bij toeval ging het heel rap. Haar
dochter werd benaderd voor de zaterdag en
toen bleek er ook een vacature vrij te zijn voor
23 uur in de week in de Gierstraat. Christien:
‘’Ik kende Marcel al uit de winkel dus dat was
grappig. Ik heb mijn gezicht laten zien en kon
meteen aan de slag!’’

Verrassende populariteit
De verhouding koffie en theedrinkers binnen de
Vijfhoek? Die is gelijk. Te merken is de toename
aan vraag naar groene thee. ‘’Laatst werd in
het televisieprogramma de Keuringsdienst van
Waarde, Lipton thee in een negatief daglicht
gezet. Meteen lopen nieuwe klanten onze
winkel binnen, geschrokken van wat er allemaal in een theezakje wordt gegooid. Ook
was er een tijdje terug een item van
Kassa, over de Engelse Melange,
welke heel goed uit de test
kwam. Meteen neemt
de vraag naar
Engelse Melange
toe. Dat is leuk
om te merken’’
aldus Sofie.

Vijfhoekse favorieten
Met veel plezier staan Christien en Sofie in de
winkel: ‘’Het is heel leuk werk en altijd gezellig.
Onze klanten zijn nóóit chagrijnig’’. Jong en oud,
mannen en vrouwen, de hele buurt komt over
de vloer. Met een vaste klantenkring hebben

S o fi e va n d er M a r el en C h r i st i en B i n d el s

Opening theeseizoen
Christien vertelt verder: ‘’Regelmatig komen
mensen langs de winkel met de vraag of een
bepaald type thee al in de winkel ligt, hiervoor
kunnen ze zich ook op een lijst inschrijven.
In de winter staan de theebladeren stil. Maar
in mei wordt het nieuwe theeseizoen geopend
met een zeer exclusieve thee, genaamd de
‘Royal First Flush’ uit India. De Royal First Flush
bladeren groeien langzaam, waardoor het een
hele geurige en krachtige thee is. Bijzonder
daarbij is dat deze pluk als enige wordt ingevlogen,
de rest komt per boot en arriveert dus een stuk
later. Dat frisse van de Royal First Flush wil je zo
snel mogelijk hier hebben. Dat merk je ook wel
in de prijs, maar binnen zes weken is het weg!
Deze maand staat in het teken van de ‘Lychee
Love bio’ thee en de ‘Espresso Beneficio bio’
koffie.’’ Mocht de heerlijke aroma je neus voorbij gevlogen zijn, weten deze karakteristieke
namen je smaakpapillen wel te prikkelen!
Duurzaam geteelde koffie & thee
Simon Lévelt staat bekend om haar duurzame
bedrijfsvoering. Het grootste deel van het aanbod
is fairtrade, biologisch en rainforest friendly. Dat
wil zeggen dat bij de teelt veel aandacht is voor
mens en milieu. De thee wordt op natuurlijke
wijze in de schaduw gehouden middels schaduwplanten en er worden geen bestrijdingsmiddelen
gebruikt, tevens veiliger voor de werknemers.
‘’De Vijfhoekers willen over het algemeen bewust,
biologische en gezonde producten, dat vinden ze
belangrijk. Mensen komen ook met vragen als
‘Het is toch héél gezond als je witte thee drinkt?’,
of ‘Koffiebonenvet is dat slecht voor je?’ of ‘Ik heb
hier pijn, hebben jullie daar wat voor?’. Naar
aanleiding van de laatste vraag stuur ik de klant
door naar Van der Pigge, want straks valt het
verkeerd of helpt het niet en krijg je: ‘maar zíj zei…’ ”
vertelt Christien lachend.
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto's: Angela Pondaag
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KattenKOPPEN

A

ls kattenliefhebber zit je in
onze buurt goed. Je hoeft er
eigenlijk geen eigen huisdier
op na te houden, want er lopen
genoeg katten op straat die om
aandacht vragen. Wij maakten
kennis met een aantal bekende
‘kattenkoppen’ uit de buurt.

ze eigenlijk niet. Een kattenluik is overbodig,
omdat ze net zo lang wacht totdat de hond
wordt uitgelaten en dan rent ze de bosjes in
om te plassen. Eigenlijk is ze dus net zo zindelijk als een hond,” concludeert Vanessa.
De hond heeft artrose en kan niet meer zo
ver lopen waardoor Babbi ze heel gemakkelijk
vergezelt tijdens de wandeling. Dit brengt ook
wel eens problemen met zich mee. Laatst
gingen Vanessa en haar vriend een pizza eten
op het Verwulft en liep Babbi helemaal mee
naar het restaurant, maar mocht niet mee naar
binnen. “Ze heeft toen uren op de Botermarkt
onder een viskraam liggen wachten. Toen wij
eenmaal waren uitgegeten liep ze weer vrolijk

Sam
In café 't Kantoor is hij een graag geziene gast
waar hij regelmatig op een barkruk verschijnt
voor een portie brokjes. Sam, een forse rode
kater van rond de 18 jaar, leeft al jaren in de

Sam

Vijfhoek. Zijn leven begon bij een baasje in
het hofje. Toen die ging verhuizen is Sam gaan
zwerven. Het is een strijdlustige kat die bij
iedereen naar binnen stapt. Zo ook bij Café
’t Kantoor.

Lekker warm naar
het winkelende
publiek kijken
Maar een zwerfkat heeft ook beschutting
nodig als de etablissementen gesloten zijn.
’s Winters sliep hij vaak in het café. Tegenwoordig klopt hij steevast om 17:45 uur bij
Robert en Elly aan, de bovenburen van het
café, waar hij dan eet en slaapt. In de ochtend
gaat hij weer op pad en stapt bij winkels in
de Gierstraat naar binnen die hem een warm
plekje gunnen. “Sam heeft veel vaste adressen
waar hij terecht kan en eten bietst, zoals bij
‘Bijde Heren’, waar hij een eigen mandje heeft
en snoepjes krijgt. Bij lingeriewinkel ‘Nencies’
12

Ba bbi

gaat hij langs voor een kommetje melk en bij
de schoenenwinkel bekijkt hij vanachter de
elektrische deuren het winkelend publiek. Ook
zit hij vaak bij ‘Best Kept Secret’ of bij sociëteit
‘Koinonia’ in de Doelstraat,” aldus Robert en
Elly. Bij eventuele trek, weet hij de bakjes van
andere buurtkatten te vinden. Zo heeft Sam
zijn eigen ronde waar hij zijn natje en droogje
krijgt. Zwervende Sam komt dus niets te kort.
Vorig jaar april werd Sam door een hond in
z’n buik gepakt. Op het eerste gezicht had hij
veel pijn, maar waren er geen wonden te zien.
De volgende morgen vonden Robert en Elly
een snee op zijn buik en hebben hem voor
de zekerheid naar dierenartspraktijk Harder
gebracht. Er was een grote winkelhaak in zijn
vel te zien en door de vacht was de wond gaan
ontsteken. Sam moest onder narcose worden
behandeld en gehecht. Gelukkig heeft hij
er niets aan overgehouden behalve dan een
rekening van 280 euro.
Om deze rekening te kunnen betalen zijn de
bewoners en winkeliers, zoals dat gaat in een
oude volkswijk, een actie gestart om geld in

te zamelen. In totaal heeft deze actie zo'n 380
euro opgeleverd, waardoor Sam een leuke
spaarpot had opgebouwd voor toekomstige
onkosten. Dit ‘extraatje’ kwam goed van pas
toen bleek dat Sam, na een tijdje spoorloos
te zijn geweest, de weg naar ’t Kantoor niet
meer terug wist te vinden. Robert en Elly
hebben vervolgens besloten hem een chip en
inentingen tegen kattenziekte te geven. Toen
bleek dat Sam dit keer 6 euro te kort kwam,
heeft zelfs de dierenarts nog een duit in het
zakje gedaan. Zo blijkt maar weer dat ook een
zwerfkat een prachtig leven kan opbouwen
door de goede verzorging uit de buurt.

Babbi
Het is geen cafékat, maar daardoor zeker niet
minder sociaal. Babbi is 14 jaar en woont
samen met haar beste maatje Lemoki, een tekkel
van 11 jaar oud, bij baasje Vanessa Reverda en
haar vriend aan de Gedempte Voldersgracht.
In tegenstelling tot andere katten is ze dol op
honden en gedraagt zich ook als zodanig.
“Ze is niet graag alleen thuis en wil overal mee

voer, maar eet het liefst een worstje mee van
het borrelplateau. De bovenburen laten hem
na sluitingstijd binnen en er staat een kattenbak voor zijn nachtelijke behoeftes.

De Vijfhoek is zijn
huiskamer
Ondanks zijn vrij jonge leeftijd, hij is pas 5 jaar
oud, ziet hij er ouder uit omdat hij af en toe
last heeft van zijn traanbuizen. Hij is erg strijdlustig en vangt nog geregeld een vogeltje,
dus met zijn zicht is niets mis. Hij beschouwt
de hele Vijfhoek als zijn huiskamer en zijn

Muis

naar toe. Van andere katten daarentegen
moet ze niets hebben. Ik denk dat ze eigenlijk
liever als hond was geboren,” aldus Vanessa.
Voordat tekkel Lemoki in haar leven kwam,
was ze bevriend met een herder, die inmiddels
is overleden.

Ze was liever als
hond geboren
De relatie met de tekkel is door de jaren heen
ook heel hecht geworden. In eerste instantie
was Babbi heel bang uitgevallen, maar sinds ze
in de Vijfhoek woont, is ze een echte stadskat
geworden. Ze begroet nu zelfs ook vreemde
honden. “Ze is eigenlijk een bescheiden en
doorsnee kat, behalve dan die hondenliefde
van haar, dat maakt haar wel erg speciaal.
”Nadat Babbi gewend was in haar nieuwe
buurt, mocht ze de straat op. Op een dag liep
ze spontaan met Vanessa mee bij het uitlaten
van de hond, wat sindsdien een vast ritueel is.
“Ze heeft wel een kattenbak, maar die gebruikt

mee terug naar huis.” Een andere keer liep ze
mee naar het Patronaat en stond ze samen
met haar baasje in de rij. Voor het concert
begon moest Babbi eerst naar huis worden teruggebracht, want alleen de Wilhelminastraat
oversteken is toch wel een beetje gevaarlijk!

Muis
Wanneer we het over bekende katten in de
buurt hebben, dan hoort deze rakker zeker in
het rijtje thuis. Muis, de zwarte
kater met witte pootjes en
snuitje van Café de Vijfhoek. Je
ziet hem echt overal lopen,
of beter gezegd liggen. Zijn
baasjes, Linda en Niels tevens de eigenaren van het
café, woonden voorheen
boven de kroeg. Sinds
ze verhuisd zijn, woont
Muis nog altijd in het
café waar hij ook zijn
eten krijgt. Hij heeft
daar zijn eigen bakje

territoriumdrift maakt hem zo speciaal. Hij
wil altijd zijn plekje in de Vijfhoek en in het
café bewaken. Sommige gasten mogen van
hem niet het terras op, anderen juist weer wel
zodat hij lekker bij hen op schoot kan kruipen.
Muis is graag buiten. Zodra het zonnetje
schijnt komt hij te voorschijn en strijkt languit
neer op de eerste de beste bank, autodak of
gewoonweg midden op de stoep om lekker te
genieten. Maar hij is ook graag onder de mensen en schroomt niet om geregeld bij
Jan en alleman naar binnen te lopen.
Het is ook eigenlijk meer een straatkat
dan een huismuis. Maar ondanks dat,
vindt hij altijd zijn weg terug naar het
café waar hij aan de bar plaatsneemt
om water te drinken of onhandig bij
de plantjes achter de bar gaat liggen,
precies op zo’n manier dat je er niet
meer bij kunt.
Tekst: Mijke Groot, Robert van Dooren
Foto’s: Mijke Groot, Vanessa Reverda,
Robert van Dooren
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evenementen

HAARLEM

Wat is er allemaal te doen?

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

Augustus - de Nieuwe Kerk
Tot en met 28 augustus openstelling Nieuwe Kerk, elke dag
(m.u.v. de zondag) van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom
om de kerk te bezichtigen. Het is ook leuk voor de kinderen.

WWW.COPYCENTRE.NL
'Crafting Divine Beer’
Jopenbier timmert flink aan de weg en met een nieuwe Brouwerij op komst
worden er tal van deuren geopend om de wereld te veroveren met het
ambachtelijke bier. Hoewel Jopen bier zijn oorsprong vindt in middeleeuwse
recepten uit 1407 en 1501, experimenteert zij inmiddels met de nieuwste
technologieën en smaakcombinaties. Hier verwijst ook het nieuwe logo
naar, waarop de Jopenkerk pronkt met de slogan ‘Crafting Divine Beer’.
Kerk en bier, een goddelijke combinatie
In lijn met het nieuwe logo zal het aankomende Jopenfestival geheel in het
teken staan van hemels bier en eten en zal als thema ‘de achtste hemel’
hebben. Immers Jopenbier wordt niet voor niets in een kerk gebrouwen en
geschonken. En de leus op de muren van de Jopenkerk, ‘Cervesia argumentum
est dei amoris, nostril volentis nos felices esse’ (vertaald: ‘Bier is het bewijs
dat god van ons houdt en wil dat we gelukkig zijn’), verwijst ook naar de
‘gelukzalige’ relatie tussen kerk en bier.

Woensdag 13 t/m zaterdag 16 augustus – Haarlem Jazz en More
Het grootste gratis jazzfestival van Europa wordt uitgebreid naar
4 dagen. Naast de Grote Markt en omgeving komen er podia op
het Hortusplein in het Raaksgebied, het Proveniersplein en op
het Nieuwe Kerksplein waar het festival op 14 augustus van start
gaat. Meer info: www.haarlemjazzandmore.nl
Zondag 31 augustus en 5 oktober - Huiskamerconcert
voor het Glazen Huis
Liefdes- en scheidingsliedjes op 31 augustus van Henriëtte van
Rijn, Wouter Lucassen en Yvon Agterhof. Op zondag 5 oktober
bezingt de schoonheid van het Noordelijke Nederland en Marc
Leuvenstijn de meer warme muziek van de Ballads and Blues
Buddies.
Adres: Wolstraat 4. Inloop vanaf 16.00 uur. Entree: 10 euro incl.
drankje en hapje. Aanmelden: biancalinders@live.nl
Zaterdag 13 en zondag 14 september - Korenlint
Voor het 11e Korenlint hebben zich opnieuw meer dan 120 koren
uit het hele land aangemeld. Ze treden op op bijzondere locaties
waaronder het Dolhuys, het Meterhuis/ChocOase en Raaks Halle.
Zie voor het volledige programma: www.korenlint.nl

WELKOM

Jopenfestival 14 september ‘De achtste hemel’
Het Jopenfestival wordt dit jaar gehouden op zondag 14 september op het
Nieuwe Kerksplein. Hier creëert men een achtste hemel met live muziek
van Hailander en een spectaculaire acrobatische act onder het alwakend
oog van de Jopengod en zijn lieftallige godinnen. Ook de inwendige mens
wordt verwend; het restaurant ‘In 't Goede Uur’ verzorgt heerlijke malen
vanuit diverse eetkramen. Voor de kinderen is er een speciale voorstelling en zij mogen dit jaar weer verkleed komen als god, godin, bengeltje
of ander goddelijk figuur. Dus kom naar het Jopenfestival op 14 september
tussen 11:00 en 18:00 op het Nieuwe Kerkplein om te genieten van de
gezelligheid en de diverse biertjes.
Mededeling voor bewoners: houd er rekening mee dat uw auto wordt
weggesleept als deze op het plein geparkeerd staat.

Woensdag 17 september - Bingo
De bingo van 18 september gaat in tegenstelling tot eerdere
berichten wél door, maar wordt verplaatst naar woensdag 17
september!
Zaterdag 4 oktober- Feestelijk (gratis) Pianoconcert in
Remonstrantse kerk Wilhelminastraat
Gerrie Meijers vertolkt op de vleugel werken van Ligeti (Arc en
Ciel), Borstlap, Matter, Michans en op veler verzoek weer een
deel van Metamorphoses van Philip Glass.
Aanvang 20.00 uur. Geopend vanaf 19.15 uur.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen de stad
plaatsvinden kijkt u dan op www.haarlem.nl
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van de wijkraad

De portier van Haarlem

Iedereen kent Ton van der Hulst (56 jaar oud, getrouwd en vader van drie
kinderen), beter bekend als dé portier van de Philharmonie en de Stadsschouwburg in Haarlem. Voor wie hem niet kent, geeft deze hartverwarmende man ons een kijkje in de keuken van zijn leven voor, tijdens en
naast zijn portierschap.
Niet altijd portier geweest
Ondanks dat de rol hem op het lijf geschreven
is, is Ton niet altijd portier geweest. Ton
begint met vertellen: “28 jaar geleden ging de
fietsenimporteur waar ik werkte verhuizen. Ik
wilde niet mee en besloot elders te solliciteren. Ik schreef een brief als reactie op de
vacature voor ‘Oproepmedewerker horeca’ bij
het concertgebouw, inmiddels Philharmonie.
Uit laksigheid had ik deze op de dag van de
sluitingsdatum nog niet op de bus gedaan.
Een vriend van mij was zo goed om hem bij
het concertgebouw in de bus te gooien. En zo
waar: ik werd uitgenodigd! Het gesprek verliep
geamuseerd en toen ik aangaf dat ik zelf een

Ik verwelkom elke
dag mensen van
andere 'pluimage'
zwarte broek had was ik aangenomen!” Vanuit
de oproepfunctie kreeg Ton donderdag 1 november 1986 een vast contract, hij herinnert
het zich nog goed. Vervolgens klom hij op naar
Kelner en naar Eerste kelner, waarvoor hij ook
zijn diploma Horeca vakbekwaamheid cafébedrijf heeft gehaald. “Dit was een opleiding
van acht maanden, die inmiddels als dagtraining
wordt gegeven,” zegt Ton lachend.
Van kelner naar portier
“Ik ondersteunde geregeld een collega in zijn
werkzaamheden bij de Stadsschouwburg. Hielp
hem met geld tellen en bestellingen plaatsen.
Ik werkte van 11.00 tot 15.00 uur en kwam
vervolgens om 19.00 uur ’s avonds weer terug
voor de avondvoorstelling. Vervolgens vroegen
zij mij een keer om in plaats van als kelner als
portier te werken. Deze functie bleek mij op
het lijf geschreven te zijn. Ik maakte met ieder16

naast kan ik mijn werk slecht loslaten in mijn
vrije tijd. Eenmaal in één van de gebouwen
heb ik de neiging om het personeel te helpen
en word ik door veel bezoekers aangesproken.”
Wel bezoekt Ton altijd theaters op bijzondere

locaties, zoals laatst in Londen. “De gebouwen en hun geschiedenis
fascineren mij en de mensen die daar werken voelen als collega’s.
Maar het bombardier gebouw van onze Stadsschouwburg vind ik altijd
het mooist.” Verder is hij in zijn vrije tijd op zoek naar rust en ontspanning. “Ik fiets en wandel veel. Ik kom net terug van de Nijmeegse
vierdaagse. Ook heb ik een bloementuin en groentetuin waar ik onder
andere prei, wortel, aardbeien en bonen verbouw. Deze zomer pas ik
op de woonboerderij van mijn zwager, waar ik voor de kippen en de
peren- en appelboomgaard zorg. Heerlijk vind ik dat.”

een een praatje en had lol in het leggen van
contacten. De keren daarop werd ik weer als
portier ingeroosterd. En zo ben ik mijn huidige
functie in gerold.”

Vrije tijd
Dat deze roem hem soms ook parten
speelt blijkt uit het feit dat Ton bij voorkeur niet met zijn familie naar de Philharmonie of Stadsschouwburg gaat. “Ik zie
uiteraard veel (van de) voorstelling-en
door de repetities bij te wonen. Op vrije
avonden ben ik graag lekker thuis. Daar-

Beste wijkbewoners,
Met een aantal leden van de Wijkraad hebben we begin juli het
interieur van het wijkraadgebouw aangepakt. We hebben het
opgeruimd en archieven opnieuw geordend. Daarnaast is het
wijkraadgebouw ook van nieuw meubilair voorzien. Het was een
flinke klus waarvoor ik de mensen die mij hierbij hebben geholpen
hartelijk wil bedanken. Deze zomermaanden wordt het gebouw
ook gereinigd van asbest en daarna kunnen we beginnen met het
schilderwerk binnen.
Waarom we als Wijkraad deze investeringen doen? In de Kadernota
2014 van het nieuwe College van B & W wordt aangegeven dat in
lijn met de bezuinigingen, de communicatie van de gemeente met
haar burgers nog slechts digitaal zal geschieden. Dit zal een besparing opleveren van € 350.000,- op jaarbasis vanaf 2017. Aangezien
de wijkraden, die de belangen van de bewoners behartigen in relatie
tot de gemeente, een niet-digitaal communicatiemiddel is, zullen
wijkraden in de toekomst significant minder of helemaal geen
subsidie meer ontvangen. Wanneer deze naar mijn idee onzinnige
maatregel van kracht wordt, zal de functie van wijkraden komen
te vervallen. Dat willen wij uiteraard niet en dus proberen we onze
financiële positie te versterken door initiatieven te ontplooien die
ook ten goede komen aan onze wijkbewoners.

Het leuke aan het portierschap
Maar wat is er nu zo leuk aan de baan van
portier? “De diversiteit,” zegt Ton. “Geen dag
is hetzelfde. Ik verwelkom elke dag mensen
van andere ‘pluimage’ zoals ik dat noem; van
burgemeester tot ouderen en van kinderen
tot invalide bezoekers. Allen komen voor variërende evenementen of bijeenkomsten, zoals
een congres, dansworkshop of kerkdienst.
Daarnaast ben ik ook graag behulpzaam. Ik
begeleid mensen met net zo veel plezier naar
de grote zaal of het balkon, als dat ik ze
verwijs naar het dichtstbijzijnde restaurantje
in de Vijfhoek of een taxi voor ze regel.”
Roem
Als eerste aanspreekpunt krijgt hij van alles
mee. “Mensen zijn bij ons een avond uit en
met het hele team willen we hen ook dat
gevoel geven. Ik licht mensen in over de voorstelling en hoor hun ervaringen graag aan, wat
ik waar nodig ook terugkoppel aan de directie.
Het feit dat mensen mij herkennen en ik hen,
is in het proces van je welkom voelen van
toegevoegde waarde.” Deze herkenning blijft
niet beperkt tot ‘cultureel’ Haarlem. Op het
vliegveld van Kreta, midden in Wenen of zelfs
in het piepkleine dorpje Delden in Overijssel,
overal waar Ton komt wordt hij herkend!

Van de wijkraad

Neil Diamond
Maar wat als Ton zelf een kaartje zou moeten kopen
voor een voorstelling. Naar welke artiest, welk
gezelschap of voorstelling zou hij dan gaan?
Dit blijkt een lastige vraag. Na lang denken
zegt Ton: “Neil Diamond”. Onzeker over of deze
zanger nog wel leeft, biedt Google gelukkig een
positieve uitkomst.
Afsluitende anekdote
Een mooie afsluitende anekdote schut Ton zo
uit zijn mouw. “Helemaal in het begin, toen ik
net was begonnen bij het concertgebouw, trad
Paul Hanen op in de kleine zaal. Na afloop van
de voorstelling vroeg ik hem, verkleed als Margreet Dolmans, of hij iets wilde drinken. Eenmaal
met de bestelling teruggekomen, was deze vrouw
weg. Compleet verward vroeg ik: ‘Waar is die mevrouw gebleven?’ En het enige dat Paul zei was: ‘Die
mevrouw is nu weg, je moet het nu met mij doen.’"
Tekst: Linda Lampe.
Foto's: In Bloei Fotografie en Angela Pondaag

Door te investeren in het wijkgebouw, willen we de ruimtes van
het wijkraadgebouw verhuurbaar maken. Incidenteel, een vaste
dag of dagdeel in de week of anderszins hopen we de ruimtes
te verhuren aan geïnteresseerden. In de volgende uitgave van
het Binnenblad zullen we u over deze huurmogelijkheden verder
informeren.
In het komende nummer van het Binnenblad zal een enquête
zitten waarin wij uw mening vragen over een heleboel zaken. De
resultaten gaan we gebruiken om voor de komende jaren een visie
te ontwikkelen met betrekking tot o.a. veiligheid en leefbaarheid.
Hierover later meer.
Zoals u kunt lezen, bruisen we van de ideeën en willen we in de
maanden na de zomervakantie een flink aantal zaken gaan regelen.
Wilt u ons daarbij helpen, wordt dan lid van de Wijkraad, waarin u
kunt meebeslissen over de toekomst van de wijk en wat de Wijkraad daarin kan betekenen. Ik wens u een goede zomer toe!
Met vriendelijke groet,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
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Op zoek naar fietsparkeerplaatsen in het Centrum
Tijd voor wat anders

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

	
  

U kent het probleem allemaal: de vele fietsen in de winkel- en woonstraten in de binnenstad. Ze worden overal geplaatst en beperken de bereikbaarheid. De Werkgroep Fiets,
met vertegenwoordigers uit wijkraden, ondernemers, Centrum Management Groep,
Fietsersbond en gemeente zoekt oplossingen voor dit probleem.

Na ruim anderhalf jaar met veel plezier aan
de wijkkrant te hebben gewerkt, ga ik nu tijd
vrijmaken voor andere zaken. Ik heb veel leuke
mensen ontmoet, hun verhalen opgeschreven
en foto’s gemaakt. Ook vond ik het erg leuk
om me bezig gehouden te hebben met de metamorfose die het Binnenblad vorig jaar heeft
ondergaan. Nu er zoveel nieuwe fijne mensen
bij de redactie zijn gekomen geeft het mij de
gelegenheid mijn tijd weer op een andere
manier te besteden. Zoals het vinden van een
nieuwe passende baan, freelance werk en
gewoon lekker ontspannen en leuke dingen
doen. Tot ziens in de wijk!
Groetjes Claudia

Wij vragen u, bewoner van de binnenstad, om twee dingen:
Allereerst: zet uw fiets, indien hiervoor plaats is, in de gang, tuin, berging et cetera, zodat
de fietsparkeerplaatsen op straat beschikbaar blijven voor de bezoekers van de binnenstad. Ten tweede: als u nog ruimtes weet in uw straat of buurt waar fietsen gestald
kunnen worden, dan horen wij dat graag. Het gaat bijvoorbeeld om ongebruikte tuinen,
garages of andere ruimtes die voor het stallen van fietsen geschikt zijn of geschikt zijn te
maken met kleine aanpassingen. Deze ruimtes kunnen dienen als buurtstallingen voor
bewoners of voor mensen die werkzaam zijn in de binnenstad.

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

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

De Werkgroep Fiets heeft zes locaties in beeld gebracht waar veel fietsen worden gestald.
Om deze locaties te ontlasten proberen wij creatieve oplossingen te vinden, omdat er
weinig geld beschikbaar is. Het gaat om de volgende locaties:
1. De kop van de Grote Houtstraat vanaf het Proveniersplein
2. Rondom de V&D (Gierstraat, Botermarkt, Verwulft, Gedempte Oude Gracht)
3. Rondom de HEMA (Krocht)
4. Zijlstraat, Grote Markt (voorkant stadhuis) en Koningstraat
5. Hortusplein, rondom de Pathé bioscoop
6. Rondom het Station
Voor deze locaties zijn bewoners en ondernemers benaderd om mee te denken over oplossingen voor het tekort aan fietsparkeerplaatsen. Wilt u zich aansluiten bij één van deze
locatiegebonden groepen, neem dan contact op met Yahya Asar, op: yasar@haarlem.nl.
Of stuur een mail naar: avnminderhout@hotmail.com of koets921@planet.nl.
Wij stellen uw medewerking en meedenken zeer op prijs. Gezamenlijk komen wij dan tot
oplossingen.

Oproep!

De redactie van het Binnenblad zoekt
met spoed een coördinator bezorging
en enkele bezorgers.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar.
Zodra de krant bij de drukker in productie gaat
ontvangen de bezorgers een email met het
bericht op welke dag + tijdstip de kranten in
het wijkgebouw op het Nieuwe Kerksplein
gehaald kunnen worden.
Deze dag ligt altijd in de even maanden en is
doorgaans circa de 15e van de even maand.
Deze aanpak heeft het voordeel
dat de bezorgers steeds een week vooraf
worden geïnformeerd.
Nadat de kranten zijn gehaald is het de
bedoeling dat deze binnen circa twee dagen
worden bezorgd. Het gemiddeld aantal
kranten per bezorger is 130 tot 140 stuks.
Informatie opvragen en/of aanmelden bij
Jan Hoving, email: jan3hoving@online.nl
tel: 06-10014343
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contact

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

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

Kijk op de wijk
Dit witte hondje heet Branca en is een West Highland White, of afgekort een 'Westie'.
17 juli jl. vierde Branca alweer haar veertiende verjaardag, een hele leeftijd voor deze dame!
Ondanks dat de jaren gaan tellen, houdt zij haar baasje Arthur Altink nog dagelijks
gezelschap op zijn kantoor op de Raamvest en begroet ze iedereen vanuit de deuropening.
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

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

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 15 september 2014 naar
het mailadres van de redactie:
redactie.binnenblad@gmail.com.

Redactie
Angela Pondaag
Charlotte Spanjaart
Claudia Schepers
Hans Smit
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Linda Lampe
Mijke Groot
Peter Beentjes (vormgeving)

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

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

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

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

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

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

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

