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Een zomers Binnenblad
De zomerse temperaturen lijken eindelijk structureel Nederland te hebben bereikt. Nog af en toe worden de snikhete dagen afgewisseld met
een bui, maar dat is fijn. Zeker voor de wijkbewoners die hun huis niet
met airconditioning hebben uitgebreid en ’s avonds met een ventilator
in slaap moeten vallen.

Inhoud
6 HONDEN EN HUN BAASJES
Het uitkomen van 'de Hout 500' zette
de redactie aan tot het interviewen van
buurtbewoners en hun honden.
10 DAKTERRASSEN
Vier dakterrassen in de wijk zijn bezocht.
De eigenaren lichten toe wat hun dakterras zo top maakt.

13 TACOYO
Hans Ummels over de Tacoyo-lessen die
hij geeft op het Doelenplein.
16 ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
Twee tieners uit de wijk, Tess en Florine,
aan het woord over Haarlem, school en
veel over sporten.
Wellicht dat mensen met een dakterras op de hete dagen wel gewoon buiten slapen? Een aantal
van hen hebben we naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave, bezocht en gevraagd
waarom zij zo gek zijn op hun buitenplekkie op hoogte. Verder hebben we viervoetige dierenvrienden gesproken, via hun woordvoerder weliswaar, anders blaffen ze maar wat. En hebben we een
van de mogelijkheden om langdurig fit te blijven, ook na de vakantieperiode, onderzocht namelijk
Tacoyo. Uiteraard komen er verder weer veel andere buurtbewoners aan bod en geven we alvast
een doorkijkje naar de evenementen in de aankomende maanden. Kortom: we hopen dat u ook dit
keer weer van het Binnenblad zult genieten op het bankje in de zon, op het strand of binnen op de
bank voor de ventilator.
Veel leesplezier!
De redactie. 
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Het Binnenblad is op zoek naar jou!
Coördinator bezorging: Als coördinator stel je tijdig, zodra de krant bij de drukker in productie gaat, de bezorgers
op de hoogte van de voortgang en wanneer zij de kranten in het wijkgebouw op het Nieuwe Kerksplein kunnen
ophalen. Als de kranten zijn opgehaald is het de bedoeling dat deze binnen ongeveer twee dagen worden bezorgd.
Invaller voor de bezorging: Als invaller bezorger bezorg je 1 tot maximaal 6 keer per jaar 130 tot 140 Binnenbladen
in een vaste wijk op oproep basis.
Redacteur Binnenblad: Als redacteur Binnenblad woon je in de Vijfhoek, Raaks of Doelen. En vind je het leuk om
mensen uit de wijk te interviewen, artikelen te schrijven en ben je scherp op nieuwe ontwikkelingen en evenementen in de buurt.
Informatie opvragen en/of aanmelden: Bij Jan Hoving, lid van de redactie. Jan is bereikbaar per mail op:
jan3hoving@online.nl of telefonisch op 06-10014343. Dus wil je als coördinator bezorging, bezorger of redacteur
een bijdrage leveren aan het Binnenblad, we horen graag van jullie!
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MIJN WIJK

MEER DAN 1200
VERSCHILLENDE BIEREN
OP VOORRAAD
Vele bieren uit binnen- en buitenland.
Uit o.a. de volgende landen:
Italië, Spanje, Denemarken, VS, Duitsland,
Engeland en andere landen….
Al deze bieren zijn tevens te bestellen
via onze website www.melgers.nl

huidadvies

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

Ook voor mooie whisky’s, bijzondere likeuren
en oude Ports kunt u bij ons terecht.
Kom langs in de winkel of bezoek onze website:
www.melgers.nl

Barrevoetstraat 13-15, 2011 WN Haarlem.
023-5315884 (optie 1) E-mail info@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 (optie 2) E-mail info@melgersdranken.nl

Woon jij ook hier?

Patty Verhoeven heeft lang in Amsterdam gewoond, voordat ze naar Haarlem
verhuisde en viert in december haar 25-jarig jubileum aan de Oranjekade.
Ze woont hier met ontzettend veel plezier en kijkt terug op een hele
mooie tijd. Ze weet veel te vertellen over de kade en met name de daarbij
behorende kadefeesten.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

Pa tt y Ver h o even en h a a r m a n G er r i t va n E l b u r g

 Gemoedelijke sfeer
Na haar studie is Patty samen met haar man
neergestreken aan de kade. “We zochten een
mooi huis in een leuke buurt aan de rand van
het centrum. De makelaar liet ons dit huis zien
en het voldeed precies aan onze wensenlijst.
We waren gelijk verkocht”, vertelt Patty.
“Door de diversiteit van huizen met allemaal
verschillende gevels en een grote variatie van
mensen aan de Oranjekade is dit één van
de mooiste plekjes. We wonen in een prettige
buurt, met een gevoel van vrijheid door de
Leidsevaart en toch ideaal dichtbij de stad. De
sfeer tussen de bewoners is heel gemoedelijk,
we kunnen altijd een beroep op elkaar doen en
iedereen groet elkaar. Wij zijn meer vrienden
dan buren”, vertelt Patty verder.
 Korte stukje van de kade
De eerste jaren had Patty weinig contact met de
buurtbewoners. Dit kwam doordat het werk
veel van haar tijd vergde. Wel had ze direct een
goede band met haar naaste buren en even
later ook met de andere bewoners die aan het
korte stukje van de kade woonden. Het korte
stukje van de kade loopt van de Alexanderstraat
naar de Schouwburg. ”Op het moment dat ik in
de organisatie van ons kadefeest kwam, werd

mijn contact met de andere bewoners ook
intensiever.”
 Voorbereidingen kadefeest
Ongeveer acht jaar geleden is Patty met
verschillende bewoners begonnen met het
organiseren van een 'kadefeest'. Het idee werd
geopperd tijdens een gezellig gesprek tussen
enkele buren. Van het één kwam het ander en
in de winter werden de plannen gesmeed.
Onder het genot van flink wat koffie en wijn
werd er regelmatig enthousiast overlegd. Niet
alleen de Oranjekade werd uitgenodigd, maar
ook de Alexanderstraat deed actief mee.

Wij zijn meer
vrienden dan
buren
 Mediterraanse sfeer
Op een prachtige zonnige dag in juni was het
dan zover. De kade werd afgezet en er werden
lange tafels geplaatst met daarop wit linnen en
verse bloemen. “We dineerden gezamenlijk met
een grote groep van 60 à 70 personen, zoals je
je dat in Italië kunt voorstellen.”

De uitstraling was typisch Mediterraans met
echt chique servies. Ook stonden er kraampjes
met een dakje erover, grote parasols, koelkasten
en een bar. “Het materiaal werd gehuurd bij
Broers Verhuur en ook hadden we een echte
Italiaanse ijskar van ijssalon Garrone. Door de
omvang van de groep was het een enorme
logistieke organisatie, maar door het enthousiasme en de onderlinge samenwerking liep
het ontzettend goed. Voor het diner trad het
Haarlems Straatorkest op en onder het genot
van een borrel danste werkelijk iedereen op
straat. Dat gaf iets extra’s.”
 Feest voor jong en oud
Bijzonder aan het kadefeest was dat iedere
bewoner zijn of haar steentje bijdroeg en
hierdoor een grote saamhorigheid ontstond.
Bij het ene huis stond de bar, een ander gezin
zorgde voor de koffie en enkele buren kookten
geweldige culinaire gerechten, die weer door
andere bewoners in gangen uitgeserveerd
werden. Zelfs de kinderen van bewoners die al
uit huis waren, werden speciaal voor dit feest
uitgenodigd om weer even te kunnen genieten
aan de kade. Voor de kleinere kinderen werden
er leuke activiteiten op het grasveldje georganiseerd, zoals jeu de boules en ringwerpen.

 Paella en borrels
Een paar jaar later werd opnieuw een gezellig
kadefeest georganiseerd. Tijdens dit feest nam
iedere bewoner zelf een gerecht mee en stond
er een grote pan met paella. Ook toen werd er
gezamenlijk buiten aan lange tafels gegeten en
klonken de glazen tot middernacht.
Tegenwoordig wordt er regelmatig een borrel
georganiseerd, waarbij mooie anekdotes en
herinneringen opgehaald worden. Deze gezellige
etentjes en borrels zorgen voor een gemoedelijke sfeer aan de kade, waardoor het persoonlijke contact en de band met buren warm blijft
en iedereen altijd voor elkaar klaar staat.
Tekst: Ingrid van Dam
Foto's: Lies Nederstigt
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De Hout 500
Onze welbekende buurtbewoner Jos van
Hoogdalem brengt dit najaar zijn boek 'De
Hout 500' uit. In het boek laat Jos de lezer
kennismaken met honden en hun baasjes
in een van de mooie parken van Haarlem,
de Donkere Hout. De in totaal 500 foto’s
zijn aansprekend, soms hilarisch en ontroerend.

Honden en hun baasjes
Timing
Hoe jong Luna ook nog is, ze heeft al precies
de koffietijden van het gezin Spierdijk in haar
hoofd zitten. “Om 10 uur staat ze al bij de trap
te wachten tot Jaap vanuit de werkplaats even
boven een kopje koffie komt drinken.
Ook weet ze op de een
of andere manier
precies wanneer het half
vier is en

Selectie anekdotes
Op basis van een gedegen selectie zijn ook
de meest bijzondere, leukste en of grappigste anekdotes over de hond, de baas
en de Hout in het boek opgenomen.
Zoals die van Annemiek en hond Joep:
“Mede omdat mijn man en zoontje beiden
allergisch zijn hebben wij besloten een Labradoedel te nemen, een probaat middel
tegen allergieën. Maar hemeltjelief, onze
Labradoedel Joep blijkt nu zelf óók allergisch te zijn, en wel voor kip!”

en Jan geen buiten hebben. Daarnaast zijn ze
gevallen op het lieve karakter, de clowneske
trekjes en het stoere uiterlijk.
Kletsen met Bruce
Bruce maakt vaak een knorrend geluid. “Dit is
zijn manier van praten. Het komt niet omdat
hij iets aan zijn luchtwegen heeft, wat mensen
vaak denken. Kletsen dat doet hij graag, maar
mensen ook met hem,” vertelt Marrije. Zo
kleppert buurmeisje Doutzen vaak even met
de brievenbus, zodat ze vervolgens door de
brievenbus hele gesprekken met Bruce kan
voeren. Ook als de glazenwasser komt,
gaat Bruce tegen de regels in op de stoel

Bruce weet precies wanneer het tijd is en wil
dan naar beneden, waar zijn mandje ligt. Ook
bij zoekspelletjes weet hij precies dat we altijd
vier snoepjes verstoppen. Als hij dan uit de hal
komt, waar hij altijd even moet wachten tot de
snoepjes hebben verstopt, zoekt hij standaard
door totdat hij er vier heeft gevonden. Bij drie
of vijf verstopte snoepjes raakt hij altijd de kluts
kwijt,” aldus Jan.

CLAUDIA, JOOST EN BEER
Beer is een Labrador van zes jaar oud. Beer heet
Beer omdat het een aaibare goedzak is. Ondanks
dat de naam bij de twee kleine kinderen van
Claudia en Joost en bij andere kindjes nog wel
eens tot verwarring leidt, kent iedereen de
hond inmiddels.
De liefde voor Labradors heeft Joost van huis uit
meegekregen. Ook Claudia had thuis altijd een
hond, een Golden Retriever. Dus toen zij zelf op
zoek gingen naar een hond, wisten ze dat het er
wel een van formaat moest zijn.
Allemansvriend
Beer houdt erg van gezelligheid. “Hij zit het
liefst waar wij ook zitten. Zijn we aan het eten,
ligt hij onder tafel. Zoals nu zitten we buiten,
zit hij ook buiten naast ons bankje.” Ook maakt
Beer snel vrienden. “Zowel met mensen als met

Luna

MARION EN LUNA

Het boek
Het boek zal verschijnen als een vierkant
boek van twee centimeter dik en 172 pagina’s, met op elke pagina maximaal vier
foto’s en een harde gelamineerde kaft.
Het zal tussen de 10 en 15 euro gaan kosten, afhankelijk van de verkochte oplage.
Hoe meer er besteld worden, hoe lager de
prijs. Het is namelijk niet Jos zijn bedoeling om er winst op te maken.
Op dit moment is Jos nog hard bezig met
het opmaken van het boek. Omdat wij van
het Binnenblad niet kunnen wachten tot
het uitkomt en ook nieuwsgierig werden
naar de honden en hun baasjes in de wijk,
hebben we zelf alvast een drietal viervoeters en hun baasjes geïnterviewd en gefotografeerd.
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Luna is een Beagle van inmiddels een half jaar
oud. Na het overlijden van hun vorige hond
Suus, ook een Beagle, wilden Marion en
Jaap niet direct een nieuwe hond.
Maar omdat ze naar verloop
van tijd de gezelligheid toch
misten, zijn ze een half jaar
later toch overstag gegaan.
Jong en enthousiast
“Luna is nog jong en heeft zo haar streken. In
haar onbezonnenheid rent ze nog wel eens de
bank over. We werken uiteraard wel aan haar
opvoeding. Zo heeft ze kort geleden haar eerste
puppycursus in het Groenendaalse bos goed afgerond. Nu zijn we bezig met een basiscursus”,
vertelt Marion. Luna heeft niet veel nodig om
zich te vermaken. “Speciale hondenspeeltjes
hebben we wel, maar die zijn niet altijd nodig.
Altijd als ik met de was bezig ben, pakt zij het
wasbolletje. Daarom doen we er tegenwoordig
maar een washandje omheen, zodat ze daar
lekker mee kan spelen.”

Beer

dieren. Hij loopt standaard langs de bloemenstal voor het ‘Hofje zonder zorgen’, waar hij
altijd een koekje krijgt. Evenals bij Bea’s dierenwinkel. Met honden maakt hij ook makkelijk
contact, maar wel op een bijzondere manier.
Zo likt Beer de oren van diverse honden in de
wijk, waaronder die van de overbuurhond en
van Bruce. Sowieso lebbert hij heel wat af, blote
benen, armen, eigenlijk alles wat niet bedekt is
door stof.”

Hij hoort
tenslotte ook bij
ons gezin!
acht uur, de andere tijden
waarop we het koffiezetapparaat laten pruttelen.
Grappig vind ik dat.”

MARRIJE, JAN EN BRUCE
Bruce, vernoemd naar Bruce Springsteen, is een
Boston Terriër van 5,5 jaar oud. Marrije en Jan
hebben het ras met zorg uitgezocht, praktisch
met de encyclopedie op schoot, zodat ze zeker
wisten dat het hondje goed bij hun situatie aan
zou sluiten. Zo heeft een Boston Terriër weinig
ruimte nodig, wat handig is omdat Marrije

staan en dan vertelt de glazenwasser door het
openstaande raam hele verhalen tegen Bruce.
Bruce luistert dan ook heel aandachtig. Zelf bij
’t Kantoor is Bruce een graag geziene gast.
Structuur
Bruce is erg van de klok. “Dat heeft hij wel van
ons, want wij zijn redelijk gestructureerd. Zo
gaan we bijvoorbeeld altijd om elf uur naar bed.

Bruce

Nummer 1
“Voordat onze zoon en tevens eerste kind Olivier
werd geboren, was Beer onze nummer 1. Hij
kwam vaak enthousiast naast ons bed staan om
ons gedag te zeggen. Toen we Olivier kregen
en we hem op ons bed legde, bleef Beer heel
zielig in de deuropening staan, elke keer weer.
Na een maand hebben we daarom toch maar
ook een slaapplekje voor hem in de slaapkamer
gemaakt. Hij hoort tenslotte ook bij ons gezin!”
Tekst en foto's: Linda Lampe
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HAARLEM

Een bus door de Gierstraat

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

Wat is gemakkelijker? Je komt thuis, stapt uit voor je huis, pakt je spullen
uit je zelfrijdende auto en loopt naar de voordeur. De auto is inmiddels
alweer op zoek naar een parkeerplek of naar een volgende klant. Het
parkeerprobleem bestaat nauwelijks nog. We kunnen het ons nog niet
voorstellen, maar toch zijn er serieuze voorspellingen dat dit over twintig
jaar redelijk normaal kan zijn.

WWW.COPYCENTRE.NL

	
  

NVM
NVM

Grote Houtstraat. Er waren
in die tijd ook stoomtrams,
maar die hebben nooit
binnen de stadsgrenzen
gereden. De beroemde
‘Bollenlijn’ sloot vanaf het
eindpunt (de Dreef en
later buurtschap De Glip
in Heemstede) aan op de
elektrische tram en reed
uiteindelijk helemaal door
naar Leiden. Grappig is dat
de huidige buslijn 50 van
Arriva in grote lijnen dezelfde route als deze tramlijn
volgt. Uiteindelijk in 1932
was het met de stoomtram
gedaan en reden alle trams
op elektriciteit. In 1948
verdwijnt de tram helemaal uit het straatbeeld en
De G i er st r a a t i n 1 9 7 1 / 1 9 7 2 .
wordt
het openbaar vervoer
De N Z H r eed to en n o g d o o r d e G r o te Ho u t st r a a t en ter u g va n a f h et sta t i o n ,
vi a d e Kr u i s st r a a t , B a r tel j o r i s st r a a t , G r o te M a r kt , Ko n i n g s st r a a t en G i er st r a a t
overgenomen
door stadsn a a r h et Ho u t p l ei n . E i g en l i j k d e r o u te d i e d e t r a m d a a r vo o r o o k r eed .
en streekbussen. Vanaf dat
moment reden er dus geen trams, maar bussen
Zo ongeloofwaardig als dit toekomstbeeld voor
door de Gierstraat.
ons is, zo verbijsterd zal een voormalige bewoner van de Vijfhoek zijn als die nu door onze
Toekomst
wijk zou wandelen, na hier veertig jaar niet
Stadsbussen door een straat waar vandaag de
meer te zijn geweest. Autoluwe straten, uitbundig groen in plaats van op de stoep geparkeerde dag nog nauwelijks voldoende ruimte lijkt voor
fietsers en voetgangers. We kunnen ons daar
auto’s, en geen openbaar vervoer meer dwars
door de wijk.
Openbaar vervoer
Want veertig jaar geleden reden alle bussen
richting Heemstede en verder door de Gierstraat en daarvoor zelfs nog een tram! In 1878
startte de Haarlemsche Tramweg Maatschappij
(HTM) met een (paarden)tramlijn vanaf het
station via de Grote Houtstraat naar de Dreef.
Toen in 1913 deze stadstram werd geëlektrificeerd, ging de route op de heenweg via de
Koningsstraat en Gierstraat, en terug via de

O nt s p o r i n g o p d e Ra a m b r u g b i j h et W i l s o n s p l ei n i n
Ha a r l em o p d i n s d a g 3 j u n i 1 9 0 2 , w a a r b i j m o to r w a g en
3 3 i n h et w a ter va n d e Ra a m g r a c ht ter ec ht k w a m .
‘Het zo u en i g e d a g en i n b es l a g n em en o m d e
d r en kel i n g w eer i n h et r ec hte s p o o r te k r i j g en ’,
l u i d d e h et fo to - o n d er s c h r i ft d est i j d s .

geen voorstelling van maken. Maar de trend
is duidelijk. Openbaar en personenvervoer
worden steeds meer buiten de woonomgeving
gesitueerd en het leven in onze binnensteden,
dus zeker in onze wijk, wordt plezieriger.
Natuurlijk, er rijden nog steeds overlast veroorzakende vrachtwagens door de Gasthuisstraat
en parkeren is nog steeds niet iedere dag een
pretje. Maar als je ziet wat er de afgelopen
150 jaar is gebeurd, dan kun je ervan uitgaan
dat het altijd beter kan en zal worden. Al duurt
dat soms even.
Tekst: Hans Smit
Foto’s: Dhr. H.J. Schepers en
www.blauwetram.nl
Bronnen: www.nzh-vervoermuseum.nl
NH-archief

NZH-VERVOERMUSEUM
In 1899 wordt de tramlijn HaarlemZandvoort geopend, de eerste
Nederlandse elektrische tramlijn met
bovenleiding. Deze lijn reed net niet
door onze wijk maar vanaf de Amsterdamse Poort - via het Houtplein en de
Tempelierstraat over de Leidsevaart
naar Zandvoort - en vanaf 1904 werd
Amsterdam het beginpunt.
Voor deze lijn werd aan de overzijde van
de Leidsevaart een tramremise van de
Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer
Maatschappij (NZHVM) gebouwd,
die na de opheffing van de tramlijnen
tot 2006 dienst deed als busgarage
voor Connexxion.
Tot voor kort bood het ook plaats aan
het NZH-museum. Het complex wordt
op dit moment gesloopt en moet
plaatsmaken voor woningen.
Gelukkig voor het museum en de vele
enthousiaste vrijwilligers die het
draaiende houden, is er een nieuw
onderkomen gevonden op de
A. Hofmanweg 35 in de Waarderpolder.
Binnenkort opent het museum zijn
deuren weer en kunnen de liefhebbers
hun hart ophalen bij alle oude tramwagens, zoals een echt Boedapesterstuurstandrijtuig, bussen in de originele
kleuren en met de originele logo’s,
uniformen en de overige herinneringen
aan andere tijden.

9

DAKTERRASSEN

DAKTERRASSEN

De geheime tuintjes op hoogte
Als je vanaf de V&D of de Nieuwe kerk kijkt, zie je talloze dakterrassen in onze wijk.
Dit gaf de redactie het idee om eens een kijkje te nemen bij deze tuintjes op hoogte
en het verhaal erachter te horen van de bewoners. Op onze oproep in het vorige
nummer van het Binnenblad hebben we een aantal leuke reacties gehad. Hierbij een
boeketje van uiteenlopende dakterrassen in onze buurt.
Tekst: Mik Schous. Foto's: Lies Nederstigt

Naam: Marc, Simone, Mischa en Lisa Reijnders
Adres: Wolstraat 16
Grootte dakterras: 25m2
Familie Reijnders woont in het oude pand van slagerij Bolle.
Ze zijn er tien jaar geleden komen wonen. Toen was het pand
aan de achterkant wel al uitgebouwd, maar het dak van de
uitbouw was nog onbenut. Marc en Simone hebben op dit
dak zelf een dakterras gemaakt. “Het is een mooi en groot
dakterras en gelegen op het zuiden. We kijken uit op de lager
liggende terrasjes van de buren en hebben een prachtig uitzicht op de toren van de Nieuwe kerk”, aldus Marc en Simone.
Marc is een bloemen- en plantenfanaat en dat is te zien aan
zijn tuin en dakterras. Hij is vooral erg trots op zijn jasmijn,
die de gehele schutting aan de achterzijde bedekt. Op het
terras zijn verschillende potten gevuld met orleanders, boerenjasmijn, rozen, een kersenboom en een palmboom die
is gekocht op de luilakmarkt. Marc heeft goed contact met
buurvrouw Marianne. Ze delen de liefde voor bloemen en
zorgen goed voor de tuinen en de onderlinge afscheiding.
De planten doen het erg goed, tenminste op de moestuintjes van een bekende supermarktketen na. Marc gaat graag
’s avonds op zijn dakterras werken en Simone zit liever in de
tuin. Voor de eerste bak koffie van de dag zijn ze wel vaak
samen te vinden op het dakterras.

Naam: Bob Schous en Kelly Geusebroek
Adres: Zuiderstraat 35D
Grootte dakterras: 100m2
Bob en Kelly wonen in een nieuw appartement, gelegen
aan de Raaks. Bij het appartement horen drie dakterrassen die ze delen met de andere bewoners van de negen
andere appartementen in het complex. Het erg ruime
dakterras heeft een fantastisch uitzicht, waarbij op één
punt zelfs beide Bavo-kerken te zien zijn. Kelly vindt het
vooral prachtig hoe ’s avonds de verlichte Sint Bavo achter
de silhouetten van de daken eruit springt.
Er is gedurende de dag altijd wel een plek op het terras
waar de zon is. Vooral in de zomermaanden zijn Bob en
Kelly veel te vinden op het terras. Om te eten, gezellig iets
te drinken met vrienden of om gewoon lekker van de zon
te genieten. Soms maken zij of één van de andere bewoners gebruik van de BBQ. Het terras ligt midden in het centrum, maar dat merk
je helemaal niet, vindt Kelly. Het is er stil en aangenaam. Je moet je best doen om een auto of winkelend publiek te horen.
Het terras is nog niet heel erg aangekleed, maar voor de toekomst zijn er plannen om het een grote make-over te geven. Er komt een
geheel nieuw interieur met het thema ‘strand’. Er komt een ruime hoekbank, reddingsboeien en helmgras. “We zijn bezig met de
voorbereiding, maar we kunnen er zeer waarschijnlijk pas volgende lente van genieten”, aldus Bob.
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Naam: Ed van Leeuwen en Lies Nederstigt
Adres: Gedempte Raamgracht 4
Grootte dakterras: 10m2
Het echtpaar woont op de eerste verdieping recht tegenover Jan Monnikendam. Ze wonen er inmiddels al 28 jaar. De kinderen zijn het huis uit en ze hebben het rijk alleen. Bij het huis hoort een dakterras
met de ideale ligging om tot laat in de namiddag nog de zon mee te pakken. Het terras kijkt uit op de
terrassen van de buren en verderop op de Korte Wolstraat en de Sofiastraat. Ed maakt niet veel gebruik
van het dakterras maar Lies vindt het een fijne plek. Ze is er vooral
’s ochtends te vinden met een kop koffie of in de namiddag, wanneer
ze er nog lekker kan genieten van de zonnetje.
Het terras is gevuld met verschillende planten, waaronder petunia’s,
een avocadoplant, moestuintjes van een supermarktketen, waterlelies in een teil en een mooi seringenboompje. Het boompje heeft
Lies meegenomen uit de tuin van haar moeder, nadat zij was overleden. Dit is inmiddels alweer 14 jaar geleden en elk voorjaar staat
de boom volop in bloei.
“Toen we er net kwamen wonen, keken we uit op een kopergieterij
en die had in de steeg een schuurtje met allerlei chemicaliën.
De dampen van de stoffen waren zelfs op het dakterras te ruiken.
Na een aantal jaar moest de zaak sluiten omdat het niet voldeed
aan de milieueisen. Sindsdien is het erg aangenaam op het terras”,
aldus Lies.

Naam: Wil Beek en Ruud Mol
Adres: Sophiastraat 4 zwart
Oppervlakte: 14 m2
Wil en Ruud wonen inmiddels al weer
27 jaar op dit adres aan de Sophiastraat.
Hun beide kinderen, Thomas en Rosa,
zijn opgegroeid in het huis. Twintig jaar
geleden besloten ze om een vervallen
schuurtje in de tuin te slopen en het
huis aan de achterkant uit te bouwen.
Zo ontstond op de eerste verdieping een
plat dak, dat goed kon functioneren als
dakterras en zo geschiedde het.
Het eerste dat opvalt is een aardig steile
houten trap die we beklimmen om het
dakterras op te komen. Eenmaal op het
terras zit je lekker beschut onder een aantal bomen. Het oogt erg ruim, maar zit je toch lekker beschut tegen de wind
en uit het zicht van de buren. “Je hoort continue de vogels in de bomen fluiten en daar geniet ik erg van”, aldus Wil.
Het terras wordt door de gehele familie veel gebruikt. Er is vaak wel iemand in de ochtend of in de namiddag te
vinden. De kinderen vierden meerdere jaren samen hun verjaardag op het terras en dan stond het terras ook volledig
vol. Dochter Rosa spande vaak haar hangmat op het dak en vorig jaar hadden ze nog een aardige moestuin op het
terras met aubergine, tomaten, munt, peper, rode bessen en frambozen.
Inmiddels zit Rosa in Spanje en is Thomas net terug van een lange reis. Het is wat rustiger in huis en dus ook op het
terras, maar dat geeft Wil en Ruud meer ruimte en tijd om zelf van het terras te genieten. Zoals als op de foto, waar Wil
samen met haar zus geniet op hun dakterras.
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DOELENPLEIN
Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

Uw afscheid,
mijn zorg.

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

Een persoonlijk afscheid dat goed geregeld is, kan

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

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

veel troost geven. Uitvaartverzorging Loes Hofhuis wil

Tacoyo, ontspanning
door inspanning

u hierbij helpen en ondersteunen. Het afscheid moet
immers zo zijn dat u er, ondanks alle verdriet, met
een goed gevoel op terug kunt kijken. Mijn uitvaartonderneming is klein en persoonlijk, maar ervaren en

Ademhaling
De ademhaling is heel belangrijk en wordt vaak
onderschat. Door langzamer te ademen en
de nadruk op het uitademen te leggen, ben je
meer ontspannen en word je gezonder. “Snel
ademen kost veel energie waardoor je last
kunt krijgen van uiteenlopende klachten zoals

met kennis van zaken. Ik wil u graag begeleiden in
deze kwetsbare en verdrietige periode van uw leven.
Meer informatie kunt u vinden op mijn website.

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

24 uur per dag
bereikbaar

combinatieles, waarbij gebruik wordt gemaakt
van diverse ontspanningstechnieken als Mindfullness en Yoga. Er wordt zowel op spierniveau
als hart-longniveau getraind, waarin het sterk
verschilt van andere Body & Mind-lessen. In
plaats van het isoleren van bewegingen, worden
er enkel totaalbewegingen gemaakt zonder
moeilijke pasjes of choreografie. Tacoyo is daardoor uniek en voor iedereen toegankelijk.

Hans Ummels woont in Oud Ade en geeft al 20 jaar Tacoyo. Hij laat ons
kennismaken met dit unieke anti-stressprogramma. Daarnaast runt hij in
de zomermaanden zijn eigen surfschool ADHW (Appeltaart Dan Het Water)
en staat hij bekend om zijn befaamde taarten. Gepassioneerd vertelt Hans
over de kracht van Tacoyo en hoe het programma zich onderscheidt van
andere Body & Mind-lessen.
Van docent tot trainer
Ooit begonnen als leraar op een middelbare
school, kwam Hans er al snel achter dat zijn
passie elders lag. Naar aanleiding van een
advertentie begon hij in 1995 als cursist met
Tacoyo. Na een aantal lessen besloot hij zelf de
opleiding te volgen om vervolgens zijn eigen
franchise in Haarlem en Alphen aan de Rijn te
starten.
“Haarlem had behoefte aan Tacoyo en het leek me
een leuke stad om les te geven. Inmiddels huur ik
hier al 20 jaar twee gymzalen,” vertelt Hans.
Tacoyo met appeltaart
Naast Tacoyo geeft Hans surflessen vlakbij
Leiderdorp, knapt hij huizen op en verkoopt
zelfgebakken taarten aan horeca en particulieren. Op de zaterdagen in de maand augustus
kan men om 10 uur ’s ochtends op de camping
in Spijkerboor terecht voor Tacoyo-trainingen
in de buitenlucht. Lekker met de voetjes in het
gras aan het water en na afloop koffie met een
heerlijk stuk appeltaart.
Anti-stress
Tacoyo staat voor ‘Training, Ademhaling, Conditie,

Ontspanning, Yoga en Omgaan met stress’.
Gedurende de 75 minuten intervaltraining wordt
intensief bewogen op muziek, afgewisseld met
bewuste ontspanningsmomenten. Ontspanning
door inspanning om stress te voorkomen en de
algehele conditie te verbeteren zonder overbelasting. De laatste 15 minuten wordt afgesloten
met een ontspanningsoefening. Op deze manier
leert men omgaan met stress en spanning in het
dagelijks leven. “Inspannen is makkelijk en ontspannen is lastig, maar het is zeker zo belangrijk.
Stress is een van de vele oorzaken van ziektes.
Door effectief te trainen, heb je aan één uur per
week al een goede basis waar je veel profijt van
hebt,” aldus Hans.

Door te ontspannen,
maak je ruimte
om te bewegen
Body & Mind
Tacoyo is zo’n 35 jaar geleden door Taco Veldstra ontwikkeld aan de universiteit in Leiden
waar hij les gaf aan studenten. Het is een

overgewicht, hoge bloeddruk, hoofdpijn, rugpijn, slaapproblemen en een burnout. Bij veel
sportbeoefenaars wordt daar nauwelijks op
gelet,” licht Hans toe.
Vaste kern
Met een gemiddelde leeftijd tussen de 35 en 55
jaar, is er bij Hans weinig verloop onder de leden.
De groep bestaat voornamelijk uit een vaste kern
van gemiddeld 15 personen per les - 70% vrouwen
en 30% mannen - waarvan een aantal al van begin af aan meedoet. Iedereen kan zich er thuis
voelen en speciale kleding is niet nodig.
Proefles
In Haarlem is er keuze uit vier lessen op twee
adressen: Woensdag 17:30-18:45 uur en 18:4520:00 uur op de Daslookweg 2 en zaterdag
9:00-10:15 uur en 10:15-11:30 uur op het
Doelenplein achter de bibliotheek.
Mocht je enthousiast zijn geraakt bij het lezen
van dit artikel, geef je dan op voor een proefles
door te bellen of mailen naar:
ummels.hans@gmail.com / 06-28795569.
Verdere informatie is te vinden op de website:
www.tacoyo.nl
Tekst: Mijke Groot. Bron: Tacoyo website		
Foto’s: Lies Nederstigt
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RAAKSGEBIED
JOPENFESTIVAL

De fietsspecialist

Informatieavond

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

Open over de dood
Uitvaartverzorging Loes Hofhuis organiseert op maandagavond
31 augustus om 20.00 uur in samenwerking met Landgoed Duin &
Kruidberg een gratis informatieavond 'Open over de dood' omtrent
de vele mogelijkheden bij het afscheid nemen van een dierbare.

Jopenfestival 2015
20 jaar Jopen: Van Hoppen tot Mooie Nel
Op zondag 13 september herleeft de rijke historie van Jopen op
de historische gronden van het Nieuwe Kerksplein in Haarlem.
Het Jopenfestival heeft dit jaar het thema ‘20 jaar Jopen:
Van Hoppen tot Mooie Nel’.
Historisch vermaak
Het festival wordt omgeven door straattheater en muziek.
Kom kijken hoe de Jopenbieren muzikaal en theatraal tot leven
komen. Zo worden bezoekers ontvangen door Jopen Hoppen
(symbool voor het begin van Jopen) en Jopen Mooie Nel IPA
(symbool voor het heden, verkozen tot ‘Het beste bier van
Nederland 2015’).

Bedoeling van de voorlichtingsavond
Veel vragen over afscheid nemen, de begrafenis of crematie,
worden pas gesteld wanneer de dierbare al is overleden. “Ik krijg
veel vragen zoals of het rouwcentrum op de Zijlweg ook een
crematorium is, hoeveel geld er gespaard (had) moet(en) worden
voor een afscheid en hoe ze daarvoor verzekerd zijn, en of een kist
hergebruikt wordt. De voorlichtingsavond biedt de gelegenheid om
allerlei vragen te stellen aan mij, maar ook aan andere experts, die
op de avond aanwezig zijn,” aldus Loes.
In de vorm van een mini-uitvaartbeurs zullen onder andere aanwezig zijn: Jasmijn Bloembinders, de Uitvaartwinkel uit Noordwijk,
Stichting de Regenboog voor kinderen die te maken krijgen met
ziekte of overlijden, inloophuis Kennemerland voor palliatieve zorg
en MomenTaal, begeleider bij sleutelmomenten. Ook wordt er
gratis persoonlijk advies gegeven over uitvaartverzekeringen.
Hiervoor dient men de verzekeringspolissen mee te nemen.
Inhoud programma
Daan Westerink, verlies- en rouwdeskundige, is de eerste spreker
op de avond. Daan begeleidt mensen na een verlies en spreekt
over haar kennis en ervaring. Daarna worden een aantal sfeervolle
optredens gegeven. Zo spelen cabaretiers Mylou Frencken en
Pieter Tiddens een deel uit hun succesvolle theaterprogramma
‘De Rouw Revue’, waarin ze rouwrituelen nieuw leven inblazen.
En laat danseres Haya Maëla zien dat muziek er niet alleen is om
naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. In de pauze en na
afloop van het programma is er de mogelijkheid om langs de
verschillende standjes te lopen en vragen te stellen aan de standhouders en Loes Hofhuis zelf.

Het Jopenfestival kenmerkt zich door een ontspannen sfeer,
opzwepende klanken en handwerkslieden die hun ambacht
demonstreren. Volwassenen kunnen dit jaar weer deelnemen
aan een wedstrijd fustheffen en aan het eind van de middag
genieten van livemuziek. Ook zijn er voldoende activiteiten voor
kinderen, zoals theater en een speurtocht. En dit jaar hebben
we weer een spectaculaire act in petto voor jong en oud.
Restaurant In ’t Goede Uur serveert de heerlijkste gerechten.
Brouwtraditie
Haarlem staat bekend om zijn rijke bierhistorie. In de veertiende
eeuw groeit Haarlem uit tot een van de belangrijkste brouwerssteden van Nederland. Het bier wordt in vaten van 112 liter
‘Jopen’ over het Spaarne vervoerd. Met de komst van biermerk
Jopen is de Haarlemse brouwtraditie in ere hersteld. Jopen is
een dynamische brouwerij, waar geëxperimenteerd wordt met
de nieuwste technologieën, unieke bierstijlen en spannende
bier-spijscombinaties. Met de opening van het tweede brouwhuis breekt weer een nieuw hoofdstuk aan.
Het festival is gratis te bezoeken. De bierkranen gaan om 11.00
uur open en sluiten rond 18.00 uur. Kom en laat je verrassen!

Aanmelden
Deze voorlichtingsavond is kosteloos en na aanmelding vrij toegankelijk. Aanvang is om 20.00 uur in de Cremerzaal van Landgoed
Duin & Kruidberg en duurt tot 23.00 uur.
U kunt zich aanmelden voor deze avond via: info@loeshofhuis.nl
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ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

EVENEMENTENKALENDER / VAN DE WIJKRAAD

E

lke generatie tieners heeft wel te kampen met vooroordelen die vaak
beginnen met die jeugd van tegenwoordig... Maar niet in Het Binnenblad, daar is het prima gesteld met de tieners die in onze wijk wonen.
Dat bleek al uit de vorige editie toen we met Chiel spraken en ook nu weer
uit ons interview met zusjes Florine (12) en Tess (11) van Willigenburg. Samen
wonen ze met hun ouders en hond Nora aan de Gedempte Raamgracht.

veel na het eten op straat. Vroeger gingen we
ook vaak voetballen op het Wilsonsplein, maar
die kinderen zijn allemaal groter geworden en
is dat helaas wat verwaterd.”

Haarlem Jazz en More Woensdag 19 t/m zaterdag 22 augustus
Het grootste gratis jazzfestival van Europa. Naast de Grote Markt
en omgeving komen er podia op het Klokhuisplein, de Oude
Groenmarkt en het Proveniersplein.
Info: www.haarlemjazzandmore.nl
Korenlint – zaterdag 12 en zondag 13 september
Voor het 12de Korenlint hebben zich opnieuw meer dan 120
koren uit het hele land aangemeld, met optredens op bijzondere
locaties waaronder Het Dolhuys, het Meterhuis/ChocOase en de
Nieuwe Kerk. Info: www.korenlint.nl

Florine heeft een druk sociaal leven. Zo
hockeyt ze drie keer per week op hoog niveau,
rijdt graag paard en speelt veel met haar beste
vriendin Lynn die net buiten de stad woont.
“Meestal heb ik na school niet veel huiswerk
en genoeg tijd voor mijn hobby’s. Het ligt er
een beetje aan hoe ik het plan. Je hoeft ook
niet alles perfect te kennen. Toetsen zijn altijd
meerkeuzevragen, dus het antwoord staat er
toch wel tussen.”

Ik heb een Optimist
‘Ketchup’ die ik kan
omtoveren in een
roeiboot!
Wat betreft het wonen in de stad, ziet Florine
niet veel problemen. Met name de Vijfhoek
vind ze gezellig. “Omdat je weinig tuin hebt,
zit men lekker voor hun huis in de zon. Zo
leer je veel mensen kennen. Als ik één ding
kon veranderen, dan graag het hard rijdende
16

Open monumentendagen – zaterdag 12 en zondag 13 september
Haarlem kent veel monumenten. Hiervan zijn er dit weekend
60 te bezoeken
Info: www.openmonumentendag.nl/gemeente/haarlem/

F lorine

verkeer. Dat is niet fijn
wanneer je op straat wilt spelen.”
Tess
De geboren en getogen Haarlemse woont al
haar hele leven in de Vijfhoek. Net als haar
zus zit ze op de Dreefschool en gaat volgend
jaar naar groep 8. Ze hoopt uiteindelijk naar
de HAVO te gaan, om daarna door te studeren
voor dierenarts.
Ondanks de vele kinderen in de Vijfhoek, heeft
Tess meer vriendinnen buiten de wijk wonen.
“Mijn vriendinnen wonen rond de Dreef vlak
bij school. In het weekend logeer ik bij meisjes
uit mijn klas of spreek ik met teamgenoten
na het hockyen af.” Ook Tess is namelijk een
fanatiek hockeyer en traint drie keer per week
bij Alliance met wedstrijden in de weekenden.
Tennissen en trampolinespringen vindt ze
ook heel leuk, maar het meeste speelt ze met
vriendin Kiki of met haar zus. “We hockeyen

Tes s

hockeykamp en deze zomervakantie met het
hele gezin een week zeilen in Kroatië. “In
Friesland hebben we een vakantiehuisje waar
ik een Optimist ‘Ketchup’ heb. Hij is rood en
die kan ik omtoveren in een roeiboot, een
combinatieboot dus.”
Tess ziet veel voordelen aan het wonen in de
stad. “Ik kan lekker shoppen met mijn moeder.
Mijn ouders kunnen lopend naar de kroeg. Op
straat spelen vind ik geen probleem. Zelfs met
een hond is het goed te doen, al is het wel fijn
om Nora in Friesland lekker in het weiland te
laten rennen.” Wel zou ze het leuk vinden als
er wat meer in de wijk georganiseerd wordt
voor kinderen. “Een springkussen of je laten
schminken en een veertje in je haar laten zetten bijvoorbeeld. Een kinderfestival zou ook
erg leuk zijn.”

Van de Wijkraad
Beste wijkbewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen,

Zelfs in de vakanties doen de zusjes veel aan
sport. Zo gaan ze elk jaar op wintersport,

Florine
Van origine Amsterdamse, woont Florine vanaf
haar eerste jaar in de Vijfhoek en weet eigenlijk niet beter. Nu zit ze nog op de Dreefschool
in groep 8 en volgend jaar gaat ze naar het ECL
Atheneum. Ze had graag naar het Sancta Lyceum
gegaan maar daar was ze voor uitgeloot.

Er wordt in huize Willigenburg fanatiek gehockeyd. Zo traint Florine drie keer per week
bij Alliance, één keer per week in het selectieteam van beste meisjes uit Noord-Holland en
op zaterdagen wedstrijden door het hele land.
Op de vraag wat ze later wil worden, hoeft ze
dan ook niet lang na te denken. “Ik wil graag
tophockeyer worden.... of rechter of iets in
de mode, want bij hockey moet je er wel iets
naast doen om meer te verdienen. Mode lijkt
me leuk, maar ik vind het ook fijn als mensen
niet onterecht een straf krijgen.”

Wat is er allemaal te doen?

Haarlem Cultuur Festival – zaterdag 12 en zondag 13 september
In de binnenstad wordt het jaarlijkse Haarlemse culturele seizoen
ingeluid met een diversiteit aan kunst en cultuur.
Info: www.haarlemcultuurfestival.nl
Jopenfestival – 13 september
Tijdens het festival dat op het Nieuwe Kerksplein plaatsvindt,
wordt er in de vorm van straattheater, muziek, spellen en
ambachten het verhaal van Jopen in de loop der eeuwen uit de
doeken gedaan. Info: www.jopenbier.nl
Concert in de Nieuwe Kerk – zaterdag 19 september
Concert van het Erasmus-trio, bestaande uit Thomas Herrmann,
piano, Vera Laporeva, viool en Xiaojia Xu, cello. Aanvang 14.30 uur.
Vijfhoek huiskamerfestival – zondag 20 september
In 12 huiskamers worden 12 voorstellingen door bekende en minder
bekende artiesten gegeven die in een aantal woningen in de Vijfhoek
worden opgevoerd. Met als feestelijke afsluiting van deze 7de editie
een topfeest met diverse live optredens.
Info: www.facebook.com/hetvijfhoekhuiskamerfestival

De kranten staan er vol van: de Tour de France komt in de streek.
U begrijpt het al…. ik schrijf dit verhaal vanuit ons vakantiehuis in
Monléon-Magnoac in de Pyreneeën. Op een afstand van 1300 kilometer
volg ik al een hele maand de gebeurtenissen in Haarlem via Facebook en mail. Ook politiek Haarlem is aan z’n welverdiende vakantie
begonnen en de vergaderingen en besprekingen liggen stil tot
begin augustus. Als u dit bericht leest, zijn we in de tijd alweer
een stuk verder. Maar terwijl ik dit schrijf, is het in Frankrijk vooral
genieten van de bergen, de zuivere lucht, het heerlijke eten en
drinken maar vooral het contact met de mensen hier in het dorp.
De activiteiten van Jelle Fekkes in het kader van de verduurzaming
en vergroening van onze wijken beginnen steeds meer vorm te krijgen.
Steeds meer bewoners melden zich aan om mee te denken en
mee te doen. Een prima ontwikkeling vind ik. U kunt zich altijd nog
aanmelden via onze website of via Facebook wanneer u wilt meedoen of meedenken. We moeten er de komende maanden nog een
flinke schep bovenop doen om de plannen verder uit te werken.
De verbouwing van het voormalige ING-gebouw aan de Wilhelminastraat gaat zeer voorspoedig en de planning lijkt te worden gehaald
om de bewoners voor de 24-uursopvang te kunnen begroeten in
hun nieuwe onderkomen.
Het budget voor de Wijkraad is vastgesteld. Gelukkig kunnen we
weer vooruit met de bewonersinitiatieven en deze ook financieel
ondersteunen. Ook de verordening op de wijkraden is door de
gemeenteraad akkoord bevonden. Dus de kaders waarbinnen
we kunnen werken, lijken voor de komende jaren vaste vorm te
hebben. De toekomst van de wijkraden in Haarlem is veiliggesteld.
Hulde aan de Wijkraad Heiliglanden/de Kamp die namens de vier
wijkraden in het centrum de verordening van goede en opbouwende
kritiek heeft voorzien, iets waar de raad dankbaar gebruik van heeft
gemaakt bij de beoordeling.
Voor u ligt weer een nieuwe prachtige uitgave van ons wijkblad
‘Het Binnenblad’. De redactie heeft in de vakantiemaand flink doorgewerkt om tot dit resultaat te komen. Dank voor jullie inzet en
enthousiasme.
Een groet voor alle lezers van 'Het Binnenblad'.
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

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

Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt
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ONDERNEMER IN BEELD

Marcel Vitalli een vuurbestendig
elekrotechnisch expert
Wie ook maar enig oog voor voertuigen heeft, moet het bakbeest van deze
man in Haarlem ooit opgemerkt hebben: de landrover met daarop de naam
Elektrotechnisch Buro Marcel Vittali. In de Lange Boogaardstraat 5 heeft hij
zijn kantoor, waar Het Binnenblad hem sprak over zijn bedrijf en zijn carrière.

Hightech huis
Marcel installeert en repareert vanaf de elektrameter tot aan het stopcontact. Ook data-aansluiting (internet) en besturingsprogramma’s die
met de telefoon te bedienen zijn, vallen onder
zijn vakgebied. Het installeren vindt vrijwel
altijd op de locatie zelf plaats, Marcel is daarom
altijd de hort op. Met zijn enorme landrover
reist hij het hele land door om installaties en
reparaties te realiseren rondom elektra.
Zijn meest bijzondere project betrof het via de
iPad bedienbaar maken van de aansturing van
allerlei elektronische zaken in een zogenaamd
‘hightech huis’. Via de iPad konden de inwo-

Better call an
expert than a
fireman!

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

ners de zonwering en de verwarming regelen,
maar ook alvast de sauna laten opwarmen als
ze wisten dat ze binnen twintig minuten thuis
zouden zijn.

	
  

Jarenlang werkte Marcel Vittali (47) in loondienst bij verschillende energiebedrijven. Hij
ervaarde er weinig sfeer en gedrevenheid.
”Men had de instelling ‘morgen kan het ook nog’,
waar weinig passie voor het vak vanaf straalde”,
aldus Marcel. Dertien jaar geleden zette hij
daarom de stap om voor zichzelf te beginnen.
”Ik wilde meer uit mezelf halen.”
Rasechte Amsterdammer in Haarlem
Als rasechte Amsterdammer was het een pittige
beslissing om naar Haarlem te verhuizen. Toch
heeft Marcel er nooit spijt van gehad. ”Amsterdam is veranderd. Het is vijandelijker geworden,
agressiever. Er zijn geen gemoedelijke buurten
meer.” In de Vijfhoek voelt hij zich thuis, met
zijn vrouw en twee dochters. Toen hij zijn huis,
waar hij ook zijn kantoor heeft, kocht, was
het geheel een bouwval. Mede door zijn werk,
waarvoor hij vaak betrokken is bij bouwprojecten, zag hij meteen wat voor potentie het
huis had. Na een jaar lang heen en weer rijden
tussen Amsterdam en Haarlem om aan het huis

te klussen, was het af. Hier woont en werkt hij
inmiddels al dertien jaar met veel plezier.
Erkend elektrotechnisch installateur
Om zijn bedrijf goed te laten lopen heeft
Marcel behoorlijk hard moeten werken. Hij had
de ervaring, maar miste de officiële papieren
om bepaalde
taken uit te
mogen voeren.
Hij is nooit
iemand geweest
die van leren
hield, hij wilde
gewoon doen.
Zijn diploma van de LTS en het leerlingstelsel
(4 dagen werken, 1 dag theorie) moest worden
aangevuld met extra opleidingen. Vier jaar lang
heeft hij zijn gezin met twee jonge kinderen,
een nieuw bedrijf en een avondschool van
4 dagen per week moeten combineren om te
worden wat hij nu is: zelfstandig erkend elektrotechnisch installateur.

Expertise doorgeven
Inmiddels loopt het bedrijf dusdanig goed dat
er ook ruimte is om energie te steken in stagiaires.
”Het vak moet doorgegeven worden, want er
zijn momenteel te weinig elektrotechneuten en
dat wordt alleen maar erger. En specialisten
op dit vlak zijn nodig, om ongelukken te
voorkomen. Officieel is het toegestaan je eigen
elektrische installatie aan te leggen. Hobbyisten
denken kosten uit te sparen en met ‘gezond
boerenverstand’ hun eigen gas en elektra te regelen. De gevaren die hieraan kleven zijn echter

groot. Elektra is brandveroorzaker nummer 1!
Daarom dient men altijd door een erkend installateur en reparateur het elektra en gas aan
te laten leggen.” Marcel zijn motto is dan ook:
”Better call an expert than a fireman!”
Tekst: Nynke Rijnberg
Foto: Lies Nederstigt
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CONTACT

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 
14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Voor alle zaken, ook meldingen als scheve
paaltjes via www.haarlem.nl/melding-doen/
Of melden via de BuitenBeter App
www.buitenbeter.nl

Kijk op de wijk
Kunstenaresse Sylvia Buyten woont al 23 jaar aan het Wilsonsplein. Vanuit haar betrokkenheid bij de herinrichtingen van het plein heeft zij geïnitieerd om een Hinkelbaan te mozaïeken.
Door het weer is het plan om deze baan met de bewoners van het Wilsonsplein te
mozaieken, niet doorgegaan. Daarom heeft Sylvia de tegels zelf aangepakt.
Sylvia geeft ook creatieve workshops. Zie hiervoor www.voilawalhalla.nl
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een aantal
buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
buurtbewoners krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart
Hans Smit
Ingrid van Dam
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Lies Nederstigt (fotografie)
Linda Lampe
Mijke Groot
Mik Schous
Nynke Rijnberg
Peter Beentjes (vormgeving)
Bezorging
Coördinatie: Vacature (waarnemer Jan Hoving)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn, Marjolein
Wiegers en Thera Beek.
Drukwerk
Copycentre Haarlem
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Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 15 september 2015 naar
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Nieuwe Kerksplein 17,
2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl
Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid
Jan-Willem Stoop, lid, webmaster
José Boele, lid, project parkeren, 24 uurs opvang

Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl
Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden  751 72 00
www.spaarnelanden.nl
Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

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

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

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

