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ONDERNEMER IN BEELD
Deze keer aandacht voor onze adverteerder
PronkScriptum, het communicatiebureau van
Ferdinand Pronk, tekstschrijver, dagvoorzitter
en communicatieadviseur. Ferdinand is ook
redacteur van ons Binnenblad. Hij biedt nieuw
schrijftalent, dat zich bij de redactie meldt,
een gratis schrijftraining aan!

6

WONEN JULLIE OOK HIER?
Een dubbele pagina voor een dubbelinterview
met wijkbewoners Jan en Rika uit de Lange
Annastraat. Al 35 jaar lang is hun leven vergroeid met de Vijfhoek. En met de metamorfose van onze wijk, die zijn dynamiek weer
heeft teruggekregen.

9

HISTORIE – DE KLOK VAN DE NIEUWE KERK
Heeft u ook wel eens het idee dat de klok van de
Nieuwe Kerk een beetje van slag is? Zou kunnen,
maar dat ligt dan niet aan koster Ruud Balkenende
die zich het vuur uit de sloffen loopt om het
originele uurwerk uit 1795 iedere dag op tijd te
laten lopen.

PROVENIERSTUIN VERNIEUWD
Op 16 juni werd de geheel vernieuwde
Provenierstuin geopend. Met een knipoog naar
de historie van dit dierbaar plekje Vijfhoek.
Het Binnenblad maakte er een dagje Amsterdam van om in de tuin van het Rijksmuseum
met ontwerper Sanne Horn te spreken.
Over het proces, het resultaat en haar passie
voor planten.
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MOOISTE WIJKVERHALEN
Onze buurwijk Heiliglanden
De Kamp heeft een boekje
uitgegeven met de mooiste
verhalen, opgetekend uit de
mond van de bewoners. ‘Dat kunnen wij niet op
ons laten zitten,’ dacht wijkraadslid Elena
Nastase. Dus zoekt zij mensen die als interviewer, schrijver, corrector of op een andere
manier aan het boekje willen meewerken. Onze
wijk zit vol verhalen, dus dat moet lukken!

16

Al te Goed...
Mijn buurvrouw is een lieverd. Zij
heeft voor elke oplossing een probleem. Maar nu kwam ze met iets
slims. Haar buurman Piet kan het niet
hebben dat het vuilnis naast de vuilcontainers wordt gezet als ze vol zijn
of kapot. Dus wat doet Piet, hij brengt
de zooi naar een container die nog
niet vol is of die het wel doet. Daar
heeft-ie een stapel pasjes voor.
‘Ja’, zeg ik tegen haar, ‘dat nieuwtje
kwam in het Binnenblad en op internet. Dus nu pleurt iedereen zijn spullen gewoon op straat. Piet ruimt het
wel op. Die is tenslotte 77 en heeft
toch niks anders te doen.’
En dan vindt zij mij weer een oude
zeur.
‘Nee’, zegt ze, ‘het probleem is dat
Piet een weekendje in Hengelo is. En
daar krijgt hij zijn appeltaart niet door
de keel omdat hij voortdurend telefoontjes krijgt uit de Vijfhoek: Wanneer hij die rotzooi komt opruimen.
Dus eigenlijk wil hij terug naar huis.
Maar deze man heeft toch ook recht
op een paar dagen vrij?’
Ze heeft er iets op bedacht: ‘Op
iedere container plakken we een bordje met de tekst: Piet is met vakantie,
dus ruim zelf uw rommel op.’
Ja, al te goed is buurmans gek. Ik
weet een veel betere oplossing, buuf.
We laten dat bordje er definitief op zitten. Dan kan Piet zo lang als hij wil in
Hengelo appeltaart eten.
Misschien neemt iedereen dan gewoon zijn verantwoordelijkheid. En
zet er even bij dat ze ook het bordje
ernaast bekijken. Daar staat het nummer van Spaarnelanden dat je kunt
bellen als er iets mis is met een bak.

BIJZONDER HOTEL
Nooit geweten wat die vrolijk wapperende vlag
aan de gevel van Wilhelminastraat 42 betekende? Toch zit Zorghotel Pitstop daar al jaren.
Lees dit artikel als u meer wilt weten over deze
bijzondere instelling. En is dat voor u niet voldoende? Ga gewoon langs voor een kop koffie,
of zelfs een compleet diner.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
• 15 Onze jeugd van tegenwoordig • 19 Wie
WeetWaar? • 19 Evenementenkalender • 20
WijkraadBulletin •

Binnenvetter
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Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

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

huidadvies

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

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

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

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

www.melgers.nl

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

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

Volg ons op
Facebook

Botermarkt 22 Haarlem
Op vertoon van deze advertentie 2e bol gratis

JOPENKERK HAARLEM
BROUWERIJ | GRAND CAFÉ | RESTAURANT

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

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

ONDERNEMER IN BEELD

Doe als een koe

Wie hoort wat Ferdinand Pronk allemaal in onze wijk onderneemt, kan zich
moeilijk voorstellen dat deze onvermoeibare creatieve duizendpoot hier pas
anderhalf jaar woont en werkt. Misschien hebt u hem wel ontmoet toen
hij vorige maand in de Nieuwe Kerk gespreksleider was bij een bijeenkomst
over The Lounge. Dan heeft u hem leren kennen in een van zijn kwaliteiten.
“Het is een gesprek gebleven, en dat is mooi,” zegt hij er zelf over.

M

eer dan een jaar hebben zijn partner
en hij er een wedstrijd van gemaakt.
Wat ging het worden? Deventer, waar
Ferdinand woonde, of Haarlem, de woonplaats
van zijn nieuwe liefde Lucie. Haarlem won en
Ferdinand heeft daar geen spijt van.
Bovendien was hij met zijn communicatiebureau PronkScriptum flexibel qua vestigingsplaats. Maar hij moest wel aan de bak: “Ik had
een heel groot netwerk in Deventer. Hier in
Haarlem kende ik bijna niemand. Alleen een
wijkambtenaar uit Deventer die bij Buuv was
gaan werken.”

Vrijwilligerswerk
Ferdinands professionele Haarlemse netwerk
bestaat inmiddels uit vakmensen op aanvullende
vakgebieden, zoals fotografie, vormgeving,
webdesign en marketing. ‘Dan weet je waar je
moet zijn voor dingen, dat maakt het leven wel
zo makkelijk en leuk,’ is zijn credo. Daarnaast
is Ferdinand verslaafd aan vrijwilligerswerk:
“Behalve in de Wijkraad en het Binnenblad, zit ik
bij de Verhalenmakers, Bedrijf en Samenleving,

de Sociëteit en Improvisatietheater Tartrek.
Lokale radio is ook geweldig om een stad te
leren kennen. Daar ben ik mee begonnen toen
ik in Leeuwarden woonde, bij Radio Aquarius.
In Deventer deed ik dat ook. Hier in Haarlem
niet. Ik heb er wel over gedacht, maar Lucie zei:
‘Misschien doe je zo wel genoeg’.”
Communiceren
Dat Ferdinand veel voor de overheid werkt,
heeft te maken met zijn andere achtergrond.
Voordat hij naar de School voor Journalistiek
in Zwolle ging, studeerde hij af als ruimtelijk
planner: “Ik ben eerst het milieuwerk in gerold.
Op een bepaald moment moest ik een schilder
uitleggen dat hij van al zijn bussen verf de hoeveelheid oplosmiddelen moest berekenen. Daar
was het dan van afhankelijk of hij vergunning
voor uitbreiding kreeg. Toen dacht ik: ‘Ik zit hier
helemaal verkeerd’ en ben ik gaan doen wat
ik altijd al wilde: schrijven. Of eigenlijk beter:
communiceren, want dat gaat ook vaak best
zonder tekst.” Ferdinand schrijft het best als hij
achter het onderwerp staat. Iets recht praten

wat krom is ligt hem niet zo: “Ik vind het leuk
om het verhaal vanuit de mensen te vertellen.”
Improviseren
“Je geeft ook schrijftrainingen. Hoe leer je mensen schrijven?”, vraag ik. “Leer om nieuwsgierig
te blijven. Ik vind de koe het allerleukste dier.
Alles wat haar opvalt, daar loopt ze op af. En
kijkt je nieuwsgierig over het hek aan met die
trouwe koeienogen. Je hebt meteen contact
met die beesten. Ik heb ook het idee dat ze een
netwerk vormen . Die nieuwsgierigheid is een
voorwaarde om mijn werk goed te kunnen doen.

Ik werk de laatste tijd veel op het strand, bij
Zee-as in Zandvoort (niet te verwarren met die
saaie Zuid-as in Amsterdam). Daar heb ik een
combinatie gemaakt van schrijfworkshops en
improviseren. Door een improvisatieoefening
maak je eerst je geest leeg en dan kun je veel
lekkerder schrijven. Je komt op meer ideeën, je
staat meer open voor associaties.”
Binnenblad
Toen Ferdinand zich aanmeldde bij het Binnenblad kreeg hij te horen: ‘De redactie heeft even
een vacaturestop’. Nu, bijna een jaar later, zijn
er ineens schrijvers te kort. Dus vragen we
Ferdinand waarom je zou moeten toetreden tot
de redactie. Hij somt het zo op: “Het is vrijwilligerswerk in een professionele werkomgeving.
Je geeft mede vorm aan de inhoud van het blad.
Het is niet zo’n punt als je niet weet hoe de d’s
en t’s moeten, dat lossen we samen wel op. En
er zitten vakmensen in het team waar je als
beginnend schrijver nog wat van kunt opsteken.
Als daar behoefte aan is, wil Ferdinand iedereen
die denkt: ‘Dat Binnenblad lijkt me wel wat’,
een gratis schrijftraining aanbieden.
www.pronkscriptum.nl
Tekst: Hans Smit
Foto's: Yvon Didden en Lucie Kessens
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E

en prachtig gerestaureerd monumentje en een wonderschone binnentuin, grenzend aan de Koopallepoort. We zijn in de Lange Annastraat
14, het woondomein van Jan Geerts (61) en Rika Dantuma (72). Met
hen praten is graven in het verleden van de wijk aan de hand van 35 jaar
herinneringen, dossiermappen, fotoboeken en dia’s. Hun leven is vergroeid
met het voortbestaan, de restauratie en de metamorfose van de Vijfhoek.
Logisch: Jan, van beroep bouwkundige, was van 1981 tot 1987 verbouwleider van het Bouwburo in de wijk.

Van flat naar monument
Bouwkunde
Ze woonden in de jaren zeventig in een flat,
Jan volgde lessen aan de Avondacademie voor
maar wilden een aangepaste woning creëren
bouwkunst en studeerde af op energiezuinig
voor hun gehandicapte zoon. Helaas, speling
bouwen. Na een paar jaar werken op architecvan het trieste noodlot, overleed hij voor ze in
tenbureaus werd hij in 1981 verbouwleider bij
1982 naar de Lange Annastraat verhuisden.
het Bouwburo in het wijkraadsgebouw in de
Het monumentenpandje dat Jan de komende
Doelstraat. De buurt had destijds vele pakhuisjaren zou restaureren, was nog lang niet af.
jes, zo’n elfhonderd woningen en veel krotten,
Rika: “Er zat nog geen
met name in de straten
deurknop in, maar er
rond het Vijfhoekswas gas, licht en water.”
pleintje. De jaren
Zij had in het begin
tachtig kenmerkten zich
wel haar bedenkingen
door de recessie, een
tegen het pand en de
slechte huizenmarkt,
toen nog armoedige
hoge rentestanden
staat van nogal wat
en lage subsidies. De
Lange Lakenstraat 17-19,
woningen in de Vijfgemeente kwam eind
pakhuisjes worden woning.
van de jaren zeventig
hoek. “Ik werkte vanuit
aanvankelijk met
Geestgronden Vogelenallerlei sloopplannen.
zang (psychiatrisch
Jan spreidt een grote
ziekenhuis, nu GGZ
kaart uit op tafel. “Dit
inGeest, red.) soms in
is een artikel-13-kaart,
apotheek Centraal, ik
volgens
de oude Wet
kwam hier nooit. Ik
Wester Boogaardstr. 9,
Nieuwbouw in de
te
koop
voor
Lange
Raamstraat,
op de Ruimtelijke Ordeben er toen maar eens
4000 gulden.
1e paal namens de wijk
langsgefietst en kwam
ning, met de onteigedoor Wil Bellekom
thuis met de boodningsplannen. Veel wat
gearceerd is, wilde de
schap: joh, nummer
gemeente plat hebben.
14 bestaat niet eens.”
De bewoners konden
Maar het bestond wel
dan naar Schalkwijk.
degelijk, al vóór 1650.
Maar ze gingen niet
Na de grote brand van
weg, het enige effect
1576 die alle houten
was dat niemand meer
woningen in de hele
Hoek Breestraat, Lange Raamstraat,
iets deed aan zijn huis.
buurt verwoestte, is de
de 250e woningverbetering in de Vijfhoek
Heel wat panden waren
Vijfhoek tussen 1600
zo gaar als een klontje.”
en 1650 herbouwd –
met gevels van steen. En die heeft dit huis. Jan en De gemeente die vrijwel geen eigendom had in
de Vijfhoek, wilde begin 1982 gaan onteigenen
Rika bouwden het op vanuit de bouwval, al was
en schreef vele eigenaren aan om hun huizen
Monumentenzorg niet altijd blij met de pragmatiaan haar te verkopen. De onteigeningsplannen
sche oplossingen van Jan. “Er stond een schutting
stuitten meteen op fel verzet. Voor Jan was dat
waar iedereen zijn vuil overheen gooide. We
het sein om via het Bouwburo dat inmiddels
hebben er 22 vrachtwagens met puin uitgehaald
gonsde van de activiteiten en bevlogen ideeën,
en drie populieren, in stukjes.”
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De meta
van de V
actief bewoners te gaan helpen. In eerste
instantie met bezwaarschriften, daarna met het
ontwikkelen van hun particuliere verbeter- en
nieuwbouwplannen. En daar was de gemeente
ook weer blij mee.
Speelterreintje
“De enigen die nota bene iets verkocht hebben
aan de gemeente in die tijd waren wij,” vertelt
Rika. “Hierachter zou een straatje naar een
speelterreintje komen en als wij nou ‘even’ voor
3500 gulden de grond verkochten, zou dat
gerealiseerd worden. Toen het er na vijftien jaar
nog niet was, hebben we de grond teruggekocht

MIJN WIJK

voor de sociale advocatuur om misstanden bij
huisjesmelkers en malafide pensionhouders te
signaleren. “Er was één huisbaas die zo vrekkig
was dat hij bij het licht van de straatlantaarn
de krant ging lezen.” En soms - hij kan enig
leedvermaak niet onderdrukken - zei hij ook
tegen de mensen niet te luisteren naar de

De strijd tegen
de auto is
eeuwig...

de postbode, die ons had aangemeld.” “We
wonen hier nog altijd heerlijk”, zegt Rika die
veel vrijwilligerswerk deed, onder andere voor
slachtofferhulp en de VAC (Vrouwenadviescommissie). “We overlopen elkaar niet en als
iemand op vakantie gaat, staan we klaar om de
post en de planten te verzorgen. We hebben er
best wel eens over gedacht om te vertrekken.
Maar nee, we zijn te jong voor een gelijkvloers
appartement en Jan vindt het heerlijk alles zelf
te doen in huis. ”Nooit ergernissen?“ Er staan
wel erg veel fietsen op straat en je struikelt
onderhand over de terrassen. Dat mag wel wat
minder.”

ambtenaren. “Die zeiden dan, o jee, die mensen
gaan een nieuwe keuken op die oude houten
vloer zetten. Logisch vanuit hun discipline, maar
de mensen wisten echt wel met onze hulp wat
ze moesten doen.”

amorfose
Vijfhoek
en een schuur neergezet met oude steentjes.”
Jan: “We waren toen zelf ook aan het verbouwen natuurlijk, het lag hier vol met stempels,
ladders en ander bouwgerei. Om de haverklap
stonden er mensen op de stoep om iets te
lenen. Geen wonder, velen hadden geen nagel
om aan hun kont te krabben.”
Adviezen
Jan besteedde soms bij het Bouwburo zes,
zeven uur per woning. Hij gaf subsidie- en
technische adviezen, hielp bij het opstellen van
kostenramingen en bouwaanvragen, bemiddelde bij geschillen en schreef soms ook rapporten

Verkeer
Wie Jans evaluatierapport uit 1987 doorleest,
kan zich kostelijk amuseren: er is niets nieuws
onder de zon. Voorstellen voor een ondergrondse fietsgarage onder de Botermarkt, boosheid
over parkeerregulering – waar hebben we dat
toch al meer gehoord...? “De strijd tegen de
auto is eeuwig”, verzucht Jan, die zelf een verstokte fietser is: hij rijdt op zijn speed pedelic
regelmatig ‘even’ naar Utrecht voor zijn werk.
“Je ziet hoe de wijk verstopt door de auto’s,
maar waar laat je ze.... Er is ooit een plan voor
‘autodelen’ avant la lettre geweest. En in 1991
presenteerden de gezamenlijke wijkraden binnenstad/zuid zelfs het plan Vierendeel Haarlem,
om à la Groningen de binnenstad te verdelen in
vier sectoren, waar tussen elf en een ’s nachts
geen autoverkeer mogelijk zou zijn!”
De buurt
Het Bouwburo van de Vijfhoek groeide naar
een Bouwburo voor de Binnenstad en uiteindelijk naar een stadsbrede subsidiewinkel;
stadsvernieuwing werd stedelijke vernieuwing
en kreeg vele nieuwe namen en regelingen. En
de Vijfhoek werd een gewilde buurt voor een
nieuw publiek, dat de huizen ging verbouwen.
De wijk is wel wat versteend, zegt Rika, maar:
“Je ziet hoe de mensen hun best doen om er
op allerlei manieren groen in te brengen aan
gevels en in potten.” Zelf geeft ze natuurlijk een
prachtig voorbeeld van groen in de buurt: de
oogstrelende binnentuin werd tot tweemaal
toe als mooiste in Haarlem bekroond. “Dankzij

Tot tweemaal toe werd de binnentuin van
Jan en Rika als mooiste in Haarlem bekroond.

Buurtbehoud
Jan is inmiddels allang geen verbouwleider
meer. Dankzij een avondstudie informatica
belandde hij in de ICT. Geen bouwkunde meer
voor hem. “Maar ook bij de grote projecten in
de ICT is voor mij nog altijd de sleutel dat het
decentraal moet worden uitgevoerd, vanuit
de kracht van de mensen zelf. Net als in de
Vijfhoek. Die is niet van de gemeente, maar van
de mensen en hen heb ik ondersteund. Ik ben
blij dat er zoveel behouden kon blijven. Je ziet
hoe de wijk uit de dip is gekomen, ook met een
goede actieve wijkraad. Die jaren van werken in
de Vijfhoek waren heerlijk. Ik zie een organisch
gegroeide wijk, die zijn dynamiek weer heeft
teruggekregen.”
Tekst: Inge Crul
Foto's: Lies Nederstigt en archief Jan Geerts
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Iedere maand een uniek
nieuw bier van de maand
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30 SINGLE MALT WHISKY

NIEUWE KERKSTOREN

ervoor dat de klokken gaan luiden. De gewichten
worden iedere twee uur automatisch weer opgetakeld. De grote klok is gegoten door Cyprianus
Cransmet, een van de bekendste klokkengieters.
Deze klok, met een mechanisch uurwerk uit 1795,
slaat de hele uren. De kleine Sint Annaklok de
halve. Wie het verschil in klank kent, weet of het
hele of het halve uur wordt geslagen.

De klok van slag

I

s het u ook opgevallen hoe fit koster Ruud
Balkenende door de wijk loopt? Dat heeft
hij te danken aan zijn zomertraining in de
toren van de Nieuwe Kerk, waar hij in warme
periodes vele malen per week de trappen moet
opklimmen om te zorgen dat de torenklok de
juiste tijd aangeeft en de klokken op het juiste
moment slaan.

Giet- en smeedwerk
In die mooie toren zit nog steeds het originele
uurwerk uit 1795. De aandrijving gebeurt door
een groot giet- en smeedijzeren mechaniek met
een slinger van wel 3.20 meter lang, die naar
links en rechts een meter uitslaat. De slinger
geeft het tempo aan waarmee het uurwerk
draait. Over enkele grote tandwielen lopen
twee kabels waar gewichten aan hangen: één
kabel gaat naar het uurwerk en de andere zorgt

Slingerslag
IJzer zet uit door warmte. Zo ook de smeedijzeren slinger. Daardoor wordt de slingerslag groter
en gaat de klok langzamer lopen. Bij langdurige
hitte kan de klok zelfs helemaal gaan stilstaan.
Koster Ruud draait boven in de toren helemaal
op gevoel en inmiddels ook op ervaring aan een
klein moertje om de gewichten in de slinger wat
te verplaatsen. Daardoor wordt de slag gecorrigeerd en geeft de klok de juiste tijd weer aan.
Atoomklok
Er is geprobeerd om een elektronische aandrijving met atoomklok aan te sluiten op het
uurwerk. Dat werkte niet, omdat die apparatuur
de grote slag van de slinger niet kon verwerken.
Maakt u zich overigens geen zorgen over de
conditie van de koster in de winter: ook bij extreme kou moet hij extra in actie komen, want
dan loopt het uurwerk juist sneller dan normaal.
En wie wil er nu dat de tijd te snel gaat?
Tekst: Ellen Vestjens
Foto's: Hanneke Schmidt en Ellen Vestjens

Kleine klok in de Nieuwe Kerkstoren komt uit het Sint Annaklooster
Het Nieuwe Kerksplein hoorde van 1485 tot het eind van de 16e eeuw bij het Sint Annaklooster. Tijdens het beleg van Haarlem in 1573 raakte de kapel van het klooster ernstig
beschadigd en na de reformatie in 1578 werd een groot deel van het klooster gesloopt.
De voormalige kloosterkerk bleef in stand en werd in 1610 in gebruik genomen door de
Hervormden, onder wie de naar Haarlem gevluchte Vlamingen. Zij lieten in 1613 tegen de
kloosterkerk de huidige toren bouwen, ontworpen door Lieven de Key. Sinds 1649 bestaat
de Nieuwe Kerk zoals wij die nu kennen. Toen werd de bouwvallige kloosterkerk vervangen
door een nieuw kerkgebouw, naar ontwerp van Jacob van Campen.

Handmatig
Terwijl velen opkikkeren van lekker warm weer,
raakt de torenklok er juist door van slag. Normaal gesproken slaat de klok wekenlang goed
op tijd en grijpt de koster pas in als het uurwerk
drie tot vier minuten uit de pas loopt. Maar in
de warme weken moet Ruud om de dag de toren in om het uurwerk handmatig bij te stellen.

Sint Annaklok
Boven in de kerktoren, waar aan de westkant een zichtbare ladder staat, hangt een kleine
klok die elk half uur slaat. Deze kleine klok komt oorspronkelijk uit het Sint Annaklooster
en is daar het enige overblijfsel van. Het opschrift van de klok luidt: “Mechlinie per Medardie
Wachevens Anno Dm. MCCCCCXXV”, wat letterlijk betekent : Mechelen door Merardus
Wagheven in het jaar ons Heren 1525. Deze kleine klok werd dus in 1525 in Mechelen door
deze Merandus gegoten.
Tekst : Jan Hoving. Bron : Haarlems Bodemonderzoek 38 - 2004.
Uitgave van de Commissie Oudheidkundig Bodemonderzoek Haarlem
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PROVENIERSTUIN

Het Proveniershof ligt er weer
prachtig bij. Wie in de gelegenheid
is, moet er zeker eens een kijkje
nemen. De totale renovatie van het
hof was de afgelopen jaren voor de
75 bewoners echter een zwaar
traject. Anderhalf jaar stonden er
containers in de tuin, moesten
mensen voor kortere of langere tijd
hun huis uit, was er de nare verrassing van de asbestverwijdering en
werden daken, gevels en houtwerk
grondig onder handen genomen.

D

e timing van Ymere ontmoette veel
kritiek van de bewoners, die begin vorig
jaar nog midden in de rommel zaten.
Niet echt een lekker moment om over de
volgende ingrijpende klus te gaan praten: het
opnieuw inrichten van de gezamenlijke tuin.

Sanne Horn geef t e en e nthousiaste toelicht ing
bi j de ope ni ng van de tui n op v rijdag 16 juni.

Tuin- en landschapsontwerper Sanne Horn wist
van deze voorgeschiedenis toen zij aan deze
klus begon. “Maar”, zegt zij, “het ging erg
voorspoedig. We kwamen met een leuke club
mensen bij elkaar in januari 2016 in restaurant
De Wandelaar. Het viel me meteen op dat het
heel eigenzinnige mensen waren, heel leuk,
heel divers. Iedereen deed zijn woordje in een
informele en geanimeerde sfeer. De bewoners
waren wel kritisch omdat de renovatie niet
helemaal goed was verlopen, maar men was blij
dat er iets ging gebeuren. Er was sprake van
langdurig achterstallig onderhoud aan de tuin.
Dat is altijd zo met tuinonderhoud: als je dat
een beetje laat versloffen, gaat het snel. Ik had
vooraf een historisch onderzoekje gedaan en
een vragenlijst gemaakt. Waar zit je het liefst?,
zou je ook iets in de tuin willen doen?, waar wil
je je fiets zetten?, heb je last van de mensen die
voorbijkomen?, dat soort vragen.”
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Je krijgt zoveel cade
Intuïtie
We spreken Sanne in de zonovergoten tuin van
het Rijksmuseum, waar ze nu aan het werk is.
Binnenblad-coördinator Jan Hoving en ik
hebben er een dagje Amsterdam van gemaakt.
Vanwege het schitterende weer zien we in de
tuin meer toeristen dan groen. Terwijl Sanne
vertelt over haar werk in het Proveniershof,
verwijst ze regelmatig naar de aanpak hier in
deze tuin. Haar handen zijn nog zwart van de
aarde, want het planten doet ze graag zelf.
We vragen haar hoe ze het vak is ingerold.
Sanne: “Ik kom van oorsprong uit de beeldende
kunst, schilderen. Ik heb de Rietveld gedaan. Ik
wilde altijd al tuinarchitect worden en heb later
de hoveniersopleiding gedaan. Daarna ben ik
gestart met mijn bureau. Sinds begin van dit
jaar werk ik bij het Rijksmuseum als zelfstandig
ontwerper en beplantingsspecialist. Toen Copijn
tuin- en landschapsarchitecten de Rijksmuseumtuin ontwierpen was ik daar in dienst en heb ik
het beplantingsplan gemaakt. Ik had daar een
collega die mij alles over planten heeft geleerd
en dat is toen mijn passie geworden. Je hebt
een soort intuïtie nodig: waar komt die plant
vandaan en wat heeft-ie nodig. Het is zo fascinerend. Zoveel vormen en kleuren.”

Twee plannen
Begin 2016 werden de vragenlijsten door veel
bewoners ingevuld, zodat Sanne aan de slag
kon. Zij werkte in dit traject samen met
ontwerper Linda Hogeweg. Om de discussie
structuur te geven, maakten ze twee plannen
om uit te kiezen. De bewoners kwamen met
opmerkingen, aan de hand waarvan het
uiteindelijk gekozen ontwerp verder kon
worden aangepast.

D e o u d e s it u a t ie

Sanne: ”Dat was nog een hele puzzel. De
gemeente wilde wat meer biodiversiteit, dus
bijvoorbeeld meer heesters waar vogels op af
komen. Maar ook de kruidenlaag is belangrijk,
want die trekt vlinders aan, die weer als
voedsel dienen voor de vogels. En ik moest
rekening houden met het onderhoud. De
gemeente heeft budget voor basaal onderhoud,

PROVENIERSTUIN

onder de bomen niet levensvatbaar is. Maar het
duurt nog een jaar of twee voordat die de
uiteindelijke hoogte van 1.20 meter bereikt. Pas
dan is er de gewenste buffer tussen bewoners
en bezoekers. Ik zorg altijd dat er verschillende
bloeimomenten zijn. Toen de akeleien bloeiden
was dat al heel leuk, die zaaien zich gewoon uit.
En dan gaan we nog de bollen planten in het
najaar. Volgend voorjaar ga je een beetje zien
hoe het moet worden. Je krijgt zoveel cadeau
van beplanting. Al die schoonheid. Voor niets.
Maar je moet er wel goed voor zorgen.”
Tekst: Hans Smit
Foto's: Jos van Hoogdalem

eau van beplanting
zoals maaien en eenmaal per jaar bijsnoeien.
Dus bijvoorbeeld een buxushaag, die je een
paar keer per jaar moet snoeien, dat kon niet.
Toch wilde ik een verbinding maken met het
ontwerp uit de achttiende eeuw. Dat heb ik
gedaan in harde materialen. Daar is dat pleintje
uit voortgekomen, met klinkers in een patroon
van hardsteen. Ik heb naar tekeningen gekeken.
Daar zaten wel bloemmotieven in die een
beetje lijken op hoe het middenpleintje er nu
uitziet. En de paden met die mooie klinkertjes.
Dubbelhard gebakken, gaan eeuwig mee. Het
idee was dat er nog twee bordertjes zouden
komen waar iedereen zelf een beetje in kon
tuinieren, maar daar is het niet van gekomen. De
bomen moesten blijven. Ik vond die sfeer heel
mooi, die wilde ik bewaren. Je komt uit die drukte,
en dan onder die bomen, die rust, dat licht.”
Toekomst en onderhoud
“Hoe vaak ga je straks terug?,” vragen we. “Ik heb
geholpen met het uitzetten van de beplanting,
want hoveniers vinden dat altijd lastig. Vandaar
dat ik dat hier in de Provenierstuin ook doe. Het
gevoel ervoor, dat mooi neerzetten.”
“Hoveniers houden daar toch van?” “Nee, de
meeste hoveniers houden van bestraten en van

rijden met machientjes. Maar hoveniersbedrijf
Biesot, dat de tuin heeft aangelegd en het
eerste jaar het onderhoud doet, is echt
geweldig. Daarna is het de taak van de
gemeente.” “Je hebt kans dat over vijf jaar je
hele ontwerp verdwenen is doordat er andere
keuzes gemaakt worden.” “Over vijf jaar nog
niet. Maar dat is iets waar ik me wel heel erg
mee bezig houd. Ik heb een beheersvisie op
papier gezet. Bijvoorbeeld: ‘deze strook is
bosachtig’, zodat dat ze niet opeens met rode
fuchsia’s komen aanzetten. Ik wil vastleggen op
basis waarvan ik mijn keuzes heb gemaakt. Het
is een beetje het lot van de tuinontwerper, dat
je het los moet laten. Maar ik blijf zeker
langskomen hier, om te zien hoe het zich
ontwikkelt.”
Het resultaat
“Zijn de bewoners tevreden?”
“Ik hoor van alle kanten dat het pad, dat naar
binnen is gelegd, de bezoekersstroom heel goed
geleidt. Vanuit een soort discretie kiezen de
bezoekers ervoor niet meer vlak langs de huizen
te lopen. Toen het af was, heb ik wel veel
opmerkingen gekregen over de haag. Ik heb die
naar binnen geplaatst omdat zo’n haag vlak

Oorspronkelijk was in het Proveniershof
geen tuin. Het terrein was een oefenveld
voor de Sint-Jorisschutterij. Later, toen
het huis de functie kreeg van Heerenlogement, werd het een bosrijk parkje.
Pas toen de proveniers zich in het complex vestigden, veranderde de situatie.

Op dit schilderij van Laurentz van der
Vinne uit ca. 1730 zien we hoe de tuin er
oorspronkelijk heeft uitgezien. Het Proveniershof was bestemd voor mensen met
geld, die zich konden inkopen. Er was
toen voldoende budget om een mooie
tuin in Franse stijl in te richten en, wat
nog belangrijker is, te onderhouden.
In de tweede helft van de achttiende
eeuw werd het hof een Oudemannenhuis
met gewone huurwoningen. Op prenten
uit die tijd zie je meteen dat de tuin dan
minder bijgehouden wordt. Er staan dan
wel enorme bomen.
De bomen die er nu staan zijn waarschijnlijk geplant bij de herinrichting van het
hof rond 1950.
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Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem
Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van
Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.
Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met
haar dochter Linette. Zij geven advies en gaan voor
kwaliteit, het assortiment is ruim ingericht voor uw
huisdier en ook voor verschillende homeopathische
geneeswijzen.
Bea’s Dierenboetiek, Gierstraat 60-62-64,
2011 GG Haarlem. Tel. 023-5324802

uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

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

spiritualiteit voor alledag

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

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

WIJKBOEK

Op zoek naar de
mooiste wijkverhalen
Sla het Binnenblad er maar op na:
onze wijk zit vol verhalen. Wat zou
het leuk en bijzonder zijn om die op
te sporen en vast te leggen in een
aantrekkelijk boekje. Vanuit de wijkraad is Elena Nastase ermee bezig.
Ze verzamelt namen van mensen
van wie het verhaal niet mag ontbreken. Daarnaast zoekt ze mensen
die als interviewer, schrijver, corrector of op een andere manier aan het
boekje willen meewerken.

E

lena draait er niet omheen: de inspiratie
om het boekje te maken komt vanuit onze
buurwijk Heiliglanden De Kamp. Daar
hebben bewoners vorig jaar de mooiste verhalen
uit hun wijk vastgelegd. Als je dat boekje bekijkt
en leest, zit je een paar uur te genieten. En
groeit het verlangen naar een vergelijkbaar
boekje over Vijfhoek, Raaks en Doelen. “We
zoeken boeiende verhalen, die niet zo bekend
zijn”, zegt Elena. Verhalen waarbij je denkt: ‘Hé,
gebeurt dat in mijn wijk, of is dat in het verleden

gebeurd?’ Dat maakt het tot een boek vol
verrassingen. Het leuke is dat je door verhalen
te delen bijdraagt aan de saamhorigheid in de
wijk. En bovendien is het een manier om het
cultureel erfgoed te bewaren: veel verhalen zijn
zo mooi, dat ze niet verloren mogen gaan.”
Het moet een boekje worden van en voor de
wijk. En daarom ontvangt Elena graag tips: welk
verhaal zou beslist niet mogen ontbreken en
wie kan het vertellen. Het wordt helemaal leuk
als wijkbewoners de verhalen gaan schrijven.
En dus zoekt ze ook mensen die met anderen
in gesprek willen gaan en het verhaal kunnen
schrijven. Dat hoeft niet perfect te zijn, want er
zijn anderen die de d’s en t’s op de goede plek
kunnen zetten. Belangrijk is wel dat de schrijvers
sociaal vaardig zijn, goed kunnen luisteren en
de tijd willen nemen voor een goed gesprek.
Wie mee wil werken, suggesties heeft of eerst
meer wil weten, kan via de wijkraad met Elena
mailen: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto: Lies Nederstigt

Verliefd of de Vijfhoek
Elena is veel te bescheiden om zelf in het
boekje te willen, maar haar verhaal is wel
bijzonder. Ze werd geboren in Boekarest
en kwam vijfentwintig jaar geleden met
haar toenmalige man, een Nederlander,
in Nederland wonen. Elf jaar geleden
verhuisde ze vanuit Amsterdam naar de
Vijfhoek: “Ik zocht een groter huis in
Amsterdam, maar de woningmarkt was
vergelijkbaar met nu. Je moest in Amsterdam ver boven de vraagprijs bieden om
iets te krijgen. Ik ging in Haarlem kijken
en toen ik vanuit de Breestraat het pleintje
bij de Vijfhoek opliep, was ik verkocht:
het leek wel Frankrijk. Zo’n heerlijke sfeer.
In het café ontmoette ik mijn huidige
buren en die maakten me helemaal
enthousiast.”
En zo kwam Elena in de Breestraat terecht
in het pand waar een jaar of veertig geleden
fotowinkel Gé Posch de deuren sloot. Ze
heeft als herinnering een oude foto voor
haar raam gehangen. Haarlem is een
andere stad dan Amsterdam en het kostte
haar een jaartje om zich echt thuis te
gaan voelen. Dat is gelukt: “Ik vind het erg
gezellig en doe mee met allerlei activiteiten. Elke woensdag eten we samen met
acht mensen uit de wijk en op Koningsdag
ben ik een van de Burgerbabes. Door
hamburgers te verkopen zamelen we geld
in voor het goede doel. Bovendien stel ik
mijn huiskamer beschikbaar voor het Vijfhoek huiskamerfestival.” Tegenwoordig is
ze dus ook lid van de wijkraad.
En wat heeft ze nog met Boekarest? “Ik
ben er nog regelmatig om mijn familie
te bezoeken. Het is een stad met twee
gezichten. Aan de ene kant heb je mooie
oude wijken, naar voorbeeld van Parijs.
Maar helaas zijn er ook veel delen
gesloopt om Oostblokboulevards aan te
leggen. Ik verlang er niet naar om terug
te gaan: ik voel me helemaal thuis in de
Vijfhoek.”

13

De fietsspecialist

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

Restaurant De Wandelaar

Mosselen
in franse knoflookroom
uit de pan

Reserveren

€ 16,-

Nieuwe Kerksplein.
Geopend dinsdag tot en met zondag
vanaf 16.00 uur.
Via website
www.restaurantdewandelaar.nl
of telefoon 023 534 1032.

bij het tonen van deze advertentie

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

ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Van origine komen ze uit Winterswijk, vlakbij de Duitse grens. In de kerstvakantie van 2015 zijn broertjes Job (12) en Thijmen (11) en hun grote zus
Demie (14) verhuisd naar de Oranjekade. Ze hebben totaal geen heimwee
en voelen zich helemaal thuis in de gezellige Vijfhoek.
Job
Op het moment van het interview heeft Job nog
maar één dag te gaan op basisschool De Peppelaer. Het volgende schooljaar begint hij aan
de havo/vwo bij het Coornhert Lyceum. Job wil
graag de ICT-richting op. “Later wil ik een witte
hacker worden. Dat is iemand die hackers hackt
en andere mensen helpt zodat ze niet meer
gehackt worden.” Job kan het goed vinden met
zijn broer en zus en vindt het helemaal niet
erg om de middelste te zijn. “Op alles wat mijn
zus krijgt, kan ik me voorbereiden, en als mijn
broertje nog iets moet krijgen dan kan ik het
hem uitleggen.” Zijn meeste vrienden komen
uit de Leidsebuurt met wie hij in zijn vrije tijd
graag gaat gamen en skypen. Met drie keer
per week huiswerk is er gelukkig nog
voldoende tijd over voor
sporten. “In mijn vrije
tijd train ik twee keer
per week bij hockeyclub Saxenburg
en heb ik in
het weekend
wedstrijden.”
Het wonen in een
grote stad bevalt
Job wel, al heeft
een dorp ook zijn
voordelen. “De mensen in
de stad vind ik leuker, ze
zijn meer open. In een dorp
kan je makkelijker overal naar toe en
heb je sneller aansluiting met mensen.”
Job zou het leuk vinden als er wat meer voor
de jeugd wordt georganiseerd omdat er op de
Oranjekade vrij weinig kinderen wonen.
Thijmen
De jongste telg van de familie gaat binnenkort
naar groep acht van De Peppelaer. Hij weet precies wat hij later wil worden. “Het lijkt me leuk
om met computers te werken en mijn eigen
games te maken.” Hij heeft nu twee keer per
week huiswerk, maar is daar niet heel veel tijd
aan kwijt. “Ik vind taal, spelling en knutselen
erg leuk, maar huiswerk maken doe ik niet echt.
Meestal verzin ik een smoesje, maar volgend

men en commercie. Haar vriendinnen wonen
door de hele stad heen, maar ook in Heemstede
en IJmuiden. “Ik zat vroeger op basisschool De
Kring bij het station. Daardoor is mijn vriendenkring heel divers en komen ze niet per se

V ln r J o b , Th ijm en e n D e m ie

jaar word ik
heel serieus.
Dan ga ik echt
hard mijn best doen.” Ook al
speelt Thijmen liever binnen met Lego, hij
doet ook fanatiek aan rugby. “Ik train twee keer
per week bij RFC Haarlem en doe mee aan de
competitie. Soms moet ik op één dag tegen vijf
clubs spelen.” De jongste zijn heeft voor- en nadelen. “Mijn zus en broer mogen meer. Ze mogen
bijvoorbeeld overal heen fietsen. Ik mag sinds
kort ook verder van huis fietsen, omdat ik mijn
fietsexamen heb gehaald. In groep zeven doe je
dan theorie- en praktijkexamen via school. Dat is
wel nodig als je in zo’n drukke stad woont.”
Demie
De oudste van de drie zit op het Haarlem
College en gaat naar de derde klas van het
vmbo-kader. Ze volgt daar de richting onderne-

allemaal uit dezelfde wijk.” In haar vrije tijd gaat
Demie graag naar Pathé Raaks, maar ook bij
IKEA is ze vaak te vinden om een ontbijtje voor
slechts een euro te scoren. “Ik vind het erg leuk
om in de stad te wonen. Met name Bevrijdingspop, dat vind je niet zo snel in een dorp.”
Ondanks het vele huiswerk, heeft Demie tijd
over voor naschoolse activeiten. Zo werkt ze op
de dinsdagen na school in de kinderopvang met
kinderen van een tot zeven jaar. Volgend jaar
wordt ze peerleader. Een initiatief vanuit school
voor kinderen in de derde klas die brugklassers wegwijs maken op school. “Als brugklassers thuis problemen hebben, probeer ik ze als
peerleader te helpen met het zoeken naar een
oplossing. Je moet het wel aankunnen, want je
gaat daardoor lessen missen.”
Tekst: Mijke Groot
Foto: Ingrid van Dam
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Even er
tussenuit
als je
in de
knel zit

ZORGHOTEL

In een van de statige panden aan de Wilhelminastraat zit Zorghotel
Pitstop. Herkenbaar aan de vrolijk wapperende vlag aan de gevel. Het is
een plek waar mensen met psychiatrische of psychosociale problemen
er even lekker tussenuit zijn. En waar zo’n 65 vrijwilligers met vergelijkbare problemen en drie beroepskrachten het hotel al dertien jaar prima
draaiende houden. De vrijwilligers hebben er een zinvolle dagbesteding
of doen werkervaring op. Soms op weg naar een betaalde baan.

B

ij de voordeur voel je direct dat je een
hotel binnenstapt. Naast de ingang is de
receptie. Jeannine zit er vandaag: “We
hebben een receptieploeg die zorgt dat hier
overdag van acht tot zes iemand is. ’s Avonds
zijn we telefonisch bereikbaar. We doen het
werk dat je ook in een gewoon hotel ziet: we
nemen de telefoon aan, kijken of er plaats is
voor een overnachting, regelen de boeking,
geven de sleutels uit en nemen ze in en maken
de rekeningen. Ook leggen we altijd de huisregels uit. Ik vind de receptie de leukste plek van
het gebouw: er komen altijd mensen in en uit
lopen. Inmiddels werk ik tien jaar bij Pitstop,
niet alleen bij de receptie, maar ook als gastvrouw en vroeger als slaapwacht. Daar kunnen
mensen met vragen of klachten ’s nachts terecht.
Maar dat werk doe ik niet meer, ik vind mezelf
te oud om de hele nacht wakker te blijven.”
Lekker de stad in
De bezoekers zijn hier echt op vakantie. Ze
komen vanuit het hele land en blijven meestal
enkele dagen, maar nooit meer dan zes weken.
Er zijn negen kamers voor maximaal twaalf gasten. Van de kamers worden er op dit moment
op verzoek van de gemeente vier vrijgehouden
voor jongeren die tijdelijk geen dak boven
hun hoofd hebben en voor wie elders geen
geschikte plekken beschikbaar zijn.

De hotelgasten trekken er vaak op uit: de binnenstad van Haarlem ligt natuurlijk om de hoek
en met de bus of de fiets is het strand dichtbij.
Ook in het hotel zelf kun je prima verblijven, bijvoorbeeld in de grote tuin die er natuurlijk ook
dankzij vrijwilligers netjes bijligt. De barbecue
staat klaar…
Vanuit de hal gaat de trap naar de rookkamer en
de hotelkamers. Op elke verdieping is een toilet
en douche. Linksaf kom je in de huiskamer.
Gastheer Tim heet ons hartelijk welkom. Ook hij
werkt al tien jaar bij Pitstop: “Daarvoor zat ik bij
Paswerk, maar wat ik daar deed vond ik nogal
geestdodend. Hier kan ik veel meer doen wat

ik leuk vind. Eerst was ik kok en nu ben ik dus
gastheer.”
Batata harra
In de gezellige huiskamer zitten in alle rust
wat mensen. De televisie staat aan en er
is iemand aan het internetten. In de
achterkamer is de eetruimte. De
ontbijtspullen en het servies staan
klaar in een kastje. Straks
wordt hier de warme maaltijd
geserveerd. Ook die
wordt bereid
door vrijwilligers. Ze hebben
een grote keuken
tot hun beschikking. De menu’s zien er
uitermate smakelijk uit: wat te denken
van varkenshaasreepjes met Hollandse
champignons, zuurkool met zuidvruchten of
aubergine gevuld met batata harra. Trek? Dat
treft! Want iedereen, dus ook wijkbewoners, is
welkom om tegen een kleine vergoeding aan te
schuiven. Om een uur of drie doet de kookploeg de boodschappen, dus wie ’s avonds wil
mee-eten moet zich voor die tijd aanmelden.
Contact met de omgeving is sowieso een van
de doelstellingen van Pitstop, vertellen
coördinatoren Eva, Barbara en Eline. “In de
eerste plaats bieden we dagbesteding en
werkervaringsplaatsen aan vrijwilligers. In de
tweede plaats geven we gasten de mogelijkheid
om er even tussenuit te zijn. En in de derde
plaats zijn we een toegankelijke plek voor de
wijk. Vandaar dat iedereen overdag kan binnenlopen voor een kop koffie of thee en ’s avonds
kan mee-eten. We doen ook mee met ‘Thuis
afgehaald’, waarbij we maaltijden via internet
aanbieden. Iedereen kan daarop intekenen
en maaltijden afhalen. We koken gewoon wat
extra. Dat blijkt een erg leuke manier te zijn om
de wijk met ons kennis te laten maken. Helaas
zijn we daar tijdelijk mee gestopt, omdat de
keukencoördinator geopereerd moest worden.”

Vrijwilligers doen het werk
Bij Pitstop dragen alle vrijwilligers naar eigen
vermogen bij in het hotelwerk. Eva: “De een
doet alleen de deur open en de ander coördineert de receptie of een ploeg, zoals de schoonmaakploeg. Voor sommigen zijn we een opstap
naar een echte baan. Er zijn bijvoorbeeld twee
mensen vanuit de kookploeg doorgestroomd
naar betaald werk. Ze stonden twee jaar bij
ons in de keuken in het kader van re-integratie.
Maar ook mensen voor wie geen baan is weggelegd bieden we mogelijkheden. We vinden
het de kunst om ze te helpen kleine stappen in
hun ontwikkeling te maken tot een niveau dat
ze goed aankunnen. Daarvoor bieden we
training en coaching aan. De opvang
voor dak- en thuislozen van HVO Querido is bijna onze buurman en dus
is het logisch dat we samenwerken.
Daarbij zijn we vooral een aanvulling. Bijvoorbeeld door mensen
met tijdelijke psychische problemen
die geen verslavingsachtergrond hebben
tijdelijk onderdak te bieden.”
Gasten kunnen bij het Zorghotel terecht als ze
tijdelijk in de knoop zitten. Bijvoorbeeld als ze
even uit hun eigen omgeving wegmoeten om
op adem te komen. En soms ‘wennen’ ze hier
na een opname in een psychiatrische inrichting.
Vaak worden ze verwezen via een ggz-instelling
of door een van de instellingen uit de regio. Ze
merken bij Pitstop een grote behoefte aan de
voorziening: “Juist in deze tijd van bezuinigingen waarin de overheid verwacht dat je
zelfstandig wordt, groeit de vraag. Om voor een
professionele opnameplek in aanmerking te
komen moet je in een zware crisis zitten, maar
kun je wel bij ons terecht. Hier is de toegang
laagdrempelig en kun je in een huiselijke sfeer
even jezelf zijn met lotgenoten om je heen. Er
is onderling begrip.”
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Lies Nederstigt

Kennismaken?

10.30-11.30 uur: Koffie-inloop, voor een goed
gesprek met een kop koffie.
18.00-19.30 uur: Diner met iedere avond
een heerlijk menu. Kosten vijf euro. Voor 14.30 uur
telefonisch opgeven bij de receptie van het hotel:
023-5423777. Info: www.zorghotelpitstop.nl
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Healing Touch Opleiding & informatie
Lichaamsgebaseerde (psycho)therapie
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Stolbergstraat 9, 2012 EP Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com
Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

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

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

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

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

WWW.CAFEDEROEMER.NL

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

ZOEKPLAATJE / EVENEMENTEN

Win twee

kaartjes!

We hebben een winnaar! Mirte van der Klip wist wat er in onze
eerste WieWeetWaar? op de foto stond: een van de dakkapellen
van de HBS aan het Boereplein/Vestestraat. Ze schreef ook nog
dat ze het Binnenblad weer met plezier had gelezen, daar zijn
we helemaal blij mee.
We hebben weer een opgave: weet jij waar deze foto is
genomen? Mail je antwoord uiterlijk op 15 september naar
ferdinand@pronk.net. Uit de goede inzendingen trekken we de
winnaar van twee kaartjes voor een film naar keuze bij Pathé
Haarlem in de Raaks. Vermeld je naam, adres, mail en telefoonnummer, dan kunnen we zorgen dat je de kaartjes krijgt. De uitslag staat (met een nieuwe opgave) in het volgende Binnenblad.

Wat is er allemaal te doen?
Korenlint zaterdag 9 en zondag 10 september
Het Korenlint is inmiddels niet meer
weg te denken uit onze stad. Haarlem
zelf telt al meer dan zestig koren in allerlei genres en soorten en maten.
Tijdens het 14e Korenlint laten de koren elk in twee optredens van
20 minuten horen wat ze in hun mars hebben.
Info: www.korenlint.nl
Open monumentendagen zaterdag 9 en zondag 10 september
In Haarlem zetten meer dan
75 monumenten hun deuren open
voor het publiek. Bezoek bijvoorbeeld de Gravenzaal van het stadhuis.
Op zaterdag van 10 tot 17 uur en zondag van 12 tot 17 uur.
Info: www.openmonumentendag.nl/gemeente/haarlem
Haarlem Cultuur Festival –
zaterdag 9 en zondag 10 september
Opening Cultureel Seizoen, niet eerder
was het programma zo uitgebreid.
Op 29 locaties vinden meer dan 100 culturele activiteiten plaats.
Info: www.haarlemcultuurfestival.nl
Briljant Singer Songwriter Festival zaterdag 9 september
Het festival wordt gehouden in samenwerking met de Singer-songwriter
Cirkel Haarlem. Akoestische optredens op het Nieuwe Kerksplein
tussen 14 en 20 uur.
Info: www.facebook.com/cafebriljant

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

Historisch Festival Haerlem - zondag 10 september
Dit historische festival, georganiseerd door Briljant, is de opvolger van
het jaarlijkse Jopenfestival. Het festival start om 12 uur op het Nieuwe
Kerksplein en kenmerkt zich door een ontspannen sfeer, opzwepende
klanken, oude ambachten, ouderwetse kermisattracties, activiteiten
voor jong en oud. Zo zal er aandacht zijn voor het oude ambacht van
het bierbrouwen en de brouwgeschiedenis van Haarlem. De opzet zal
dit jaar een stuk kleinschaliger zijn dan vorig jaar.
Wil je dit evenement mede mogelijk maken?
De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor allerhande werkzaamheden!
Neem gerust contact op met Rob Alphenaar. 06-421186 2.
Info: www.facebook.com/cafebriljant

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

WijkraadBULLETIN

COFFEESHOP THE LOUNGE WIL HET LIEFST VERHUIZEN
Op verzoek van wijkbewoners was er op 12 juli een gesprek tussen de
burgemeester, raadsleden, professionals, The Lounge en wijkbewoners.
Veel van de 100 aanwezigen hebben last van coffeeshopklanten. Vooral
lawaai, verkeerd parkeren, afval en intimidatie zijn problemen. Bewoners
en Lounge-eigenaren vinden verplaatsen de beste oplossing, maar dat
vergt geld en tijd. Er zijn ideeën om het ook op de korte termijn rustiger
te maken. Bel in ieder geval bij overlast The Lounge (023 - 576 58 95),
dan komt de gastheer direct in actie. Geef overlast ook door aan de
politie 0900-8844 (mail: wijkagent michiel.wijn@politie.nl).

VOLGENDE KOFFIE-UURTJE:
MAANDAG 25 SEPTEMBER
Het wordt steeds drukker
op onze (ongeveer)
maandelijkse koffie-uurtjes.
Kom langs om informatie te
halen of te brengen
of ‘gewoon’ een kop koffie
te drinken met buurtgenoten. Je bent welkom
in het Wijkraadsgebouw,
Nieuwe Kerksplein 17
op maandag 25 september
tussen 19 en 20 uur. .

VERGADERING WIJKRAAD
De volgende wijkraadvergadering
is op 11 september om 19 uur.
Je bent welkom!

VERKEER IN DE WIJKVISIE?
De wijkraad kijkt met bewoners
of we een wijkvisie kunnen
maken. Daarin zetten we wat we
op langere termijn voor de wijk
belangrijk vinden en hoe we dat
kunnen bereiken. Het document
helpt om het initiatief over
onze leefomgeving te houden
in plaats van te reageren op de
gemeente. We willen met het
verkeer beginnen: dat is in de
wijkschouw veel genoemd en
de politiek is er druk mee. Meedenkers en meewerkers zijn
welkom. Meld je bij de wijkraad.

BESTEMMINGSPLAN VIJFHOEK
KOMT ERAAN
De gemeente werkt aan het
bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden de Kamp. Om verschillende
redenen doet de gemeente er
lang over, maar de ambtenaren
denken het ontwerp in de herfst
klaar te hebben. Er is dan een
informatieve bijeenkomst en een
inspraakperiode. Als wijkraad hebben we commentaar gegeven op
een eerdere versie. De gemeente
verwerkt veel van die punten.

WIJKDINER 27 NOVEMBER
OK, we zijn er vroeg bij, maar
we doen er alles aan om te
zorgen dat je het niet mist: na
de uitermate geslaagde eerste
editie, houden we op maandagavond 27 november opnieuw
een wijkdiner in de sfeervolle
Nieuwe Kerk. Noteer de datum
vast. In september volgt meer
informatie!

GELD NODIG VOOR JE
INITIATIEF ?
De gemeente houdt op
6 september om 20 uur een
introductiebijeenkomst over
crowdfunding en crowdsourcing.
Je leert een campagne op te
zetten om geld, hulp en
materiaal bij elkaar te krijgen.
De bijeenkomst is in de
Centrumbibliotheek. Vooraf
aanmelden bij initiatief@
haarlem.nl onder vermelding
van ‘Crowdfunding Haarlem’.

KOM OOK BIJ DE WIJKRAAD!
Als wijkraadslid leer je op een
leuke manier je wijk en de
bewoners kennen. Je hebt
invloed op hoe de wijk er bij ligt
en wat er gebeurt. Kortom: kom
ons team versterken. Schuif eens
aan bij een overleg, iedere
tweede maandag van de maand
(behalve in augustus), of mail
voor informatie.
NUTTIGE NUMMERS

GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Politie, Brandweer, Ambulance: Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent: 
michiel.wijn@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gem. Haarlem: www.haarlem.nl14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
haarlem.nl/melding doen
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu
551 78 45

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

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