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De zomer voorbij

Het is inmiddels al weer oktober en de blaadjes beginnen langzaam maar zeker van de bomen te
vallen. De zon van de afgelopen twee maanden en de culturele evenementen die de laatste weken
in Haarlem en onze wijk hebben plaatsgevonden, hebben er voor gezorgd dat de redactie nog
altijd een zomers ‘buiten’ gevoel heeft. We zijn allemaal, inclusief ons nieuwe redactielid, op pad
geweest om weer mooie verhalen voor u op papier te zetten.

Inhoud
6 OPEN MONUMENTENDAG
13 en 14 september waren de Open
Monumentendagen met het thema Op
reis. Het Binnenblad ging ook op pad.

11 ANANDA
Ananda in de Gierstraat is een begrip
tot ver buiten de Haarlemse grenzen.
Je kunt er terecht voor een zinvol
cadeau, een specifiek boek of gewoon
rust en inspiratie.

Tijdens de Open Monumentendagen halverwege september zijn onze redacteuren op
bezoek geweest bij de leukste hofjes in onze
wijk. Een zonnig verslag, waardoor je zelf ook
geneigd bent om de volgende keer eens een
andere weg in te slaan en nieuwe stukjes van
Haarlem te ontdekken. Eén van de hofjes,
namelijk die van Guurtje de Waal, siert deze
uitgave de cover van het Binnenblad.
Schilder Wim komt met zijn liefde voor
aquarellen aan het woord in de rubriek ‘Woon
jij ook hier?’ en vertellen winkeliers uit het
Raaksgebied over de beauty van hun vak en
dienstverlening. Ook zijn de ruilmogelijkheden op Peerby en BUUV verkend, vertellen
de down to earth eigenaren van Ananda
over hun unieke spirituele winkel en geven
bewoners uit de Korte Houtstraat ons een
beeld van deze straat over de afgelopen 50
jaar, want zo lang wonen zij er al! En niet te

Glazenwasserij en
schoonmaakbedrijf JARO
“Jong maar Ouderwets”
DUS: op de ladder en met de hand.

Geïnteresseerd: 06-383 22 454
of kijk op www.glazenwasserijjaro.nl

vergeten: het archief van Van der Pel biedt
weer leuke nieuwe inzichten met betrekking
tot de Botermarkt en omgeving.
Naar aanleiding van de oproep in het vorige
Binnenblad voor nieuwe bezorgers, hebben
zeven mensen zich aangemeld. Uiteraard zijn
wij erg blij met dit resultaat, want zonder
de in totaal zestien bezorgers bereikt het
Binnenblad zijn lezers niet! Op de vacature
voor coördinator heeft echter nog niemand
gereageerd. Mocht u op die manier een
steentje bij willen dragen aan het Binnenblad,
horen we dat uiteraard graag. Maar voor nu:
laat de blaadjes maar vallen, want u kunt met
het nieuwe Binnenblad lekker op de bank
kruipen!
Redactie Binnenblad

12 BEAUTY IN DE RAAKS
TonJon, Pure cosmetics en Dirx uit het
Raaksgebied aan het woord over de
beauty van hun vak.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 HISTORIE
9 WOON JIJ OOK HIER ?
15 50 JAAR KORTE HOUTSTRAAT
16 PEERBY en BUUV
17 EVENEMENTENKALENDER
19 VAN DE WIJKRAAD
20 COLOFON & NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS

Annemieke stelt zicht voor:
Drie jaar geleden zijn wij in het Raaksgebied komen wonen, mijn man Pedro Bonte, onze dochter
Gaya en ik. Altijd nieuwsgiering naar verhalen uit mijn directe omgeving lees ik sindsdien het
Binnenblad. En met plezier! Nu mag ik aan de andere kant staan en deel uitmaken van de redactie
van onze wijkkrant. Een erebaan. Ik hoop natuurlijk iets toe te kunnen voegen aan het team en
het blad: voor opmerkingen of vragen over een artikel sta ik altijd open. Tot ziens in de buurt!
Hartelijke groet, Annemieke van der Wel
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terug in de tijd

Overleden patiënten begraven
op de Botermarkt

	
  

Jouw Stijl,
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On-line winkelen bij
Goudsmid Juwelier
Marijke Mul

Gierstraat 67 Haarlem Tel. 023 5317277
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opstanding meteen in de richting van het
oosten kijken en Christus in het gelaat
aanschouwen. De skeletten behoorden toe
aan minimaal 43 individuen, ongeveer
evenveel mannen als vrouwen. Bij de
volwassenen is de voor die tijd hoge leeftijd
opmerkelijk: tussen de vijftig en zeventig jaar.
De Vijfhoek, Raaks en Doelen vormen een wijk met een lange historie. Een
Het
meest bijzondere is dat bij alle skeletten
geschiedenis die zelfs teruggaat tot de tijd dat dit gebied nog buiten de
één of meer afwijkingen zijn vastgesteld die
stadsmuren van de middeleeuwse stad lag. Graag nemen we u mee terug in
veroorzaakt zijn door ziektes als infecties,
de tijd naar het leven van reeds lang vervlogen tijden.
kinderverlamming, botbreuken, gewrichtsaandoeningen en ziektes ten
gevolge van vitaminetekort. Twee
Veel wijkbewoners zullen het zich nog herinschedels vertonen de kenmerken van
neren: stadsarcheologen die voorafgaand aan
syfilis. Bij een vrouwelijk individu is een
de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers
uitzonderlijk grote blaassteen van
op de Botermarkt (tegenover V&D) zorgvuldig
235 gram aangetroffen, waaraan zij
aan het graven waren en daar eeuwenoude
vermoedelijk is overleden omdat die te
menselijke skeletten aantroffen. Eind 2013
groot was (9,3 bij 7,5 cm.) om door de
verscheen in ‘Haarlems Bodemonderzoek’,
urinebuis het lichaam te verlaten.
een uitgave van Gemeente Haarlem, het resulVanwege de ligging van de begraafplaats
taat van het laboratoriumonderzoek naar wat
en al deze door ziekte veroorzaakte
men had aangetroffen: 41 skeletten en twee
kenmerken, wordt aangenomen dat de
knekelkuilen. Nog nooit eerder is in Haarlem
opgegraven overledenen eens
zo’n groot aantal complete skeletten opgegraven.
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tussen de late
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stad die aan de zuidkant werd begrensd door
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de – nu gedempte – Oude Gracht. Al in 1282 is
de houten doodskisin het testament van ridder Gerard van Wateringhe sprake van het Sint Gangolfs Gasthuis,
ten is nauwelijks meer iets over. De overledezoals de herberg werd genoemd. Reizigers
nen waren allen ruggelings begraven, met de
die te laat bij de Grote Houtpoort aanklopten,
handen rustend op het bekken en de benen
konden daar voor de nacht onderdak vinden.
gestrekt. De meesten met de schedel naar het
In 1347 werd op dezelfde plaats, maar nu
westen en ‘kijkend’ naar het oosten. Dat was
binnen de nieuwe stadsmuren, een nieuw
in die periode gebruikelijk: zo kon men bij de
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open monumentendag

ben blij dat ik deze nieuwe plekken ontdek. Ik
leer er veel van.”

13 en 14 september waren de Open Monumentendagen met het thema
Op reis. Voor het Binnenblad gingen wij op pad in onze buurt op zoek naar
verhalen achter de monumentale gevels en hofjes. We startten onze tocht
op het terras van het Hofje zonder Zorgen heel toepasselijk voor een voorbespreking. Welke monumenten zouden we gaan bezoeken?
Intiem hofje
Na een heerlijke latte macchiato lopen we
dwars door het Proveniershof naar de Lange
Annastraat 40. Hier is het hofje van Guurtje
de Waal gevestigd. Oorspronkelijk was dit
een hofje voor gereformeerde weduwen en
gereformeerde oude vrijsters. Toen waren het
acht kleine huisjes, momenteel zijn het vier
woningen. Wie woont er nu? Er hangt geen
Open Monumentenvlag en de deur is dicht.
Na een flinke schouderduw tegen de oude
deur gaat deze open. Daar staan we dan, een
beetje beduusd in een prachtig intiem hofje
met witgeschilderde muren. Het is er muisstil
en een dikke kat ligt op een bankje. De tuin is
verzorgd en er zijn veel bloeiende planten. In
een huisje horen we wat gerommel. Een lichte
aarzeling om aan te bellen want, zoals het
bordje bij de ingang aangeeft, de bewoners
zijn op hun privacy gesteld.

Het is er muisstil
en een dikke kat
ligt op een bankje
Op het moment van aanbellen wordt de deur
geopend, een vrouw van ongeveer 50 jaar
verschijnt in de deuropening. Ze staat op het
punt van vertrekken en wil ons nog wel even
te woord staan. 30 jaar geleden is ze hier per
ongeluk terecht gekomen en betaalde toen
80 gulden per maand. “Ik ben vooral gesteld
op de rust in het hart van het drukke centrum” geeft ze aan. Met haar buurvrouwen
van gelijke leeftijd staat ze op goede voet.
Ze onderhouden samen de tuin en hebben
elkaars sleutel. Ze vervolgt haar verhaal met:
6

“Mensen zeggen meestal dat ze naar de stad
gaan. Als ik naar de stad ga is dat Amsterdam
of Alkmaar. Ik ga niet naar de stad, ik ga om
een boodschap.”

Je ontdekt steeds
meer in Haarlem
Verscholen achter de Botermarkt
Als je het niet weet, loop je er zo voorbij. Aan
het eind van een steeg naast een tweedehandskledingzaak op de Botermarkt, is het
Bruiningshofje gevestigd. Ooit was het in particulier bezit. Jan Bruininck kocht de huisjes
rondom zijn huis op en zo ontstond het hofje.
Nu is het hofje eigendom van de Doopsgezinde Gemeente. Hier hangt wel een vlag. De
poort is nog dicht, later staat hij welkom open.
Een blonde vrouw zit op een stoel van de zon
te genieten. Het blijkt één van de bewoonsters
te zijn. Ook hier wonen vier vrouwen.
Ze vertelt dat ze er al 10 jaar woont. Wat haar
vooral aanspreekt van het wonen in een hofje
is de rust en stilte midden in de stad.
Je moet het wel goed kunnen vinden met je
buren. Samen onderhouden de vrouwen de
tuin, maar voor het grove werk hebben ze een
tuinman.
Net buiten de poort van het hofje vragen we
een stel uit Velserbroek naar hun ervaringen.
Zij start heel enthousiast: “Je ontdekt steeds
meer in Haarlem. Het begon eigenlijk met
een rondleiding door Haarlem een poosje
geleden." Hij vertelt: “Ik heb de website van
Open Monumentendagen bezocht en een
lijst gemaakt met plekken waar we nog niet
geweest zijn. Zo kwamen we ook hier terecht. Ik

De Oude Doelen
We wandelen verder. In de Gasthuisstraat zit,
wie kent het niet, de stadsbibliotheek.
Onder de imposante Gasthuispoort met de
opvallende gevelsteen loop je door als je naar
de bibliotheek gaat. Pas als je uit de bibliotheek komt heb je zicht op het mooie oude
Doelencomplex. De naam van het complex
hebben we te danken aan de activiteiten
van de Haarlemse schutters. Eerst waren het
boogschutters en later de kloveniers, die schoten met schietwapens.
Hier vallen we met onze neus in de boter,

Het was een erebaan, je moest
ervoor betalen
want in de grote zaal van het Oude Doelengebouw begint het Wereldkoor net met een
optreden. Een kleurrijk gezelschap met diverse
muziekinstrumenten, waaronder viool, gitaar
en accordeon. Na het optreden lopen we
naar buiten en treffen we op het terras een
prachtig verkleed drietal aan. Het zijn gidsen
in 16e eeuwse kledij die over de historie van
dit prachtige monument vertellen. Eén van de
gidsen Anneke Friedhoff, verkleed
als Kenau, neemt ons mee door
het gebouw en zijn geschiedenis.
Ze vertelt over de schutters:
”Het was een erebaan, je moest
ervoor betalen om schutter te
kunnen zijn. Ook je kleding
moest je zelf aanschaffen. Een
aantal doeken van Frans Hals
van de schutters heeft hier lang
gehangen. Nu hangen ze in het
Frans Hals museum.” Anneke, die
al 41 jaar bij de bibliotheek werkt,
heeft veel historische kennis van het gebouw
en laat ons ruimtes zien waar je anders nooit
komt.
De bottelarij die nu dienst doet als opslag voor
de horeca, de oude rommelzolder waar men
in 2002 met internet begon, de Gele Kamer
(voorheen de krijgsraadkamer) die nog steeds
dienst doet als vergaderzaal en de studeerzaal.
Ook laat zij ons de deur van ‘het oude gemak’

(toilet) zien, de stortkoker aan de buitenkant
van het gebouw is hier nog een overblijfsel van.
Na deze leerzame privérondleiding bedanken
we onze gids en gaan verder.
Zuiderhofje
Als laatste op onze verlanglijst: het Zuiderhofje aan de Zuiderstraat 12, die normaal
gesloten is voor publiek. In de plechtstatige
Regentenkamer zien we aan de wand de
namen van alle regenten door de eeuwen
heen en het behang van goudleer. De beheerster van het hofje is woonachtig boven de
Regentenkamer en ontvangt daar de bezoekers. Op verzoek vertelt zij over het hofje. Het
is eigendom van de Doopsgezinde Gemeente
en een stuk groter dan de vorige twee die
we hebben gezien. Er staan naast appel- en
perenbomen zelfs een aantal vijgenbomen.
Verwijzing naar het Hof van Eden?
In de tuin komen we een moeder met dochter
tegen. Moeder vertelt ons dat Jasmijn van
acht jaar sinds dit schooljaar geschiedenis
krijgt, maar dat dit voor haar niet genoeg
is. “Ze wil graag meer weten en daarom
nemen we haar in het weekend mee naar
bijvoorbeeld de Open Monumentendagen
of Naturalis. Ook houdt Jasmijn van operette.” Op de vraag wat haar is opgevallen
zegt Jasmijn: “In alle hofjes is er rust en stilte
midden in de drukke stad en ik zag
overal een waterput en vaak een
zonnewijzer. De huisjes zijn erg
klein en er woonden vaak alleen
maar oude vrouwen.” Grote kans
dat Jasmijn later gids wordt op
de Open Monumentendagen. Of
geschiedenisjuf.
Tot slot
We eindigen onze reis zoals we
begonnen op een terras. Ditmaal
aan het Nieuwe Kerksplein waar
we vermaakt worden door de aanwezigen
op het Jopenfestival. Onze gastheer bedient
ons met een hapje en een drankje. Het was
een leerzame middag waar we met een goed
gevoel op terugkijken.
Bron: Anneke Friedhoff: De Doelen, Reis door de
eeuwen heen Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Tekst: Annemieke van der Wel
Foto's: Angela Pondaag
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mijn wijk

De fietsspecialist

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

Woon jij ook hier?

Wim Tromp (57), geboren en getogen Haarlemmer, kwam precies vijf jaar
geleden op de Lange Bogaardstraat te wonen. Als zelfstandige voert hij
projecten uit voor organisaties in de gezondheidszorg, echter zijn passie ligt
bij het schilderen, aquarelleren om precies te zijn. Geregeld exposeert hij
zijn werken in Haarlem en omstreken.

Maar ik sta ook weleens ‘en plein air’ te
schilderen. Straatbeelden van Haarlem,
industrie en landschappen zijn mijn favoriete
thema’s. Het moet alleen niet te lang duren.
Bij mij moet een schilderij in één dag klaar zijn.
Als ik een groot werk ga maken gebruik ik
handgeschept papier. Bij ‘fouten’ kan je het
doek dan afspoelen, maar daar doe ik niet aan.”
 Seizoenen
“Door het schilderen kijk ik anders naar het
weer dan anderen en vind ik alle seizoenen
mooi. Een zwarte lucht of het verval in de
herfst is allemaal prachtig schildermateriaal.
Een goede vriend van mij, Cees van den Haak,
runt een guesthouse op Thailand. In ruil voor
een vliegticket, maakte ik een schilderij voor
in iedere kamer. In Thailand hebben ze enkel
een droog en een nat seizoen. Qua schilderinspiratie vind ik dat dus minder interessant.”

B oven : S c h a g c h el st r a a t ( l ) en B r eest r a a t
O n d er : L a n g e Ra a m st r a a t

 Warm bad
“Ik ben een echte Haarlemse mug en kom uit
een ondernemende familie. Mijn opa was
melkboer, mijn oom heeft franchiseketen
‘Kaashuis Tromp’ opgezet en mijn vader had
wassalons en stomerijen door de hele regio.
Wij verhuisden dan ook vrij geregeld. Ik heb
maar tot mijn zesde in Haarlem gewoond.
Na mijn scheiding ben ik in 2009 weer terug
verhuisd en werd meteen het eerste weekend
uitgenodigd voor een buurtbarbecue bij Café
de Vijfhoek. Als alleenstaande voelde dat als
een warm bad.”
 Cultuur
“Ik ga graag naar het Kantoortje, daar heb je
een leuk gemêleerd publiek. Ook het
Patronaat of Haarlemse musea zoals De Hallen
vind ik geweldig. De culturele aspecten in de
stad spreken mij enorm aan. Zondagmiddag
luister ik graag naar live muziek bij De Waag.
Zelf speel ik ook af en toe basgitaar, maar heb
daar eigenlijk niet veel tijd voor.”
 Aquarellen
“Ondanks mijn bedrijfsinformatica opleiding, is

mijn alfakant ook zeer ontwikkeld. Ik was
altijd al vrij creatief en tekende veel. Vijftien
jaar geleden heb ik in Drenthe, tijdens een
workshop in een boerderij, een aantal jaren
achter elkaar les gehad in aquarelleren.
Sindsdien ben ik met deze techniek doorgegaan en kan ik er echt mijn ei in kwijt.”
 WhatsApp
“Om mijn techniek te verbeteren, schilder ik
een week per jaar op een schip van kunstschilders die les geven op weg naar Texel, Vlieland
of Terschelling. Laatst heb ik een werk via de
WhatsApp verkocht, terwijl diegene het
schilderij nog helemaal niet in het echt had
gezien!”

Het was alsof ik
in een warm bad
terecht kwam
 En plein air
"Schilderen doe ik het liefst op grote doeken
met als uitgangspunt een zelfgemaakte foto.

 What Els?
“Koken is mijn andere passie die ik samen met
mijn vriendin Elsbeth deel. Zij heeft een
foodtruck What Els? en staat regelmatig op
festivals, waar ik de logistiek van doe.
We hebben elkaar vorig jaar op het Nieuwe
Kerksplein tijdens Haarlem Jazz ontmoet,
raakten aan de praat en wonen sinds juni
samen.”
 Exposeren
“Ik ben pas echt gaan exposeren sinds ik in de
Vijfhoek woon en doe al vier jaar mee met
de Kunstroute. Momenteel exposeer ik als
aquarellist in de Kunstkelder. Laatst heb ik ook
op de Havendagen mijn werk tentoongesteld,
waar ik mijn industriestukken liet zien.
En verder natuurlijk op mijn website:
www.wimtromp.nl.”
 Voor de kost
“De meeste schilderijen verkoop ik tijdens
exposities. In de toekomst wil ik meer gericht
gaan exposeren en mensen bij mij thuis
uitnodigen onder het genot van een hapje en
drankje. Echt mijn dagelijks brood kan ik er
nog niet mee verdienen, maar het lijkt mij
geweldig om in de toekomst mijn schilderen
te combineren met het koken van mijn
vriendin en zo een bestaan op te bouwen.”
Tekst: Mijke Groot
Foto's: Wim Tromp
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ondernemers in beeld

Ananda, toegankelijke
spiritualiteit in Haarlem

huidadvies

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

Ananda Nieuwetijdswinkel in de Gierstraat is een begrip tot ver buiten de
Haarlemse grenzen. Volgend jaar runnen Els (64) en Laurens Stokhof (63)
de winkel voor spiritualiteit en esoterie al 25 jaar. Samen met een gepassioneerd team van gespecialiseerde dames zorgen zij dat iedereen bij Ananda
terecht kan voor een zinvol cadeau, een specifiek boek of gewoon rust en
inspiratie.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

spiritualiteit, staat het stel stevig met beide
benen op de grond. “Je hebt in het leven zo veel
wegen die je kunt bewandelen en stromingen
die je daarin kunt aanhouden. Er zijn mensen
die het ‘licht’ hebben gezien, mensen die denken niets te weten van de spirituele wereld en
alles ertussenin. Fantastisch! Ik zie het als een
voorrecht om Ananda aantrekkelijk te laten zijn
voor al deze mensen”, aldus Laurens.
Daarnaast staat Els en Laurens de kwaliteit van
hun producten voorop. “Over elk product dat
wij verkopen is nagedacht. Bijvoorbeeld de
oliën zijn zo veel mogelijk biologisch, wierook

Volg ons op
Facebook

Yvo n n e, E l s , L a u r en s en S a n n e

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

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

Terug in de tijd
Ananda bestond 25 jaar geleden al. De toenmalige eigenaar wilde er mee stoppen omdat zij
allergisch was voor de geuren. Een medewerker
tipte Laurens of de winkel niet iets voor hem
was. Laurens had van jongs af aan interesse
in kunst en antiek en stond op zijn veertiende
al met een antiekkraam op het Waterlooplein.
“Rond de tijd dat wij de winkel overnamen, had
hij veel kennis op het gebied van edelstenen,
beelden en kunst. Ook had hij veel spirituele
boeken gelezen en reizen gemaakt naar het
Verre Oosten. Samen waren wij destijds ook al
jaren verbonden aan de School voor Praktische
Filosofie in Amsterdam,” vertelt Els. Kortom:
spiritualiteit was al een deel van hun leven.
“Toen Laurens mij voor het eerst de winkel liet
zien, dacht ik direct: 'hier voel ik me thuis' en
wilden wij de winkel ons eigen maken,” vertelt
Els. Maar een winkel runnen was wel even een
ander verhaal met klanten die van links en
rechts op je afkomen met vragen. “Het werk
kan ook best hectisch zijn. Maar samen met het

team hebben we door hard te werken de winkel
tot een oase van rust gemaakt.”
Uitzicht op inzicht bieden
Na 25 jaar ervaren Els en Laurens hun werk
anders dan in het begin. Waar zij vroeger heen
en weer vlogen, laten ze dat nu meer over aan
medewerkers en genieten ze meer van de winkel en alles er omheen.
Els: “Mooi is het dat de winkel een inspiratiebron is voor mensen om dichter bij zichzelf te komen. Men is steeds meer op
zoek naar rust, zichzelf of God, in de
breedste zin van het woord. Wij
bieden op een laagdrempelige manier inspiratie, zowel
in de breedte als de diepte.
Onze slogan luidt dan ook:
‘Uitzicht op inzicht’.”
Met beide benen op de grond
Alhoewel ze zich met de winkel
richten op het gebied van

het liefst fair trade en voor Boeddhabeelden
gaan wij op zoek naar bijzondere exemplaren,”
vertelt Laurens.
Meer dan alleen een winkel
Ananda is meer dan alleen een winkel. Zo
is Ananda mede-initiatiefnemer van Bewust
Haarlem, een netwerk van bewuste ondernemers in de regio op het gebied van persoonlijke
groei, duurzaamheid, gezondheid en
welzijn. Ook worden er voor de klanten
regelmatig lezingen of workshops
georganiseerd uiteenlopend van
een lezing door een sjamaan
of workshop ‘Zingen met
de ziel’ door een dirigent.
Zorgvuldig wordt hierbij
gekeken of het toegankelijk en betaalbaar is voor
iedereen.
Tekst en foto's:
Angela Pondaag
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RAAKSGEBIED

Diverse winkeliers hebben zich
gevestigd in het steeds levendiger
wordende Raaksgebied waaronder
ook TonJon Hairstyling, Pure Cosmetics en Dirx. Waarom hebben
deze winkels, allen gerelateerd aan
beauty, zich hier in het Raaksgebied gevestigd?
Raaksgebied
Danielle en Isaura, oprichters en eigenaren
Pure cosmetics, beginnen te vertellen: "We
hebben altijd al geweten dat we ons hier ooit
zouden vestigen. Na onze winkel in de
Koningsstraat, werd onze droom na achtenhalf

vragen. Ook Marcella vertelt een mooi verhaal.
"Vorig jaar kwam er een kale vrouw bij ons
binnen lopen. Zij was behandeld tegen kanker
en de chemo’s hadden haar haarstructuur
compleet veranderd. Ze wilde haar lange haar
terug, maar hetgeen dat ze nog had groeide
niet goed. Met een haarmatje met extentions,
‘closures’ genoemd, gaven we haar haar lange
ook één van de redenen om zich in het
Raaksgebied te vestigen. Maar er was meer.
Eigenaresse Marcella vertelt: "Deze kapperswinkel die ik 1,5 jaar geleden heb overgenomen
is hier gevestigd, omdat het concept van TonJon
Hairstyling past bij het streven van het
Raaksgebied om dé PC Hooftstraat van Haarlem
te worden. In het afgelopen half jaar is de
aanloop ontzettend toegenomen. Het is niet
alleen een doorgang naar de stad maar
mensen winkelen hier ook." Chantal, Manager
Drogisterij, heeft, omdat Dirx onderdeel is van
de Dirk-keten, niet zelf gekozen voor het
Raaksgebied. Maar ondanks het ontbreken
van een Dirk van den Broek supermarkt in
Haarlem, wilde Dirx zich graag vestigen in
deze stad. "Het winkelgebied is gezellig en
gezamenlijke acties zoals de Kerstmarkt zijn
van toegevoegde waarde," aldus Chantal.

Altijd al geweten
dat we ons hier ooit
zouden vestigen

TonJon Hairstyling
De deuren staan open en vanuit de
Achterlangsstraat kijk je zo bij TonJon
Hairstyling naar binnen. De enige
kapsalon in het Raaksgebied beslaat
een grote ruimte en is strak ingericht.
De 25-jaar jonge eigenaresse Marcella
Folkertsma vertelt over haar winkel die
zij runt en de klanten die zij bedient met
haar medewerkers Yasel en Danique.
jaar werkelijkheid. En we hebben er geen
seconde spijt van gehad! Zowel de ligging als
het pand is perfect. We zijn hier goed
zichtbaar, door de ruimte (300m2!) kunnen we
onze diensten uitbreiden in lijn met de groei
in de wellnessmarkt en er is veel aanloop."
Voor kapsalon TonJon was de vrijheid van de
toen op geheel eigen wijze in te richten ruimte
12

Gemeenschappelijk
Vanuit de Dirx wordt uitgekeken naar de
Kerstmarkt. "We verkopen dan diverse
speciaal samengestelde kadopakketten met
bijvoorbeeld douchegel met scrub of kaarsen."
Naast de Kerstmarkt hebben de winkels veel
gemeenschappelijk. "Veel van de winkeleigenaren of -managers zijn jonge mensen die veel
met elkaar optrekken, ideeën delen en nieuwe
kansen oppakken," aldus Marcella.
Zelf is zij gedreven om een modeshow op te
zetten. TonJon verzorgt dan de kapsels en Pure
cosmetics zou dan de make-up kunnen doen.
Danielle en Isaura staan daar zeker voor open.
Zij zien ook dat de winkeliers bij elkaar terecht
kunnen en onderling veel gebruik van elkaars
diensten maken. "Het is immers leuker om iets
bij de ‘buren’ te proberen dan elders in de stad."
Onderscheidend
Het is duidelijk en logisch dat het Raaksgebied

Persoonlijke contact
wordt belangrijk
gevonden

Dirx
Halverwege het Raaksgebied stap je een
keurig opgeruimde drogisterijwinkel
binnen, de Dirx, waar je direct wordt
verwelkomt door een personeelslid.
De diversiteit aan producten is
overweldigend. Chantal de Smit,
Manager Drogisterij, werkt hier met
acht vrouwelijke medewerkers.

voor deze winkeliers van grote waarde is.
Maar wat maakt hun aanwezigheid van
waarde voor het Raaksgebied of Haarlems
breed? Kapperszaken zijn er in overvloed,
ruim 170 geeft een online zoekmachine aan.
Wat TonJon onderscheidend maakt, vertelt
Marcella, zijn de natuurlijke extentions en de
verfkwaliteiten. "Voor het verven gebruiken
we geen standaardkleuren, maar we mengen
alle kleuren zelf." Achter mij hangen ringen
met haarplukken in allerlei kleuren. Juist: de
extentions! "Extentions worden gebruikt voor
haarverlenging, volumevergroting of het
opvullen van kale plekken. Door de silicone
ringetjes om de haarplukjes heen, beweegt
het zoals natuurlijk haar mee in droge en in
natte toestand en kan het heel dicht tegen de
hoofdhuid aan worden bevestigd. Wij zetten
het in, verzorgen het en knippen het en geven
na zes weken een check-up om te kijken of
alles nog goed zit."
Ook drogisterijen in overvloed zou je denken.
Maar de Dirx onderscheidt zich goed van haar
concurrenten, weet Chantal te vertellen. "Zo is

Dirx uitgeroepen door de consument tot Beste
winkelketen van Nederland (categorie
Drogisterij) en genomineerd voor de Beste
winkelketen van het jaar-award. Dat maakt
ons trots! Als ik ons daarnaast vergelijk met
andere drogisterijen, zie ik dat wij goedkoop
zijn en uitblinken in kennis en kunde. Veel van
ons personeel is gediplomeerd en heeft dus
drogisterij kennis."

Jonge mensen die
veel met elkaar
optrekken, ideeën
delen
Pure cosmetics is als concept niet goed
vergelijkbaar met de beautysalons in Haarlem.
Zoals Danielle en Isaura zelf zeggen zijn zij
uniek in het feit dat je ‘van je grote teen tot je
kruin bij Pure kunt laten behandelen.’ Pure is
een all-in wellnessconcept. Dat is nieuw voor
Haarlem. "We verzorgen van manicure tot
brazilian wax en hebben een inhouse kapsalon
evenals een botoxarts. Daarnaast zijn we
laagdrempelig, iedereen moet zich hier thuis
voelen, al onze klanten van 16 tot 80 jaar oud."
Service
Onderscheiden ze zich ook in de service die ze

bieden? En zo ja, hoe doen ze dat in een tijd
waarin de klant steeds veeleisender wordt?
De dames van Pure cosmetics geven aan een
veilige tussenhaven te zijn waar klanten
zichzelf kunnen zijn. "We bieden een
luisterend oor. Iemand die binnenkomt met
een gezicht dat op onweer staat, zegt dat er
niets is en lucht vijf minuten later zijn hele
hart. Ja dat gebeurt en dat kan hier. We kijken
nergens gek van op."
Het persoonlijke contact wordt ook door de
Dirx belangrijk gevonden. "Je merkt dat
klanten het op prijs stellen als je net even
doorvraagt. Bijvoorbeeld naar een vakantie
als er duidelijk vakantie-inkopen worden
gedaan. En daar in het vervolgbezoek weer op
terugkomen."
Ook bij TonJon nemen ze de tijd voor
persoonlijke vragen en wensen. "Kapperswerk
is geen lopende band werk", vertelt Marcella
gepassioneerd. "Daarnaast kunnen klanten hun
kostbare tijd bij ons ook goed besteden: ze
kunnen gratis onze Ipads met Wifi gebruiken en
tijdens het wachten bijvoorbeeld doorwerken."
Anekdotes
Mooie anekdotes genoeg van deze drie
winkeliers samen. Zo vertelt Chantal dat er
wel eens mensen binnenkomen met groen
haar die om advies en passende producten

lokken terug en kon haar eigen haar herstellen. Elke acht weken zagen we elkaar voor de
check-up. Ze is nog altijd klant, maar nu met
haar eigen haar. Het is mooi om iemand in
zo’n situatie een oplossing te kunnen bieden."
Bij Danielle en Isaura schieten flarden van
leuke anekdotes over tafel. Uitspraken van
hun klanten, daar kunnen ze erg om lachen.
"Laatst vertelde een vrouw van 85 dat ze een
Twitteraccount had aangemaakt, naar
aanleiding van een gesprek met ons.

Pure cosmetics
Bij de wellnesswinkel Pure cosmetics is
het druk en gezellig. De koffiemachine
draait op volle toeren en de oprichters,
Danielle Yetsinga en Isaura Borst,
bedienen hun klanten met hun
medewerksters Bo, Malou, Kelly en
Cynthia van top tot teen.
Wij hielden haar jong zei ze. Hoe stoer is dat?!
Of mensen die hier voor een massage komen
en bloedserieus vragen of er ook een happy
end bij zit. Nou dan komen we niet meer bij."
Tekst: Linda Lampe
Foto's: Angela Pondaag en eigen foto van
Pure cosmetics
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ALKMAAR

WONEN in de WIJK

HAARLEM

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

50 jaar wonen in de Korte Houtstraat
baar verklaarde woning’. Omdat het
onbewoonbaar was verklaard had het
helemaal geen slaapkamers. En dus besloten Frans en Suus het te gaan renoveren.
Hier ging zeven jaar overheen. Van het
dak tot aan de badkamer, alles hebben zij
met behulp van een handige vriend zelf
gebouwd.

WWW.COPYCENTRE.NL

Van autovrij naar vol met plantjes

Als je wilt weten hoe het is om 50 jaar in één van de gezelligste straten
van Haarlem te wonen, moet je zeker een keer een kop koffie drinken met
Suus van Diggelen.
1964 in de Korte Houtstraat

Suus en haar man Frans kochten hun
huis in de Korte Houtstraat in september
1964. Toen was de straat niet zo groen en
volks als nu. In tegendeel; het was een
kale straat met smalle stoepjes en het
was ingericht voor tweerichtingsverkeer!
Daarnaast stonden er ook nog auto’s
geparkeerd in de straat. Dat mocht
helemaal niet, maar in die tijd werd er
nog niet zo streng gecontroleerd en
bekeuringen werden nooit uitgedeeld.

keer te maken. De actie was zo succesvol
dat de dames zelfs de regionale krant
haalden.
De onbewoonbaar verklaarde woning

Toch klinkt dit niet als de aantrekkelijke
straat die het nu is. Dus rijst de vraag,
waarom zijn Frans en Suus er ooit komen
wonen? “In die tijd was huren onmogelijk.
Er viel niets te huren en wat er was, was

Anti-parkeeractie

WELKOM

Suus en haar buurvrouw Els, die nog altijd
in de straat woont, kwamen in actie. Ze
lieten Frans, die toentertijd werkte bij
een grafisch bedrijf, stickers drukken met
'Verboden te parkeren'. “Zo gingen Els
en ik ’s ochtends en ’s middags de straat
door, allebei met een emmertje met
behangplaksel. We haalden de stickers
even flink door de lijm en plakte op elke
geparkeerde auto een sticker. Zelfs de
gemeente liet dit oogluikend toe.” Als de
twee het idee hadden dat de eigenaar van
de auto in de buurt was, dan vluchtten zij
snel de Vijfhoek in. Zij nodigden ook de
gemeente uit om de situatie te bekijken.
De gemeente was het met de dames eens
en beloofde de straat eenrichtingsver-

Niet lang na de actie van Suus en haar
buurvrouw werd het verkeer compleet
verbannen uit de straat. Maar toen zat
het volgende plan van de dames al weer
in de pijplijn. Zij klopten bij de gemeente
aan met de wens om bomen in de straat
te willen hebben. Naar aanleiding van
dit verzoek, kwamen zij terecht in de
Stadskweektuin. Daar mochten zij
verschillende bomen uitkiezen, waarna
in de Korte Houtstraat de eerste bomen

We zijn echt van
deze straat gaan
houden
werden gepland. Groen in de kleine straat
voelde goed en daarom wilden de dames
plantjes in de hele straat. Maar niet alle
buren waren enthousiast. Samen met een
derde buurvrouw Tanja en het pasje dat
zij had van de bloemenveiling, kochten zij
bakken vol plantjes. Per huishouden werd
een bijdrage van één gulden per maand
gevraagd. Langzaam maar zeker staken
bewoners zelf hun vingers in de aarde.
50 jaar Korte Houtstraat

niet te betalen. Vandaar dat we besloten
om een huis te kopen, hoewel kopen ook
niet makkelijk was. Er bestond namelijk
een wet dat als je een huis wilde kopen
maar je geen kinderen had, je dan alleen
een huis mocht kopen met één slaapkamer,” aldus Suus. De beschikbare huisjes
waren klein en gelegen in krappe steegjes.
Toen kwam zij in de Korte Houtstraat een
huis tegen met een bordje ‘Onbewoon-

Ooit gedacht om hier weg te gaan? “Heel
even. Vijfentwintig jaar geleden dacht
ik lekker naar een huis met een tuin te
gaan. Maar ja, dan zit je daar wel alleen.
Nu gaat de wandelroute van het VVV
door onze straat. Als je buiten zit, krijg
je zoveel leuke reacties! Daar ben ik dan
wel trots op. Wij zijn echt van deze straat
gaan houden.”
Tekst en foto's: Angela Pondaag
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BUURTINITIATIEVEN

EVENEMENTEN

Partytent of klushulp?
Vraag het je buren!

I

n het sociale domein gebeurt een hoop. Het Rijk draagt diverse taken
aan de gemeente over en de participatiesamenleving moet een feit
worden. Gemeente Haarlem helpt bewoners de regie over hun leven te
houden en stimuleert zelfredzaamheid. Zoek je een ladder, een galajurk of
heb je juist behoefte aan een klusheld of sportmaatje? Buurtinitiatieven
BUUV en Peerby helpen jou om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Voor mij een mooie reden om achter bijzondere ervaringen te komen, van
gebruikers van deze platforms!
BUUV

BUUV is de buurtmarktplaats voor en
door ‘ons’, met de focus op diensten
zonder dat daar wat tegenover hoeft te
staan. De diensten zijn uiteenlopend, van
kennismakingsgesprekken
met nieuwe wijkbewoners, tot ouderen
die niet stil willen zitten en van mensen
die aanbieden anderen naar het zieken-

huis te begeleiden tot mensen die immigranten willen helpen bij het leren van de
Nederlandse taal. Ook koffieliefhebbers,
kooktalenten of mensen die graag een
boodschapje doen voor een ander kunnen
elkaar via dit platform helpen. Het motto
bewijst zich maar weer: 'Beter een goede
buur dan een verre vriend'!
Ervaren BUUV’ers
Ook onze wijk heeft BUUV gevonden en
ervaren. Door het BUUV-prikbord in de
kringloopwinkel de Schalm kwam Pieter
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Dijkstra (54) in contact met BUUV. "Op
het prikbord zag ik vraag en aanbod
hangen. De verzoeken waren niet zo gek
moeilijk en het leek mij een leuke manier
om ongedwongen met nieuwe mensen
in aanraking te komen." Ook Coby (70) is
actief op BUUV: "BUUV vind ik bijzonder,
omdat het zo vrijblijvend is en er goede

begeleiding wordt geboden door het
BUUV-team."
Coby begeleidt graag mensen ergens
naar toe, bijvoorbeeld naar een doktersafspraak of naar iets leuks. Zelf heeft ze
BUUV ingeschakeld voor kleine reparaties
in en om het huis en voor hulp bij de
computer. "Ik geloof in een wereld waar
mensen zich voor elkaar inzetten zonder
noodzakelijke vergoeding."
Na meerdere gebruikers uit de buurt
gesproken te hebben, valt op dat vooral
de vrijblijvendheid en laagdrempeligheid

erg wordt gewaardeerd. Riena (62) en
haar man staan als BUUV altijd klaar voor
anderen.
Ze zijn overal voor in en pakken klussen
grondig aan. “Ik krijg als BUUV zoveel
energie”, aldus Riena. Ook mevrouw Griffioen is een actieve BUUV: "Mijn leven is
soms best wel eenzaam. Daarom vind ik
het leuk dat ik BUUV heb leren kennen. Ik
speel nu wekelijks een spelletje Rummikub of Yahtzee met een andere BUUV.
Dat is zó gezellig." Geweldig om te zien
dat we ons als wijkbewoners, betrokken
voelen bij het lot van een ander!

Het leenstelsel van Peerby is erg efficiënt en handig voor
mensen die bepaalde producten financieel gezien niet kunnen
kopen of huren. Bang dat je het niet meer terugkrijgt of de
kapotte variant? “Je gaat naar mensen hun huis toe. Je spreekt
niet midden op straat af. Dus je weet waar iemand woont.
Mensen geven via Peerby makkelijk hun adres. Ik heb nog
nooit echt twijfels gehad. Welk platform je ook gebruikt, er zijn
altijd mensen die er misbruik van maken. Maar dat mag geen
reden zijn om alles uit de weg te gaan. Peerby is daarnaast veel
overzichtelijker dan Marktplaats en er wordt niet gekocht maar
geleend, dat zijn we verleerd! In ruil voor het fietsje voor mijn
kleinkind hebben we deze mevrouw een flesje wijn gegeven als
bedankje," aldus Kick.

Peerby
Peerby biedt de mogelijkheid om in
contact te komen met buren wanneer je
iets wilt lenen. Van partytent, caravan en
kruiwagen, tot hogedrukspuit, boormachine of fiets. Peerby zet zich af tegen
de wegwerpcultuur. De oprichters van
Peerby geloven in ‘wij’ en niet alleen ‘ik’.
Deze visie dragen ze uit door mensen in
contact met elkaar te brengen en alternatieven te laten zien voor ‘kopen’. Soms
heb je even iets nodig wat je niet in huis
hebt. Waarom zou je het kopen als je het
van je buren kunt lenen?

Het Binnenblad zoekt een coördinator bezorging .
Informatie opvragen bij Jan Hoving (06-10014343)
of via email jan3hoving@online.nl

Peerby ervaren
Kick Vergers (68) deelde een bijzondere
ervaring, waaruit een mooie relatie is ontstaan. Zijn oudste dochter woont al meer
dan twaalf jaar in Engeland en heeft drie
jonge dochters. De jongste kon nog niet
fietsen, omdat de mogelijkheden om dit
te leren in Engeland niet ideaal zijn.
Toen zij in de zomer drie weken naar
Nederland kwamen, plaatste Kick een oproep op Peerby om een klein kinderfietsje
te lenen. Kick ontving twee reacties.
Tijdens de ontmoeting met de mevrouw
die gereageerd had, bleek dat zij ook een
fietsje nodig had voor een kleinkind van
zeven die overkwam uit Australië.
Toevallig had Kick een fietsje voor een zeven-jarige in zijn bezit. "Toen de mevrouw
met haar man samen naar het fietsje
kwamen kijken, hoorde ze voor het eerst
mijn achternaam: ‘Jij heet Kick toch?’ Een
deel van hun familie bleek in Australië
te wonen. En wat blijkt: wij hebben daar
gemeenschappelijke familie wonen!"

Wilt U ook iets doen voor de buurt ?

Mogelijkheden in plaats van beperkingen
In de toekomst moeten we in de participatiesamenleving steeds
meer voor elkaar gaan zorgen. Het accent ligt voortaan op onze
mogelijk-heden en niet langer op onze beperkingen. Zowel
BUUV als Peerby sluiten hier naar mijn idee zeer goed op aan
vanuit de gedachte: ‘Samen voor elkaar!’ Al tijden staat mijn
badkamer schilderen op mijn to-do-lijstje, waar ik lichtelijk
tegen aan loop te hikken. Ik heb meteen maar een oproep
geplaats voor ‘klushulp’. De eerste reactie is al binnen, nu moet
ik er echt aan gaan geloven...!
Heb je vragen of ideeën voor BUUV of Peerby?
Elke vrijdag is er spreekuur in het Wijkraadsgebouw van 10.3011.30 uur. De locaties van BUUV-prikborden en verdere informatie zijn te vinden op haarlem.buuv.nu.
Ga naar www.peerby.com als je meer te weten wilt komen over
Peerby.
Tekst: Charlotte Spanjaart

Wat is er allemaal te doen?
Oktober kindermaand – Met je neus omhoog!
Een gevelstenentocht door een oud stukje binnenstad in Haarlem
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Hoofd in je nek, ofwel ‘Met je
neus omhoog!’. De folder is te krijgen bij het VVV-kantoor.
Tot en met 31 december - Historisch Museum Haarlem –
de Blauwe Tram
Deze expositie gaat over de drie interlokale tramlijnen die na de
Tweede Wereldoorlog nog door Haarlem reden.
Meer info: www.historischmuseumhaarlem.nl
Zaterdag 25 oktober – 2e concertreeks Nieuwe Kerk Concerten
Sopraan Martha Bosch voert samen met een klein barok-ensemble
een solo-cantate uit van Bach en aria’s van diens tijdgenoten.
Aanvang: 15.30 uur. Duurt tot 16.30 uur. Toegang is gratis, bijdrage
wordt gewaardeerd.

Zondag 9 november – Huiskamerconcert voor het Glazen Huis
Sing- en songwriter Bo Bogaard treedt op met liedjes rechtstreeks
uit het hart. Ook Mirco Haarmans treedt op met akoestische
Nederrock pop. Inloop: 16.00 uur, Wolstraat 4. Entree bedraagt
10 euro, aanmelden via biancalinders@live.nl of haar Facebook.
Zaterdag 15 november – Najaarsschoonmaak
Najaarsschoonmaak van de wijken in de binnenstad. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vanaf 10.00 uur op 15 november
zelf bij het wijkraadgebouw aan het Nieuwe Kerksplein of voor
de 15e bij de voorzitter Wijkraad Arjan van Minderhout per mail:
avminderhout@hotmail.com. Voor lunch (soep en brood) wordt
gezorgd.
Zaterdag 22 november – 3e reeks Nieuwe Kerk Concerten
De uit Albanië afkomstige pianiste Mirsa Adami treedt in de
Nieuwe Kerk op als soliste. Ze speelt werken van Debussy en
composities uit haar vaderland. Aanvang: 15.30 uur. Concert duurt
tot 16.30 uur. Toegang is gratis, bijdrage wordt gewaardeerd.

Woensdag 17 december – Kerstbingo
Dé Binnenstad bingo in wijkcentrum Binnensteeds,
Nieuwe Groenmarkt 20. Aanvang 14.00 uur.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen de stad
plaatsvinden kijkt u dan op www.haarlem.nl
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VAn de wijkraad

Het Wijkraadgebouw is op structurele basis of incidentele basis
te huur en is af te huren per dag
of per dagdeel.
Vraag naar de mogelijkheden
bij Arjan van Minderhout,
telefoonnummer: 06-83553862.
Of bij Jochem Koetsveld,
telefoonnummer: 06-28815315.

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

	
  

14 september was het Nieuwe Kerksplein weer gevuld met diverse
kraampjes met eten en drinken, brocante snuisterijen en handgemaakte spullen zoals tassen en houten snijplanken. De diverse verklede
figuren in het thema van de Achtste hemel vormden, in combinatie
met de bezoekers, een leuk schouwspel. Kinderen keken zittend op een
hooibaal naar de poppenkastshow en ouders lurkten aan een bierpul.
Het mooie weer en het Open Monumenten weekend zorgden er voor
dat het weer gezellig druk was op het Jopenfestival.

Van de Wijkraad
Beste buurtbewoners,
De zomer was mooi, voor zover ik in Nederland was, maar nadert
zijn einde. We hebben nog een aantal mooie dagen te gaan voordat het weer onverbiddelijk herfst wordt. Al gaat het Kerstsamenzang op het Nieuwe Kerksplein dit jaar helaas niet door (wegens
Serious Request), zijn we in Haarlem de afgelopen maanden niets
te kort gekomen. Het stond namelijk weer bol van de activiteiten
zoals het Spaarne Concert, Haarlem Culinair, Schalkwijk aan Zee,
Haarlem Jazz and More, Korenlint, Open Monumentendagen, Het
Vijfhoek Huiskamerfestival en het Jopenfestival.
Een enkele keer hoor je ook geluiden, van met name omwonenden, dat het wellicht iets teveel van het goede is. Naast de positieve sfeer en enthousiasme bij organisatoren en publiek, lijken
er soms ook wat negatieve kanten te zitten aan al deze festiviteiten. Parkeerproblemen, geluidsoverlast en veel zwerfvuil maken
helaas ook deel uit van deze culturele evenementen. Het is goed
om daar in de toekomst zorgvuldig mee om te gaan. Wij zullen er
als Wijkraad in ieder geval alles aan doen om de leefbaarheid van
onze wijken te behouden.
In dit Binnenblad vindt u een losse enquête die wij zeer belangrijk
vinden. Hiermee kunnen wij peilen wat er bij u als bewoners zoal
leeft. U doet de Wijkraad een zeer groot plezier als u die enquête
invult en daarmee uw mening geeft over een groot aantal zaken in
de wijk. U kunt dit zowel op papier als digitaal invullen. Op basis
van deze input kunnen wij dan een lange termijn visie ontwikkelen, die we kenbaar maken aan u als bewoners en aan het
Gemeentebestuur.
Daarnaast is het fijn om te melden dat we een nieuwe website
hebben voor de Wijkraad: www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl. Enkele leden van de Wijkraad zullen de website up-to-date houden
en voorzien van goede en actuele informatie. De oude website
komt daarmee te vervallen.

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

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

We blijven op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de
wijk en lid willen worden van de Wijkraad. Kom eens langs op de
tweede maandag van de maand om 19.00 uur in het Wijkraadgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 17 om te horen hoe we uw
belangen behartigen. Ik wens u een fijne, kleurrijke herfst toe!
Met vriendelijke groet,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

www.monies.nl
Professional Organizing & Budgetcoaching
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contact

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

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

Kijk op de wijk

De nieuwsgierigheid van onze redactie is gewekt door het schaakbord op het Sophiaplein.
Je zou denken dat hier stukken bij horen, maar een zoektocht heeft helaas niets opgeleverd.
Weet u waar deze stukken zich bevinden? Wij horen het graag.
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
Angela Pondaag
Annemieke van der Wel
Charlotte Spanjaart
Hans Smit
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Linda Lampe
Mijke Groot
Peter Beentjes (vormgeving)
Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Vacature (waarnemer Jan Hoving)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooyman, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland &
Max Bos, Mariska Heerschop, Jolanda Lagewaard
en Bieneke Glijn.
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Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 15 november 2014 naar
het mailadres van de redactie:
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.
Contactgegevens Wijkraad:
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

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

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

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

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

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

