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Over veiligheid en vrijheid

Zo door het huidige Binnenblad bladerend, zijn er onbewust veel artikelen
geschreven over veiligheid en vrijheid.

Via de media worden we dagelijks op de hoogte gesteld van de duizenden vluchtelingen die vanuit het
Midden-Oosten en Afrikaanse landen naar Europa vluchten, als eindbestemming of als doorvoerhaven
voor Australië of Amerika en Canada. Deze mensen zoeken naar vrijheid en veiligheid evenals de
inwoners van de landen die zich angstig en
onzeker voelen over de komst van deze vluchtelingen. De thema’s veiligheid en vrijheid zijn
belangrijk op Europees niveau, maar ook lokaal,
bij ons in de wijk. Voor dit nummer spraken we
onder andere de wijkagent Paul, met eigenaar
Ohran van coffeeshop The Lounge en André
van Spaarnelanden. Maar daarnaast spraken
we ook met een van origine Engelse buurtbewoner voor ‘Woon jij ook hier?’ over zijn reis
van Engeland naar Duitsland en van Duitsland
naar Haarlem. En schreef redacteur Nynke de
aankondiging van haar vertrek naar Kenia.
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6 KOINONIA VIJFTIG JAAR
Omdat Koinonia - sociëteit voor alleengaanden - dit najaar vijftig jaar bestaat,
nam de redactie er een kijkje.
10 VIEZIGHEID NAJAGEN
Spaarnelanden voorman André Hoed vertelt met groot enthousiasme zijn verhaal
over het leven rondom de veegwagen.
16 DE ROOIJ STOPT ALS WIJKAGENT
Paul de Rooij (53) gaat na vijftien jaar
stoppen als wijkagent van de Vijfhoek,
Raaks, Doelen en de Magdalenabuurt.

Kortom een mooi nieuw herfstnummer met
inspirerende artikelen!
Veel leesplezier! De redactie.

Op naar Kenia

S

lechts twee weken was het ‘aan’ toen mijn
vriend me opbelde en vertelde: “Voor
mijn werk moet ik naar Nairobi toe, voor
minstens een half jaar. Zin om mee te gaan?“
Zo, de vraag was eruit. Voor de vorm vroeg ik
nog wat bedenktijd, maar aan het einde van het
gesprek hoorde ik mezelf al zeggen: “Ja, ik ga
mee“. Naast het enthousiasme om samen met
mijn nieuwe liefde zo’n groot avontuur aan te
gaan, vroeg ik me ook wel een hoop dingen af.
Hoe ‘werkt’ Kenia? Ben ik er veilig? Hoe ga ik om
met de warmte daar? Wat gebeurt er als ik ziek
zou worden? Et cetera.
Deze zomer zijn we er twee weken geweest. We
hebben het landgoed bezocht waar we gaan
wonen en hebben de Keniaanse cultuur geproefd.
Ik heb mijn ogen uitgekeken en mijn vraagtekens
gezet bij diverse dingen. Bijvoorbeeld de onaangekondigde wegdrempels met een gebrek aan
een onderscheidende kleur. Op die paar verharde 100 km-wegen, kan je er met maximaal 10 km
per uur overheen rijden. Wat mij ook verbaasde
waren de dorpjes waar alle twintig marktkraam-

pjes dezelfde producten verkochten, zoals
erwten of aardappels. Het volgende dorp had
alleen maar mais. Wat mij ook opviel was dat de
Kenianen echt anders denken over persoonlijke
ruimte. Rustig in de rij staan voor iets, heb ik niet
gezien, Iedereen drukt zich tegen elkaar aan om
bijvoorbeeld bij het loket te komen.
Dit zijn nog maar een paar dingen die mij als
toerist zijn opgevallen. Laat staan als ik er vanaf
november echt woon!
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Dan zal ik veel meer van de interne cultuur meekrijgen. Dan zal ik ook de warmte en gezelligheid
die ik in deze twee weken al ervaren heb, van
dichtbij meemaken. Hopelijk vind ik werk waar
ik met Keniaanse kinderen muziek mag maken.
En wie weet leer ik nog wel meer van hen dan zij
van mij…
Als redacteur van het Binnenblad zal ik jullie in
ieder geval van mijn belevenissen daar op de
hoogte houden.
Nynke Rijnberg
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MIJN WIJK

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

huidadvies

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

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

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

Tevens leveren wij bieren op fust en fles aan
horeca en particulier vanuit ons nieuwe
magazijn in de Haarlemse Waarderpolder

A.Hofmanweg 24-26, 2013 BL Haarlem
023-5315884 (optie 2) E-mail info@melgersdranken.nl

Woon jij ook hier?

Engelsman Jonathan Lewis (47) woont nu bijna een jaar met veel plezier aan
de Gedempte Raamgracht in de Vijfhoek. Als personal development coach
heeft hij al zijn levenservaringen onlangs in een boek vertaald. Met trots
vertelt hij over zijn boek, zijn dagelijkse routine en waarom Haarlem zijn hart
heeft veroverd.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

te maken voor de winterslaap waarna we alles
het volgende jaar weer helemaal opnieuw
mogen doen.“
 Routine
“Al 700 dagen lang begin ik elke ochtend met een
vast repertoire aan fysieke en mentale oefeningen van ongeveer een uur. Routine geeft me
houvast. Mijn levensmotto is dan ook: ‘Doe wat
goed voor je is, doe het elke dag, ook al heb je
er geen zin in’. Verder eet ik omdat het moet; als
het lekker smaakt is dat een bonus, dus dan eet
ik liever gezond. Mijn vriendin zegt altijd: ‘Je
lichaam is geen vuilnisvat’.“

Je lichaam is geen
vuilnisvat
 Aandelenmarkt
“Na drie jaar bij Credit Swiss in de aandelenmarkt gewerkt te hebben, besefte ik dat ik met
dit werk totaal geen bijdrage aan de samenleving leverde. Het was een zielloos bestaan en
ging enkel over geld. Daarna ben ik begonnen
met mijn vijfjarige opleiding tot coach voor
persoonlijke ontwikkeling, waar mijn eigen
gedrag flink onder de loep werd genomen.
Zodra je weet hoe je zelf in elkaar steekt, kan je
dat pas op anderen toepassen.“

Volg ons op
Facebook

 Oorsprong
“Ik ben geboren in het Engelse dorp Rugby, waar
de bekende sport in 1823 is uitgevonden.
Vroeger speelde ik rugby op school, maar vind
het nu te gewelddadig en ben liever toeschouwer. Twintig jaar geleden heb ik Engeland
verlaten om me in Duitsland te vestigen. Daar
heb ik elf jaar gewoond voordat de liefde mij in
2009 naar Nederland bracht.“

 Gezellig
“Een jaar geleden verhuisde ik naar de Vijfhoek.
In vergelijking met andere delen van Haarlem
vind ik deze buurt het gezelligst. Het is bijzonder
hoe men zo vredig met elkaar optrekt op een
relatief kleine oppervlakte. Helaas moet ik de
Vijfhoek binnenkort alweer verlaten omdat ik
met mijn vriendin ga samenwonen in de
Amsterdamsebuurt.“

Men spreekt hier beter
Engels dan dat ik
Nederlands spreek

 Favoriete plekjes
“In de ochtend drink ik graag een kop koffie in
mijn favoriete kroeg, Spaarne66. Daar ontmoet ik
meestal een paar van mijn Nederlandse vrienden.
Veel expats ken ik eigenlijk niet. Verder heb ik een
lidmaatschap voor de Filmschuur en kom ik daar
vaak. Ik vind Haarlem geweldig en mis eigenlijk
alleen maar de Duitse taal.“

 Duits
“Ik woon nu zes jaar in Haarlem, maar spreek
eigenlijk weinig Nederlands. Daar ben ik een
beetje te verlegen voor. Doordat ik vloeiend
Duits spreek, helpt dat enorm met mijn
Nederlands. Het probleem is dat ik met Engels
bijna overal wegkom. Men spreekt hier beter
Engels dan dat ik Nederlands spreek. In Duitsland is dat anders, daar is alles alleen maar Duits
en moet je wel.“

 Winterslaap
“Herfst is mijn favoriete seizoen. De kleuren zijn
mooi, de lucht is frisser en er is nog voldoende
zonlicht. Ik vind het een kleurrijke uitnodiging
van moeder natuur om ons te kalmeren en klaar

 Boek
“Tijdens mijn training hield ik een gedetailleerd
logboek bij van al mijn ervaringen. In 2011 ben
ik dit gaan publiceren in een blog:
www.c-volution.nl, en eind vorig jaar heb ik mijn
eerste boek geschreven ‘Evolution By Natural
Reflection’. Schrijven is een magisch proces.
Door te schrijven, weet je hoeveel er gebeurt in
je leven en heb je een registratie van wie je op
dat moment was. Ik doe het met name voor
mijn eigen ontwikkeling. Als je niet aan jezelf
werkt, wat doe je dan in je leven?“
 Coaching
“Persoonlijke ontwikkeling is mijn passie en ik
heb er mijn werk van gemaakt. Ik geef workshops bij bedrijven en universiteiten en gebruik
daarbij mijn boek als handleiding. Ik word blij
van hoe we ons leven kunnen verbeteren en
daarbij anderen te helpen dit ook te bereiken.“
Tekst: Mijke Groot
Foto: Lies Nederstigt
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Menig wijkbewoner loopt er regelmatig langs en vraagt zich af: wat zou er
zich afspelen achter die deur van Doelstraat 52? Het bord naast de deur biedt
enige duidelijkheid: ‘Koinonia, vrij toegang’ met daaronder de openingstijden.
Omdat Koinonia dit najaar vijftig jaar bestaat, nam de redactie een kijkje.
De deur geeft toegang tot een klein binnenplaatsje dat Koinonia deelt met de dienstingang
van lunchroom ‘Hofje zonder zorgen’. Het is
zaterdagmiddag vijf uur. De deur staat open.
We worden begroet door koks in de keuken
daar vlak achter, die vertellen dat we voor
sociëteit Koinonia het smalle trapje op moeten.

Op de zolder van het kleine pandje is de tafel
gedekt voor zo’n 25 man. Nog een klein trapje
op naar de bar, waar we hebben afgesproken
met secretaris Cor Visser (sinds 1979 actief als
medewerker) en voorzitter Nora Muller (sinds
1984 actief) van Stichting Koinonia. Zij kunnen
zich goed voorstellen dat veel wijkbewoners
nieuwsgierig zijn, maar weinigen de stoute
schoenen aantrekken en eens binnenlopen.
“En dat,“ zegt Nora: “terwijl wij graag een open
huiskamer voor de Vijfhoek willen zijn.“
Kamerbewoners
Cor vult aan: “Wij zijn in 1965 opgericht als
een sociëteit voor kamerbewoners. Vanuit de
6

Wilhelminakerk ging een groepje mensen na afloop van de dienst bij elkaar koffie drinken. Die
groep werd groter en toen hebben ze gezegd:
‘we willen een eigen plek hebben om regelmatiger bij elkaar te komen’. In de beginperiode
waren de bezoekers veel jonger en werden er
veel culturele activiteiten georganiseerd.

Godfried Bomans kwam hier eens een lezing
geven, evenals de bisschop van Haarlem. Al snel
was de kerkelijke band verleden tijd en werd
Koinonia een open sociëteit. Nora: “Tegenwoordig is het gelukkig volledig geaccepteerd dat je
single door het leven gaat. Maar er komt hier
ook een aantal stellen. In het begin zijn er zelfs
een aantal huwelijken gesloten.“ Op de suggestie
dat Koinonia een soort datingclub is, reageren
beide bestuursleden heftig ontkennend. Cor:
“Nee, nee, nee. Het is natuurlijk wel leuk als er
iets ontstaat.“
Medewerkers
“Er komen hier twee groepen mensen: mede-

werkers, zo’n dertig op dit moment, en bezoekers. We hebben het niet over ‘leden’, want we
zijn een stichting en mogen geen leden hebben.
Het is hier vrije inloop dus hoeveel dat er zijn,
is wat moeilijker in te schatten. Ons blad heeft
ruim honderd abonnees, dus dat geeft wel een
idee. De medewerkers zijn de baas als ze aan
het werk zijn. Zo hebben zaterdags de koks het
tot een bepaalde tijd voor het zeggen, want
die hebben de regie over het kookgebeuren en
daarna nemen de barmedewerkers het stokje
over.“ Bezoekers komen niet alleen uit Haarlem,
maar ook uit Hoofddorp, Amsterdam en IJmuiden.

De leeftijdscategorie was oorspronkelijk dertig
tot zestig jaar. Tegenwoordig ligt het leeftijdsgemiddelde wat hoger. In deze tijd van tv en
internet is het een uitdaging om jongeren aan
te trekken. Cor: “We zien bijvoorbeeld wel dat
het darten op vrijdagavond ook jongere bezoekers trekt. Dat is belangrijk, je moet ook aan de
toekomst denken.“
Antwerpen
Nora: “Zaterdag is de drukste avond. Vanavond
hebben we bijvoorbeeld weer sjoelen, waar
mensen speciaal voor komen elke veertien
dagen. Eens in de drie maanden hebben we
open podium. Op een plank met wat kratjes

eronder kan iedereen die dat wil een gedichtje
voordragen of een muziekstukje brengen.“ Cor:
“Dat zijn initiatieven die vanuit de bezoekers
ontstaan. Vorige maand zijn we naar Antwerpen
geweest. Het was een heel geslaagd uitstapje.
Ik kom daar vaak en kan er veel over vertellen.
Dan wordt er meteen gevraagd: ‘wanneer gaan
we weer?’. Dat is toch leuk als het zo gaat.
‘Koinonia’ komt uit het Grieks en betekent ‘een
levende gemeenschap van mensen’. Wij zijn
een huiskamer voor mensen die gezelligheid
zoeken. Dat beleef je dan in zo’n oud pandje.
De bedoeling is dat je een ontmoetingen hebt

met anderen. Daar draait alles om.“ Nora: “Het
leukste is het als mensen aan activiteiten meedoen of opstarten. Ik zelf ben 25 jaar geleden
begonnen met een aquarelgroep en die bestaat
nog steeds. Voor ons vorige jubileum, vijftien
jaar geleden, hebben we een groot schilderij gemaakt en dat gaat dit jubileum weer gebeuren.“
Muziekapparaat
We moeten even stoppen met het interview,
want er moet een nieuw muziekapparaat
worden uitgeprobeerd. Het vorige was stuk en
een medewerker heeft uit eigen beweging en
portemonnee een nieuwe aangeschaft. Nora:
“Zo gaat dat hier, er is veel eigen initiatief. Vroe-

ger betaalden we de huur uit subsidie van de
Gemeente, maar nu krijgen we niets meer.“ Cor:
“We hebben dat opgelost door aan de activiteitendeelnemers een kleine bijdrage te vragen.
Daarnaast betalen we voor de gezamenlijke
driegangenmaaltijd vijf euro per persoon.
De koks weten dat daarvan een euro naar de
stichting moet. Dat lukt iedere keer weer.
Natuurlijk hebben we ook de barinkomsten en
de fooienpot.“
Toekomst
Nora: “Ik zou zeggen: ‘kom gewoon een keertje
langs’. Bijvoorbeeld tijdens de Kunstlijn, dan exposeert op 1 en 2 november kunstenares Miep
den Haan hier. Dan kun je meteen afspreken om
een keer op zaterdag te komen eten. Zo ben ik
er ook ingerold. Er is geen enkele verplichting,

behalve als je met een clubje meedoet, dan is
het wel aardig als je iedere keer komt. En voor
medewerkers is het wel ‘vast’ vrijwilligerswerk.“
Cor: “Vrijwillig is niet vrijblijvend.“
Bij het weggaan word ik op het binnenplaatsje
aangeklampt door een jong stel dat net naar
binnen gaat en vraagt: “Blijf je niet eten?“ Op
mijn vraag of zij vaste bezoekers zijn, zegt de
vrouw dat haar moeder regelmatig achter de
bar staat en dat zij daardoor ook enthousiast is
geworden om vaker te komen. Het zit wel goed
met die toekomst van Koinonia.
Tekst: Hans Smit
Foto's: Linda Lampe

Sociëteit bestaat
vijftig jaar
De thuishaven van Stichting Koinonia is
een pand met een rijke historie. De kelders met gewelven stammen mogelijk uit
de tijd dat het klooster van St. Michiel
(1414-1577) aan de Grote Houtstraat
stond. Na de kloostertijd raakte het gebouw in verval. In 1592 verviel het klooster aan de schutters van St. Joris, die het
vrijwel geheel afbraken. Onder leiding
van de stadsbouwmeester Willem Dircksz. den Abt werd een begin gemaakt
met de bouw van de St. Jorisdoelen. Lieven de Key, die in 1593 den Abt opvolgde,
zette het werk voort. Rond 1600, toen

het hoofdgebouw al als Jorisdoelen in gebruik was, is Doelstraat 52 gebouwd en
zou de huidige zolder van Koinonia door
de schutters gebruikt zijn als drinklokaal.
De bestemming als Proveniershuis ontstond na 1700. Op 8 mei 1957 besloot
de gemeenteraad op voorstel van B&W
tot een ingrijpende restauratie, want het
stijgende elektriciteitsverbruik in het
centrum maakte nieuwe voorzieningen
noodzakelijk. Omdat maar een deel van
het gebouw nodig was voor de vestiging
van een transformatorstation kon de linker kamer (de huidige Koinonia-keuken)
en de gehele zolderruimte voor andere
doeleinden worden benut. Tot 1965 was
het in gebruik bij jeugdgroep ‘Het Jeugdbaken’ onder de naam ‘Het Doelpunt’.
Daarna kreeg Koinonia het in huur.
(bron: www.koinonia-soos.nl)
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p iedere duizend bevallingen worden in Nederland gemiddeld 18 à 19 tweelingen geboren. Zo ook in het
jaar 2001 toen Flip en Joost Hanekroot (14) het levenslicht zagen. Qua uiterlijk zijn ze niet van elkaar te onderscheiden, maar hun interesses lopen vrij uiteen. Ze laten ons een kijkje nemen in hun leven en vertellen
waarom ze pas sinds kort weten dat ze eigenlijk een eeneiige tweeling blijken te zijn.

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING
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Joost
Geboren en getogen Haarlemmers, wonen de
twee al hun hele leven in de Doelstraat. Joost
zit momenteel in 3 VWO van het Sancta Maria
Lyceum en moet dit jaar zijn vakkenpakket
kiezen. Het kiezen is niet eenvoudig, helemaal
als je nog niet weet wat je later wilt worden. “Ik
wil of Natuur en Techniek kiezen of Natuur en
Gezondheid, met als keuzevak iets van tekenen“,
licht Joost toe.
Joost is gemiddeld twee uur per dag kwijt aan
zijn huiswerk, maar er blijft voldoende tijd over
voor zijn hobbies. Zo tennist hij drie keer per
week (met in het weekend competitie), voetbalt
na school met vrienden op het Wilsonsplein en
onderhoudt samen met Flip een volkstuintje
in Santpoort. “We verbouwen daar bonen, aardbeien, frambozen, mais en grote zonnebloemen.
Als we over hebben dan geven we het aan de
buren en eet iedereen in de straat aardbeien.
Daarnaast speelde ik vroeger ook accordeon en
af en toe nog wel eens zoals bijvoorbeeld op
Koningsdag tijdens het verkopen.“
Zijn favoriete evenement is het Jopenfestival
waar iedereen oud-Hollands verkleed op strobalen zit. “Er is daar meestal een jongleerder,
waardoor ik zelf ook ben gaan diabolen. Dat
heb ik deze vakantie ook weer gedaan.“ Op de

Sinds een half jaar
zijn we officieel een
eeneiige tweeling
vraag of er nog iets ontbreekt voor de kinderen
in de buurt, zou Joost het leuk vinden als er een
tafeltennistafel op het Wilsonsplein zou komen.
“Er komen steeds meer kinderen in de Vijfhoek
die moeten kunnen spelen. Vroeger waren wij
de enigen in onze straat.“
Flip
Met twee minuten is Flip de oudste van de
twee. Joost was altijd iets langer, maar dat
verschil heeft hij inmiddels ingehaald. Net
als zijn broer gaat hij naar het Sancta Maria
Lyceum, 3 HAVO, en wil daarna misschien iets

F l i p ( l ) en J o o st

met fysiotherapie gaan doen. Op
de vraag hoe hij het vindt om
een eeneiige tweeling te zijn,
zegt Flip: “Wij weten eigenlijk pas
sinds een half jaar dat we eeneiig zijn.
Via het Nederlands Twee-lingen Register
kregen wij een uitnodiging om een DNA-test
te doen en dat leek ons wel leuk omdat we het
niet helemaal zeker wisten. Wij dachten altijd
dat we twee-eiig waren, maar de testresultaten
waren voor 99,9 procent eeneiig.“
Ook al hebben ze nooit dezelfde kleren
gedragen, toch vindt men het op school nog
weleens verwarrend. “Het lijkt ons leuk om als
1 aprilgrap een keer in elkaars klas te gaan zitten. We zijn allebei goed in exacte vakken, dus
proefwerken voor de ander maken, heeft niet
veel zin.“ Flip is minder muzikaal dan zijn broer,
maar sport liever. Hij voetbalt dan ook drie keer
per week bij Geel-Wit in de Leidsebuurt en tennist drie keer per week bij de Haarlemse Lawn
Tennis Club, waar ze net als bij Wimbledon
altijd in het wit moeten spelen.

Flip vindt het gezellig wonen in de Vijfhoek
maar vindt wel dat de auto’s soms te hard
rijden en er best veel rommel op de straat ligt.
Zelf doet hij weleens mee met de schoonmaakactie van de buurt en staat dan te schoffelen
op het Nieuwe Kerksplein. “Soms worden de
plantjes wel eens uit de potten gestolen of vind
je je plantenpot elders in de straat terug. Dat
is jammer. Maar we hebben een nieuwe wijkagent, Michiel, die zich aan ons voor kwam stellen. Niet omdat ik stout was geweest, maar om
te informeren hoe de jeugd de buurt ervaart.“
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt
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an blikjes, bekertjes en
etensresten tot aan gebruikte
tampons, maandverband en
volle stomazakken. Niks is te gek op
een doorsnee werkdag voor de medewerkers van het integraal onderhoudsbedrijf Spaarnelanden. Voorman Haarlem Centrum André Hoed
vertelt met groot enthousiasme zijn
verhaal over het leven rondom de
veegwagen.

een schone straat. Hoe viezer, hoe meer je geniet! Dit is uiteraard een gevaarlijke uitspraak“,
zegt hij lachend. “Je hebt eer van je werk, maar
je zit slechts met z’n tweeën en hebt weinig
contact met andere collega’s. Het leukste zijn
de evenementen. Bijvoorbeeld Haarlem Jazz dat
dit jaar heel goed verlopen is, want er waren
niet veel dronken mensen. Men zegt dat er
nog sprake is van ‘crisis’ maar bij evenementen
merk je dat niet, of men spaart ervoor. Torenhoge stapels plastic! Bepaalde evenementen zijn
echt kicken omdat je op plekken komt waar je
anders niet mag komen. Ik mocht vlak langs het
Glazen Huis met de veegwagen, dat zijn echt
de hoogtepunten in je werk. We hopen nu dat
de Passion naar Haarlem komt. Dat levert een
hoop vuil op en kunnen wij ons dus extra nuttig
maken!“

Allround medewerker
Spaarnelanden zorgt voor een goed bereikbare
en prettige leefomgeving. André Hoed is al
dertien jaar werkzaam voor Spaarnelanden en
van een trouwe medewerker inmiddels doorgegroeid tot voorman van het centrum.
Hij verblijft vijf dagen in de week in Heemstede
en in het weekend gaat hij terug naar zijn
woonplaats waar hij met zijn gezin woont, in
Limburg. André: “In Limburg is nauwelijks
werk, dus via Randstad ben ik hier begonnen
als wijkschoonmaker. Ik vind het nog altijd leuk.
Vroeger deed je óf de veegmachine, óf blazer
óf natuuronderhoud. Vanuit gewoonte zegt
men nog ‘Ik ben veegmachinechauffeur’, maar
tegenwoordig zijn we allemaal allround en
moeten we alles kunnen.“
Gemeentelijk beleid
Deze afwisseling in werktaken wordt
gestimuleerd door het veranderende
gemeentebeleid. “We werkten vanuit een
frequentie, bijvoorbeeld vier keer per jaar
grasmaaien en zes keer per jaar rond met de
veegmachine. Nu werken we op basis van
beeldkwaliteit. Is iets schoon? Dan komen we
niet. Speciaal opgeleide medewerkers gaan
schouwen. Zij bepalen waar schoongemaakt
moet worden volgens gemeentelijke richtlijnen.
Je hebt het A, B, C, of D-kwaliteit. Centrum is
beeldkwaliteit A, hiervoor is precies vastgelegd
hoeveel er van welk soort zwerfafval per 100m2
op straat mag liggen. De wijken zijn onveranderd, de Vijfhoek bijvoorbeeld is nog steeds de
Vijfhoek van tien jaar geleden. Gedrag verandert niet, maar dat heeft zo zijn charme!“
Extra vies genieten
“Het mooie aan ons werk is de voldoening. Voor
je is het vies en achter schoon, totdat je klaar
bent en met veel plezier achterom kijkt naar
10

een gevaarlijk beroep kan zijn. Omstanders zijn
zich daar niet bewust van. Bijvoorbeeld fietsers,
veel mensen denken dat het een Dinky toy is.
De borstels zijn van staal, als die over je huid
heen draaien blijft er niet veel over... Één tik
van de derde borstel en het is met je gebeurd.
Fietsers denken niet na, er staat achterop ’12
meter afstand houden’. Gelukkig zijn er ook
mensen die je kennen en bereid zijn hun auto
even opzij te zetten, of ze pakken een bezem en
vegen een stoepje mee!“
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto's: Linda Lampe
Ervaring redacteur
“Toen nog werkend bij de XO, aanschouwde ik
hunkerend elke zaterdagmiddag de Grote Markt.

Foto's: Linda Lampe

Tiplijn
Wat heb je nodig om veegwagenchauffeur te
worden? Een T-rijbewijs, een MBO1-opleiding
en liefde voor vuil. “Om 7.30 uur gaan we
doordeweeks van start, de eerste ronde is na
tweeëneenhalf uur klaar, dan is het water in
de wagen op. Vervolgens rij je terug naar de
Waarderpolder, leeg je je wagen, drink je een
kop koffie en ga je weer terug naar de wijk.
Hier gooi je de borstels weer omlaag. Gelukkig
weten mensen ons ook goed te vinden wanneer
de straat vies is. Glas gaat voor alles, ook al is
het één flesje wijn dan zijn wij verplicht om te
komen. Er zijn slimme Haarlemmers die als het
‘bladtijd’ is en de bladeren van de boom vallen,
bellen dat er glas ligt. ‘Maar mevrouw waar lag
het glas dan?’ Tegenwoordig krijgen we ook via
social media meldingen binnen. Dat is fijn, soms
zelfs heel belangrijk! Zo helpen inwoners ons en
kunnen we samen de stad schoonhouden.“

Ik zag hoe de marktmannen alle kramen afbraken
en hoe de veegwagen het plein schoonveegde. Na
jarenlang watertanden was het moment daar, mijn
wens werd realiteit!

Met dank aan Spaarnelanden mocht ík achter
het stuur van de veegwagen zitten. Ik croste
over stapels onappetijtelijke marktresten die van
oorsprong bedoeld waren voor consumptie. Een
vrolijke André bracht mij in contact met veegwagenchauffeur Jimmy, een oud-wereldkampioen
bodybuilden, die mij uiterst gastvrij de fijne
kneepjes van het vak leerde. Vier voorbeeldrondjes, twintig verschillende knoppen en drie

Waardering
“Naast complimenten vanuit kantoor en af en
toe een opgestoken duim van omstanders hebben we ook vervelende ervaringen. Bijvoorbeeld klachten van geluidsoverlast in plaats
van ‘fijn dat het weer schoon is.’ Tegenwoordig
beginnen we in het weekend later, om zes uur
in plaats van vier uur ’s nachts in verband met
de klachten over geluidsoverlast. Dan moeten
we extra hard doorwerken, want als de winkels
open gaan moet het schoon zijn. Als ik een
camera in de veegwagen had zou je schrikken
wat wij meemaken. Lichamelijk is rijden niet
vermoeiend, maar geestelijk wel omdat het best

draaiende borstels later was het mijn beurt om de
theorie in praktijk te brengen. Wat een geweldige
ervaring! Ik begrijp nóg beter de ‘kick’ die deze
mannen krijgen, rijdend in een levende stofzuiger.
Ik ben mij ook meer bewust van hun verantwoordelijkheden en de druk van de buitenwereld, die
wil dat ze de straat zo snel, stil en schoon mogelijk
weer verlaten. Respect!
Ik ben André en Jimmy dankbaar voor het laten
uitkomen van mijn droom.
Mijn bucketlist is weer geslonken. Misschien toch
een carrièreswitch overwegen..?“
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RAAKS
Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

Uw afscheid,
mijn zorg.

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

Een persoonlijk afscheid dat goed geregeld is, kan

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

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

veel troost geven. Uitvaartverzorging Loes Hofhuis wil
u hierbij helpen en ondersteunen. Het afscheid moet
immers zo zijn dat u er, ondanks alle verdriet, met

Bakker Vink ziet brood in brood
Bakker Vink is bijna tachtig jaar een begrip in Haarlem en inmiddels goed
vertegenwoordigd met in totaal negen vestigingen, waarvan een in de
Raaks. Nieuwsgierig naar het verhaal achter de bakker en zijn producten,
stapte het Binnenblad binnen bij de winkel aan de Drossestraat en sprak
met Coen van der Voorn (46), die al 25 jaar de eigenaar is.

mee, want ook superfoodbroden, gemaakt
van onder andere chiazaad en speltmeel, zijn
onderdeel van zijn assortiment. “Speltbrood is
geen hype meer en wordt structureel verkocht.
Spelt is gezond en het vraagt geen concessies
qua smaak. Speltproducten verteer je minder
snel, waardoor je langer vol zit. We maken veel
producten van speltmeel, zoals desembollen,

een goed gevoel op terug kunt kijken. Mijn uitvaartonderneming is klein en persoonlijk, maar ervaren en
met kennis van zaken. Ik wil u graag begeleiden in
deze kwetsbare en verdrietige periode van uw leven.
Meer informatie kunt u vinden op mijn website.

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

24 uur per dag
bereikbaar

tacoyo

®

Move your body, relax your mind

1
gratis
proefles
Een body and mind conditietraining op muziek

woensdagavond en zaterdagochtend
in Haarlem
Informatie of proefles:
Tacoyo Trainer Hans Ummels
06-28795569

www.tacoyo.nl

Familiebedrijf
Bakker Vink is een familiebedrijf dat nu al drie
generaties voortleeft. Coen zijn beide opa’s, de
heren Vink en Van der Voorn, waren bakker.
“Opa Vink startte de eerste bakkerswinkel in
1937 in de Nagtzaamstraat en snel daarna
een tweede. Toen Schalkwijk werd
opgebouwd in de jaren 60
ontbrak het daar nog aan
winkelcentra. Daarom kocht
mijn opa een SRV-wagen
om het brood thuis te
bezorgen. In de hoogtijdagen
reed hij met zes wagens rond
in Haarlem-Oost en Schalkwijk.
De gezinnen waren groot en
iedereen at veel brood. Het bezorgen
heeft hij tot 1998 gedaan.“ Toen zowel zijn
moeder als zijn tante, van de Vink-kant, ieder
verliefd werden op een zoon van bakker Van der
Voorn, zetten zij gezamenlijk Bakker Vink voort
en openden een aantal nieuwe winkels.
Ondersteuning
Vervolgens namen Coen, zijn broer en zijn neef
de zaak over. Inmiddels is Coen de enige die de
familietraditie voortzet. “Het is een zwaar be-

roep. Ik start om drie uur ‘s ochtends en werk
tot een uur of zeven ’s avonds. Het is belangrijk
dat je je vol inzet en gesteund wordt door de
familie thuis, anders is het niet vol te houden.
Ik vind het geweldig om elke dag vers brood en
banket te maken en dat vervolgens
ook terug te zien in de winkels.
Mijn partner Linda verzorgt
de administratie en HRzaken. Mijn twee dochters
werken ook in de winkels.“
Versheidsclaim
“We maken onze producten,
broden en veel van de banketproducten, elke dag vers. Het frustreert mij nog wel eens dat mensen denken
dat vers brood in de supermarkten hetzelfde
betekent als vers bij een aantal bakkers. Bij de
supermarkten worden broden in een broodvorm, de bekende champignonvorm, in de oven
geplaatst. Deze komen uit de diepvries en zijn
voor 90 procent al gebakken. Ze worden enkel
afgebakken. Dat is niet vers!“
Superfoodbrood
De bakker gaat klaarblijkelijk met zijn tijd

eierkoeken en koeken met cranberries en noten.
Deze laatstgenoemde speltkoeken zijn bekend
tot in Leeuwarden. Regelmatig komen mensen
in de winkel om meerdere pakjes in te slaan
voor vrienden en familie.“
Broodnodige informatie
Grote en kleine borden staan door de hele
winkel met productnamen en -informatie.
Ook achter de lunchbalie waar jus d’orange,
smoothies en koffie gemaakt worden. Hiermee
speelt Bakker Vink in op de informatiebehoefte
van klanten en op de discussies rondom brood.
“Officieel mag men al bij het gebruik van twintig
procent speltmeel het brood speltbrood noemen. In Duitsland heet het pas speltbrood als er
honderd procent speltmeel is gebruikt. Ik pleit
ervoor om in Nederland het Duitse voorbeeld
te volgen, dat voorkomt verwarring. Door deze
discussie, maar ook omdat de klanten steeds
beter willen weten wat er in hun voedsel zit,
plaatsen wij bordjes met ingrediënten naast alle
producten. Maar natuurlijk kunnen mensen het
ook altijd aan ons vragen!“
Tekst en foto's: Linda Lampe
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RAAKSGEBIED
THE LOUNGE

De fietsspecialist

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

Restaurant de Wandelaar
Nieuwe Kerksplein, 023 534 1032
Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 16:00 uur.

Dry Aged Ribeye € 21,75
Van het Hollandsche weiderund in de
eigen droogrijpkast gerijpt.

Mosselpannetje € 17,00
Met sausjes en frietjes.

Saté van de haas € 17,00
Met satésaus en kroepoek.

Welkom

Keurmerk voor Coffeeshop The Lounge
Afgelopen maanden hebben zestien coffeeshops in Haarlem het
Keurmerk voor Haarlemse Coffeeshops ontvangen. Het keurmerk
werd uitgegeven door een samenwerking van zes verschillende
organisaties, waaronder de gemeente Haarlem. Wij spreken
Orhan Akdeniz, mede eigenaar
van coffeeshop The Lounge in de
Doelstraat. Hij vertelt ons over
de achtergrond en het huidige
bestaan van de coffeeshop.
Van oprichting naar keurmerk
Vijf jaar geleden heeft Orhan met zijn
compagnon Adil Elouariachi coffeeshop The
Lounge overgenomen. Orhan en Adil waren al
jaren vrienden en zagen het als een uitdaging samen de coffeeshop over te nemen
en op te knappen. De shop bestond toen
al twintig jaar. De vroegere coffeeshop was
door de neonverlichting meer aanwezig in de
Doelstraat. Ook stonden de deuren vaak open
op met name de warme dagen. Het pand was
oud en wilde Orhan een coffeeshop naar zijn
wensen openen moest hij erin investeren. De
verlichting werd vervangen, er werden grote
afzuigsystemen geïnstalleerd, airco en dubbel
veiligheidsglas. Wanneer je nu langs de shop
loopt hoor je niets van wat er binnen gebeurt.
Om het keurmerk te ontvangen, moesten er

Ik wil de bewoners
laten zien dat ik niet
tegen ze ben
nog wat dingen worden bijgesteld. Er moest
worden aangetoond dat er strenge legitimatiecontrole plaatsvindt, de informatievoorziening
rondom softdrugs duidelijk is, de bevoorrading van de softdrugs legaal gebeurt en dat de
ruimte gemoedelijk van sfeer is. Er moest een
sluisje gemaakt worden waar een gastheer
de klanten kan screenen bij binnenkomst en
het personeel moest worden geschoold over

de buurt. Het is vrijwel onmogelijk
om daar iets aan te veranderen.“
Wel kan hij de overlast van klanten
met en zonder scooters, die buiten
blijven hangen, aanpakken. Vanaf
zeven uur ’s avonds is er nu altijd
een gastheer die klanten wijst op
de huisregels. “We geven waarschuwingen als klanten ongepast gedrag
binnen of buiten de shop vertonen.
Na twee waarschuwing-en zijn ze
twee weken niet meer welkom.
Gaan ze daarna nog één keer de
grens over dan zijn ze nooit meer
welkom“, aldus Orhan. Op deze
manier heeft The Lounge al meer
dan dertig klanten verbannen.

Een va n d e m ed ew er ker s m et h et keu r m er k

veiligheid. “De eisen van het keurmerk zijn
erg gedetailleerd. Zo is er een eis dat ik een
blauwe én een rode schoonmaakkar moet
hebben, voor een goede hygiëne.“
In goede banen leiden
Ondanks dat Orhan zijn best doet om alles in
goede banen te leiden en hij het verkrijgen
van het keurmerk als een mooie beloning hiervoor ziet, zijn er altijd nog wel drempels die
moeten worden overwonnen. Zo wordt er nog
wel af en toe melding gemaakt van klanten die
buiten de shop voor geluidsoverlast zorgen.
Het gaat voornamelijk om het geluid van scooters en van auto’s op de late uren. “Wij doen
ons best om de overlast zoveel mogelijk te
beperken“, geeft Orhan aan. Een oorzaak van
de geluidsoverlast van auto’s ziet hij voor een
deel in de infrastructuur rondom de shop. “Er
is maar één kleine weg waarlangs alle auto’s
moeten rijden en stoppen, en de parkeermogelijkheden zijn er niet te over. Bovendien
is het niet altijd duidelijk of de auto’s die
overlast veroorzaken voor zijn shop komen of
wellicht voor andere horecagelegenheden in

Direct contact
“Wat ik soms lastig vind is dat we
als shop veel met vooroordelen te
maken hebben. Mensen denken
soms dat de shop crimineel van
aard is, terwijl elke cent legaal
is verkregen. Dat is uitgebreid
onderzocht en bevestigd door
onder andere de gemeente bij de oprichting
van de shop.“ Als er klachten zijn, worden
deze bijna nooit direct aan de shop gemeld,
mensen gaan meteen naar de gemeente of
de politie. Dat vindt Orhan jammer. “Ik wil de
bewoners laten zien dat ik niet tegen ze ben,
maar samen naar oplossingen wil zoeken. Van
mijn klanten is 95 procent oké, en die andere
vijf procent die overlast veroorzaken willen
wij ook graag aanpakken.“ Hij vraagt buurtbewoners nadrukkelijk problemen zoals dubbel
geparkeerde auto’s en geluidsoverlast zo
snel mogelijk en direct aan het adres van The
Lounge te melden. Ze kunnen bellen naar de
shop (023-5765895) of langskomen en dan zal
het personeel er alles aan doen om het op te
lossen. Ook wil Orhan de bewoners laten zien
dat er een open en veilige sfeer in zijn shop
hangt. Op zondag 22 november tussen 14.00
en 15.00 uur organiseert hij daarom voor de
omwoners van de shop een open vragenuurtje
met hapjes en drankjes (>18 jaar).
Tekst: Nynke Rijnberg
Foto: Lies Nederstigt
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DE WIJKAGENT

VAN DE WIJKRAAD

Onze agent op de fiets

Welke wijkbewoner kent hem niet? Herkenbaar aan zijn grote postuur en
brede glimlach, patrouilleert hij door de wijk. Bijna altijd op de fiets, zijn
favoriete vervoermiddel, om gemakkelijk voor iedereen aanspreekbaar te
zijn. Paul de Rooij (53) gaat na vijftien jaar stoppen als onze wijkagent. Een
mooi moment voor het Binnenblad om hem te interviewen en te vragen
hoe hij de tijd als wijkagent heeft ervaren.

Zo lang Paul en zijn ouders het zich kunnen herinneren, wilde Paul politieagent
worden. Het was dan ook niet vreemd
dat hij in 1981, na de mavo en de
havo, naar de politieschool ging.
Het daarop volgende jaar kwam
hij terecht bij politie Haarlem.
Daar heeft Paul eerst acht
jaar op de noodhulpauto
gezeten en werd daarna
specialist openbare orde.
Hij kwam in die tijd
voor het eerst veel in
aanraking met dak- en
thuislozen; dit heeft zich
zo uitgebreid, dat hij nu
voornamelijk met deze
groep bezig is. Tachtig
procent van de tijd is
hij bezig met dak- en
thuislozen.
In 2000 werd hij
contactpersoon voor
onze Wijkraad en toen
in 2001 de wijkagent werd geherintroduceerd, was het vanzelfsprekend dat Paul deze rol zou
vervullen in de Vijfhoek, Raaks,
Doelen en de Magdalenabuurt.
Gelegenheidsinbraken
“De Vijfhoek, Raaks en
16

Doelen zijn erg rustige wijken voor een agent.
Er gebeurt vrij weinig. Er wordt wel eens een
fiets gestolen, maar er is relatief erg weinig
geweld en er zijn nauwelijks inbraken“, aldus
Paul. “De meeste meldingen krijg ik van de
dagopvang in de Magdalenabuurt en dat
betreft voornamelijk interne problemen. Daar
merkt de buurt nauwelijks iets van.“ Er is
afgelopen jaar minder dan tien keer inge-

raam open laat staan of een tablet in de tuin
laat liggen. “De sociale controle is erg groot.
Als zich iets verdachts voordoet, valt het snel
op en wordt er op ingespeeld. Overvallen, verkrachtingen en soortgelijke vergrijpen komen
al helemaal niet voor.“ Volgens Paul is het zo’n
rustige buurt omdat het gemiddelde huis in
de buurt bewoond wordt door tweeverdieners, die vaak ook nog eens hoogopgeleid zijn.
“Als er problemen tussen buren zijn, worden
deze vaker uitgepraat. Dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Schalkwijk waar sneller met de
vuisten wordt gepraat.“

broken in de Vijfhoek, en sinds de
oplevering van de Raaks is daar nog
maar één melding van een inbraak
geweest. In de Magdalenabuurt is
al jaren geen inbraak meer geweest.
Het gaat meestal om gelegenheidsinbraken, bijvoorbeeld als iemand een

Wonen in de stad
Allereerst vindt Paul dat
de contacten tussen de
verschillende instanties
de afgelopen vijftien jaar
flink zijn verbeterd. “Als
de politie vroeger naar de
nachtopvang belde, werd
er direct opgehangen.
De banden zijn door de
jaren heen aangehaald
en daarmee worden
problemen nu veel sneller opgelost.“Een andere
verandering die de wijkagent is opgevallen, is dat
bewoners van de buurt
steeds minder de nadelen
van de stad tolereren. “De
mensen gaan graag in de
stad wonen vanwege alle
faciliteiten. Lekker dichtbij
de winkels, cafés en
andere luxe. Maar als je in
een stad gaat wonen, heb
je te maken met daklozen,
coffeeshops, evenementen
en uitgaanspubliek,“aldus
de wijkagent. “Deze ‘nadelen’ waren er altijd al en
zullen er altijd blijven.“De
tolerantie hiervoor is echter volgens de wijkagent
flink verkleind. “De bewoners hebben het
liefst dat het licht om negen uur uitgaat en dat
kan helaas niet in een stad.“De wijkagent doelt
daarbij natuurlijk op de opmerkingen over
coffeeshop The Lounge en de nieuwe 24-uursopvang, maar ook over de evenementen in de
buurt. “Het Nieuwe Kerksplein leent zich per-

fect voor evenementen. Zo wordt er bijvoorbeeld elk jaar het Jopenfestival gevierd.“Hij
vindt dat er door de jaren heen niet meer
overlast is gekomen, maar merkt dat er steeds
meer klachten komen van omwonenden. Hij
zou het zonde vinden als zulke evenementen
niet meer mogelijk zijn vanwege de klachten
uit de buurt.

De bewoners
hebben het liefst
dat het licht om
negen uur uitgaat
Nieuwe uitdaging
Na de dood van Els Borst werd na enige
tijd bekend dat ze was vermoord door de
verwarde Bart van U. De onlangs ingestelde
commissie-Hoekstra concludeerde mede naar

aanleiding daarvan, dat verwarde mensen
beter in kaart moeten worden gebracht.
Hiervoor zijn in elke gemeente mensen van de
politie gevraagd om dit te coördineren. Paul is
gevraagd om dit in Haarlem op zich te nemen.
Gevolg daarvan is wel dat Paul zijn functie als
wijkagent zal neerleggen. Hij zal worden opgevolgd door Michiel Wijn, die al een aantal jaar
actief is als agent in Heemstede en de Heiliglanden. Paul zegt dat we nog niet volledig van
hem af zijn; hij zal zich nog steeds met de daken thuislozen bemoeien, want die hebben
namelijk een grote overlap met de verwarde
mensen. Hij zal weliswaar niet meer komen
opdraven bij een burenruzie of een inbraak,
maar je zult hem wel regelmatig vinden in de
buurt van de nieuwe 24-uursopvang.
Tekst: Mik Schous
Foto's: Lies Nederstigt

Van de Wijkraad
Beste medewijkbewoners,
Er is de afgelopen tijd een hoop gebeurd,
en dat heeft ook zijn weerslag op het wel
en wee in onze wijk. De nieuwe horecaregelgeving voor de cafés in Haarlem gaat, als
er goede handhaving is, de leefbaarheid
in de binnenstad zeker positief beïnvloeden. Met name het terras- en buitengedrag
wordt strenger aangepakt en zal in de nachtelijke uren voor meer rust gaan zorgen.
De gesprekken tussen de eigenaren van
The Lounge, Gemeente, politie, wijkbewoners en Wijkraad hebben geleid tot nieuwe,
betere afspraken. Er zal regelmatig overleg
plaatsvinden tussen alle betrokkenen, zodat hier en in de nabije omgeving de nachtelijke rust zal verbeteren. We blijven als
Wijkraad uiteraard mede betrokken bij de
ontwikkelingen.
Haarlem Jazz and More heeft dit jaar geen
podium op het Nieuwe Kerksplein gehad,
omdat er nog geen goed gesprek is geweest
tussen de organisatoren, Gemeente, bewoners en Wijkraad. Dat gaat binnenkort gebeuren en wij houden u op de hoogte.
Het Jopenfestival was er wel en ik heb samen met de organisatoren een glas Vijfhoek Blond geheven op de goede sfeer op
het plein. Het weer werkte gelukkig mee en
er was weinig tot geen belasting voor de
Vijfhoek. Korenlint had wel last van zang en

spektakel buiten de kerk. Dat is als enige
minpuntje voor verbetering vatbaar.
Op 5 september werd de eerste workshop
over duurzame vergroening van onze wijk
gehouden in De Wandelaar. Het was een
succes! Bewoners vanuit Doelen, Raaks en
Vijfhoek hebben goede plannen gemaakt,
die in de workshop van 3 oktober verder
uitgewerkt zijn tot concrete acties. De organisatie was, namens de wijkraad, in handen van Landschapsarchitect Jelle Fekkes.
Samen met twee andere deskundigen had
hij het prima voorbereid. Chapeau! Ook wil
ik onze gastheer Pieter bedanken voor zijn
prima thee, koffie en pilsje.
Tijdens de jaarvergadering heb ik het gehad over een paar plannen die we dit jaar
nog willen realiseren: een wijkdiner in de
Nieuwe Kerk op 10 november en een uitgebreide kerstborrel in restaurant De Wandelaar op 14 december. De organisatie is
in volle gang. Bij dit Binnenblad treft u een
uitnodiging aan om aan deze festiviteiten
deel te nemen. Laat het een mooie traditie
worden!
Tot ziens,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad
Voor meer informatie, bezoek onze site:
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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EN ROUTE MET JAN / EVENEMENTEN

EN ROUTE MET JAN Jan Hoving, redactiecoördinator van ons
Binnenblad, verzamelt alle historische informatie die hij over onze
wijk kan vinden. Alle kennis uit de tientallen artikelen en boeken wil
hij niet voor zichzelf houden. Sinds vorig jaar is hij ook beschikbaar
als stadsgids van de Vijfhoek om al deze wetenswaardigheden met
belangstellenden te delen. De leukste verhalen delen wij hier met u.

WILHELMINA EN DE
NIEUWE KERK

Wat is er allemaal te doen?
Kindermaand Haarlem – oktober
Haarlem staat de hele maand vol met spannende, bijzondere,
avontuurlijke en verrassende kinderactiviteiten op het gebied van
kunst, cultuur, natuur, sport en spel.
Meer info: www.haarlemmarketing.nl
Amsterdam Brass Quintet in de Nieuwe Kerk – zaterdag 24 oktober
Het Quintet bestaat uit een groep jonge koperblazers, die door
verschillende stijlen muziek een nieuw publiek weet te bereiken.
Aanvang 15.30 uur. Toegang is gratis, donatie is gewenst .
Kunstlijn Haarlem – Vrijdag 30 oktober t/m zondag 1 november
Ruim 300 kunstenaars in Haarlem en omgeving stellen hun
deuren open tijdens de oudste en grootste atelierroute van
Nederland. Meer info: www.kunstlijnhaarlem.nl

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

Een Haarlems moordverhaal: “Kop van Jut“ – 14 en 15 november
Het Hofje Guurtje de Waal in de Lange Annastraat zorgt voor de
ontmaskering van dit nieuwe theaterspektakel, gespeeld door de
Haarlemse theatermakers.
Meer info: www.toneelschuur.nl/theater/de-kop-van-jut

	
  
Tijdens zijn rondleidingen door de buurt hanteert Jan de 80/20
regel. 80 procent is dat wat hij altijd vertelt en de overige 20 procent zijn zaken die toevallig ter sprake komen. Bijvoorbeeld naar
aanleiding van vragen of opmerkingen van de deelnemers.
Zo vertelt Jan het ‘verhaal van Wilhelmina’ wel vaker. Jan: “Ik
hoorde ooit van de koster van de Nieuwe Kerk, een jaar of drie geleden: ‘Prinses Wilhelmina kwam hier dan altijd met de koets als
ze op zondagmorgen ging kerken. In de bank voor de hoge heren
had ze een speciale plek met een leuk kussentje’. Ik ben nu 61 en
herinner me de uitvaart van prinses Wilhelmina in 1962 nog goed.
Het leek me sterk dat zij in haar laatste jaren met een koets naar
de kerk ging, en dan nog wel helemaal vanuit Apeldoorn.“
Dus heeft Jan onderzoek gedaan, check en dubbelcheck. “Al snel
heb ik ontdekt dat het moest gaan om Wilhelmina van Pruisen
(1751-1820), de moeder van Koning Willem I. In 1795, de roerige
tijd na de Franse Revolutie, was zij met haar man, stadhouder
Willem V, naar Engeland uitgeweken. Na terugkomst, begin 1814,
woonde zij afwisselend op Het Loo en in Den Haag, maar meestentijds in Paviljoen Welgelegen in de Haarlemmerhout. En als ze
in Haarlem was, ging ze met het koetsje hier naar de kerk. Rond
1815 is voor haar dochter Louise het buitenhuis Vlietzorg aan het
Spaarne ingericht. Wilhelmina overleed in 1820 op Het Loo en
werd begraven in Apeldoorn. Twee jaar later is zij in de grafkelder
van de Oranjes te Delft bijgezet.“

Intocht Sinterklaas – 15 november
De Stoomboot arriveert om 13.00 uur aan het Spaarne, waarna
de stoet naar de Grote Markt vertrekt.
Meer info: www.sintintochthaarlem.nl

Orgelconcert in de Nieuwe Kerk – zaterdag 21 november
Het concert van Il Terzetto is een muzikaal samenspel van fluit, viool
en altviool. Aanvang 15.30 uur. Toegang is gratis, donatie is gewenst.
Vocaal Ensemble La Notte in de Nieuwe Kerk –
zaterdag 12 december
Het vocaal mannenkwintet La Notte bestaat uit vijf zeer toegewijde
zangers. Aanvang 15.30 uur. Toegang is gratis, donatie is gewenst.
Kerstmarkt Haarlem – zaterdag 12 en zondag 13 december
De kerstmarkt met meer dan 150 kraampjes is verspreid door hetcentrum en zorgt ieder jaar weer voor een geweldige kerstsfeer.
Meer info: www.facebook.com/HaarlemKerstmarkt
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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CONTACT

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

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

Kijk op de wijk
Het bordje met de aanduiding ‘Afdeeling 4‘ bevindt zich op de hoek van de Botermarkt en de
Gedempte Oude Gracht. Aan het eind van de 18e eeuw werd in Haarlem een nieuwe wijkindeling ingevoerd bestaande uit de zes ingekleurde afdeelingen. Pas in 1877 werden de huizen
straatsgewijs genummerd. Informatie afkomstig uit het boek ‘De straat waarin wij wonen‘
van Kurtz en Temminck en het NH Archief.
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 1700 exemplaren en
buurtbewoners krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart
Hans Smit
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Lies Nederstigt (fotografie)
Linda Lampe
Mijke Groot
Mik Schous
Nynke Rijnberg
Peter Beentjes (vormgeving)
Bezorging
Coördinatie: waarnemer Jan Hoving
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn, Marjolein
Wiegers, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk
Copycentre Haarlem
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Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij voor het februarinummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 7 december 2015 naar
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

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

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

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

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

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

