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Natte neuzen tegen het raam

Na de geweldige Indian Summer zit het er dik in dat rond het uitkomen van
dit Binnenblad het najaar is uitgebroken, met alles wat daarbij hoort: regen,
wind en natte neuzen, maar ook mooie herfstwandelingen in de Hout of de
Bloemendaalse duinen. En dan heeft de redactie ook nog een mooi palet
van onderwerpen voor u klaargezet.

Inhoud
6 DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
In deze rubriek spelen de Haarlemse
broertjes Serkan en Seyfi Kutlu de
hoofdrol. Over hoe het is om op te
groeien in de Korte Lakenstraat. En over
hun vakantiereis naar Turkije, die deze
zomer onverwacht wel heel spannend was.
13 TONEELGROEP KaST
Wie denkt dat in de winkel van Jan
Monnikendam alleen feestartikelen
worden verkocht, heeft het mis. Op
maandagavond gaan de kledingrekken
opzij en repeteert Toneelgroep KaST in
de winkel! Initiatiefneemster Janneke
vertelt ons er alles over.

V

an de restauratie van de Nieuwe Kerk zagen we eigenlijk niet meer dan wat borden en
bouwmateriaal op de stoep. We schreven er enige maanden geleden al kort over, maar nu
gaan we binnen ons licht opsteken en horen alles over vervuilde grond, asbest en de fundamenten van het Sint Annaklooster!
We besteden in ons blad regelmatig aandacht aan de vele prachtige hofjes in onze wijk. Het is daar
heerlijk rustig, maar deze keer vragen we de bewoners ook naar de minder positieve kanten van het
wonen in een Haarlems hofje: al die neuzen tegen de ramen en zelfs bezoekers die hun handen niet
thuis kunnen houden.
En verder veel cultuur in dit nummer. In de rubriek ‘Woon jij ook hier’ maken we deze keer ruimte
voor Jeichina Hovingh. Mocht u haar niet kennen, haar toneelkleding kent u vast wel. In september
vond het Haarlems Historisch Festival plaats op het Nieuwe Kerksplein. Op onze cover prijken enkele
deelnemers in kostuums van Jeichina. Op pagina 13 aandacht voor een leuk initiatief in onze wijk:
een toneelgroep in een winkel.
In het eerste weekend in november zetten beeldend kunstenaars in de vele ateliers in onze wijk de
deuren open voor kunstliefhebbers uit alle windstreken.
Op 4 november opent Kunstlijn 2016 met een gemaskerd bal in de kelder van het voormalige V&Dgebouw aan de Botermarkt. En dan is er ook nog onze vaste rubriek ‘Evenementenkalender’, zodat
u zich dit najaar geen moment hoeft te vervelen.
Wij wensen u veel leesplezier.

19 KWALITEIT VAN LEVEN
Zoals altijd zijn we op zoek naar initiatieven
die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.
Hier leest u alles over hoe u zich kunt
aanmelden voor een groot landelijk
zorgonderzoek én hoe u zelf een WhatsAppgroep Buurtpreventie kunt starten om onze
wijk nog veiliger te maken.
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Nieuwe redacteur
Ik voel me een bevoorrecht mens: mijn huis staat aan de Gedempte Voldersgracht op 50 stappen van de Jopenkerk.
Daar ben ik nogal toevallig terechtgekomen: vier jaar geleden leerde ik Lucie kennen, een leuke vrouw uit Haarlem.
We kregen een relatie en besloten samen een huis te gaan zoeken.
Ik maakte reclame voor mijn stad Deventer en zij voor haar Haarlem. Beide steden zijn parels, waarbij Deventer
scoort met het mooiste plein van Nederland en de schitterende IJssel. Terwijl Haarlem punten pakt voor cultuur
en zee en strand. Uiteindelijk gaf de doorslag dat ik als zelfstandig tekstschrijver met mijn werk makkelijker kon
verkassen dan Lucie met haar vaste baan in het onderwijs.
De gemeente Haarlem heeft me eind 2015 met een saai briefje officieel als inwoner welkom geheten en sindsdien
ben ik flink aan het inburgeren. Want ik wil dolgraag de stad en de Haarlemmers goed leren kennen. Dat vind ik
niet alleen leuk als inwoner, maar ook nuttig voor mijn zakelijk netwerk. Daarom ben ik onder andere lid geworden
van de wijkraad (doe het ook, we hebben mensen nodig!) en redacteur van het Binnenblad. Ik hoop dat u mijn
bijdragen met plezier zult lezen. Ferdinand Pronk
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MIJN WIJK

Meer dan 1500 verschillende bieren op voorraad!
Vele bieren uit binnen- en buitenland.
Uit o.a.: Italië, Spanje, Denemarken, VS,
Duitsland, Engeland en andere landen….
Al deze bieren zijn te bestellen via

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

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

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

www.melgers.nl

huidadvies

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

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

Woon jij ook hier?
Jeichina Hovingh (63), bestiert kledingatelier Paladijne op de Burgwal waar
ze historische kostuums ontwerpt, maakt en verhuurt. Ook heeft ze enkele
jaren als vrijwilliger in de Filipijnen gewerkt en geeft ze elke week aquarelles aan ouderen in activiteitencentrum De Pauwehof in Heemstede. Kortom
we maken kennis met een veelzijdige en creatieve vrouw.
 Binnenblad
“Ik heb nog aan de wieg
gestaan van het Binnenblad
en maakte er de illustraties
voor. In die tijd moesten we
echt alles met de hand
knippen en plakken. We
kwamen vaak avonden bij
elkaar voordat het blad naar
de drukker werd gestuurd.
Destijds werden de
artikelen nog traditioneel
getypt en hadden we van
die smalle kolommen met
uitsparingen voor foto’s en
tekeningen. Daarna kwam
de computer en werd alles
veel gemakkelijker.”

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

Dagelijk vers gesneden en ambachtelijk bereidde Vlaamse frites. Met keuze uit meer dan 20 verschillende sausen,
waaronder HOMEMADE Pindasaus, Whiskeysaus, Truffelmayonaise, Sambalmayonaise en Citroenmayonaise.
FRIETHUIS DE BOTERMARKT | BOTERMARKT 29 | 2011XL HAARLEM | 023 - 5747031

 Afkomst
“Mijn vader kwam uit Nieuwe Pekela, daar komt
ook mijn Groningse naam vandaan. Ik ben zelf
in Rijnsburg geboren, vlak bij Leiden. Voor mijn
studie textiele werkvormen ben ik in 1972 naar
Haarlem verhuisd en kreeg bij toeval een kamer
in de Breestraat. Zo ben ik in de Vijfhoek beland
waar ik nu al jaren met plezier op de Gedempte
Raamgracht woon.”
 Gribusbuurt
“De Vijfhoek was vroeger een gribusbuurt. Ik
durfde ’s avonds niet de Botermarkt over. Dat is
nu wel anders. Ik vind het heerlijk om in de
binnenstad te wonen. Er is altijd wat te doen,
laatst nog het historisch festival, de schouwburg
om de hoek en alle activiteiten door het jaar
heen die in de Vijfhoek plaatsvinden.
De bewoners zijn zo gemêleerd, er woont jong
en oud en dat maakt de wijk zo interessant.”

 Filipijnen
“Samen met mijn man
Egbert ben ik in 1982 naar
de Filipijnen vertrokken.
Daar hebben wij vier jaar
voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers
gewerkt. Egbert zat in de landbouw, gaf cursussen aan boeren en maakte onder andere met
bamboe geslagen waterputten. Omdat de boeren
daar slecht Engels spraken illustreerde ik handleidingen in stripvorm voor het klein landbouwmaterieel dat mijn man had ontworpen.”

 Paladijne
“Vroeger gaf ik handvaardigheid in het onderwijs, maar bij terugkomst uit de Filipijnen in
1986, was bijna het hele creatieve onderwijs
wegbezuinigd. Ik ben toen een paar middagen
in de week een vriendin gaan helpen die een
atelier had voor theaterkleding. Via haar ben ik
een kinder- en fantasiecollectie gestart terwijl

Ik durfde
’s avonds niet
de Botermarkt
over
zij zich meer met de historische collectie bezig
hield. In 2004 opende ik mijn eigen atelier
Paladijne op de Burgwal. Nadat mijn vriendin
ermee stopte, ben ik gaandeweg in de historische kleding gerold en ontwerp en maak ik veel
kostuums in opdracht. De meeste kleding krijg
ik weer terug zodat ik die weer kan verhuren
aan dansvoorstellingen, historische festivals
en theaterproducties. Mijn collectie is door de
jaren heen enorm gegroeid.”
 Rembrandt
“Ik werk veel met theatermaker Fred Rosenhart,
die vaak bij mij kostuums huurt. Samen hebben
wij meegewerkt aan het Frans Halsfestival
hier in de stad. In het Rijksmuseum loopt af
en toe een Rembrandt van mij rond en in het
Loevestein een Napoleon en Willem van Oranje.
Ik probeer dan zo’n kostuum zo precies mogelijk
na te maken van een schilderij. Hoeden maken
vind ik nog het leukste werk. Ik maak veel
hoeden voor het Dickensfestival en hoop dan
ook dat het festival dit jaar weer naar Haarlem
komt.”
 Bezienswaardigheid
“Tijdens een theatervoorstelling kijk ik vrij
kritisch naar mijn eigen kleding. Ten eerste of
het goed zit en ten tweede of ik het eens ben
met hoe ik het ontworpen heb. Persoonlijk
houd ik helemaal niet van verkleden. Ik trek alleen kostuums aan om de pasvorm te controleren,
want je maakt mij niet gelukkig om als bezienswaardigheid in het middelpunt van de belangstelling te staan.”
Tekst: Mijke Groot
Foto's: Lies Nederstigt
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ONDERNEMER IN BEELD

ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

S

erkan en Seyfi Kutlu zijn twee geboren en getogen Haarlemse broertjes.
Ze wonen al hun hele leven in hetzelfde huis aan de Korte Lakenstraat.
Hun ouders komen oorspronkelijk uit Turkije, het land waar ze iedere
zomer met zijn viertjes op vakantie gaan. Deze zomer was de reis onverwacht
wel heel spannend.

Seyfi
Seyfi is de oudste van de twee broers.
Hij is in september 14 geworden en
zit in de tweede klas van het Haarlem
College: “Een fijne school en lekker
dichtbij, ik fiets er in vijf minuutjes
naartoe”, zegt hij. Seyfi doet de
kaderberoepsgerichte leerweg: een
combinatie van theorie en praktijk.
Volgend jaar moet hij een richting
kiezen en hij weet al bijna zeker wat
dat zal zijn: “Techniek vind ik leuk en
ligt me het best. Ik wil er net als mijn
vader in door.”
Serkan
Serkan is met zijn 12 jaar de jongste.
Hij fietst elke ochtend in een paar
minuutjes naar de Dreefschool waar
hij in groep acht zit. Rekenen vindt
hij het leukste vak en techniek heeft
zijn interesse. Serkan en Seyfi zijn
best handig. Zo plakken ze zelf de
band van hun fiets als die lek is.
Voetbal is hun grote hobby: zowel
om te kijken als te doen.
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Door
de
weeks
moeten ze
altijd voor
het eten, om
zes uur, thuis
zijn. Daarna gaan
ze huiswerk maken
op hun eigen kamer. Ze kijken
naar het Jeugdjournaal en Zap,
spelen een spelletje op hun telefoon
of kijken een YouTube-filmpje. Als het nodig is
helpen ze met klusjes in huis, zoals stofzuigen.
Seyfi gaat als oudste een half uur later naar
bed dan Serkan.

Spannende
vlucht
Dit jaar was
de vliegreis naar
Turkije erg
spannend. Seyfi:
“Op de vrijdag
dat wij vlogen,
was net de
staatsgreep in
Turkije. We
waren op nog
maar twintig
minuten van
Istanbul toen het
bekend werd en
toen is ons vliegtuig
direct omgekeerd. We moesten
bijtanken in Wenen voor we naar Schiphol
terug konden”. Serkan: “We maakten ons
zorgen over onze familie, maar in Emirdağ
hebben ze er gelukkig weinig van gemerkt. Op
zondag konden we opnieuw vliegen. En we
hebben verder een fijne vakantie gehad”. ”

Tweetalig
De jongens zijn tweetalig. Thuis spreken ze

Tekst: Ellen Vestjens
Foto: Lies Nederstigt

S ey fi (l) en S erkan
op het Wilsonsplein

Wilsonsplein
Seyfi en Serkan gaan na schooltijd graag naar
buiten, naar hun favoriete Wilsonsplein. Daar
ontmoeten ze andere kinderen uit de buurt.
”In de zomer komen er kinderen van allerlei
leeftijden, tot wel 19 jaar, dat is het leukste,”
vindt Seyfi. “Door het jaar heen zijn er vooral
jongere kinderen. Ik ben nu een van de oudsten
op het plein, dat komt door het huiswerk, dan
hebben ze minder tijd.”

vooral Nederlands. Maar ze verstaan en
spreken ook Turks, wat handig is als ze zomers
op vakantie gaan in Turkije. Ze zijn moslim en
het Suikerfeest en Offerfeest zijn belangrijke
momenten waarop de familieleden die in de
buurt wonen, bij elkaar zijn. Tot
nu toe deden ze nog niet mee
met de ramadan: “Onze ouders
vonden dat nog te moeilijk voor
ons”, zeggen ze bijna in koor.
“Je mag dan van zonsopgang tot
zonsondergang niet eten en niet
drinken. Dat is in Nederland veel
zwaarder dan in Turkije, omdat
het in Nederland veel langer licht
is.” Iedere zomer zijn ze een
maand in het geboorteland van
hun ouders. In het plaatsje
Emirdağ woont veel familie en
hebben ze een eigen tweede huis.
Serkan: “Het grootste verschil met
thuis is het verkeer, dat is daar zó
druk. In de Vijfhoek is het heerlijk
rustig”. Seyfi vult aan: “En in
Emirdağ is het iedere dag wel 37
graden”.

Kinderen in balans met Samenspel
meer durft te spreken in bijvoorbeeld een klassensituatie.”

Hed w i g B o o r en J ea n ette va n B a a r s s en

Ruim een jaar geleden opende praktijk Samenspel haar deuren aan de
Wilhelminastraat. Initiatiefneemsters Hedwig Boor en Jeanette van Baarssen begonnen daarmee een eigen praktijk voor spel- en stottertherapie. De
bevlogen Haarlemse dames vertellen over de bijzondere belevingswereld
van de kleuter en hoe hiermee om te gaan.
Ervaren therapeuten
Jeanette en Hedwig leerden elkaar kennen via
hun zoons. De gedreven therapeuten waren
allebei klaar voor een nieuwe uitdaging. Privé
was er direct een klik, die ze zakelijk met succes
hebben voortgezet door hun kwaliteiten te
bundelen. Hedwig heeft jarenlang ervaring als
speltherapeut voor jonge kinderen vanaf 4 jaar.
Jeanette is ervaren logopedist en stottertherapeut.
Speltherapie… als praten niet helpt
Hedwig: “Spel is de taal van kinderen, hun
natuurlijke manier van communiceren. Volwassenen hebben geleerd dat praten helpt om
emoties te verwerken. Voor kinderen is dat
moeilijk. Daarbij zijn ze heel loyaal naar hun
ouders. Die staan altijd op één en ze zullen niet
snel tegen een vreemde mevrouw over aangrijpende gebeurtenissen praten. Nare ervaringen
als echtscheiding van ouders, gepest worden
of het verlies van een geliefd persoon zijn dan
moeilijk te verwerken. Uit de gespeelde verhalen en het spelgedrag valt veel te herleiden.
Als een kindje veel agressie in spel vertoont
dan kan dit veel betekenen. Ik probeer het te
verwoorden, het kind te spiegelen en uit te

dagen in het spel. Hierdoor gaat het kind zichzelf begrijpen, leert het ervaringen te verwerken en te experimenteren met nieuw gedrag.”
Stottertherapie
“Als stottertherapeut werk ik zowel met jonge
kinderen als volwassenen”, aldus Jeanette.
“Ook ik gebruik veel spel als ik met kinderen
werk. De ouders krijgen vaak aandachtspunten,
die zij in het spel met hun kind kunnen toepassen. Ik geef logopedie aan kinderen vanaf twee
jaar. Zodra de eerste symptomen van stotteren
of haperen worden waargenomen is het van
groot belang dat er meteen aan de bel getrokken wordt. Hoe eerder therapie, hoe groter de
kans op herstel! Om één klank te kunnen vormen, moeten zo'n honderd spieren samenwerken. Een enorme motorische uitdaging, die tot
op de milliseconde nauwkeurig getimed moet
worden. Bovenop de haperingen ontstaat vaak
een vecht-, vlucht- of bevriesreactie, wat een
ingeslepen gewoonte kan worden. Stotteren
kan uitgroeien tot een communicatieprobleem
dat de sociale ontwikkeling en het persoonlijk
welbevinden ernstig belemmert. De therapie is
gericht op vele facetten van het spreken. Het is
bijzonder om mee te maken als iemand opeens

Ouderbelang
Elke behandeling gaat in nauwe samenspraak
met de ouders. Deze zijn daarbij misschien wel
de belangrijkste factor”, vertelt Hedwig. “We
starten altijd met een intake om de hulpvraag
te bespreken. We stellen bijvoorbeeld vragen
over de zwangerschap, hoe het op school gaat
en hoe het kind zich sociaal ontwikkelt. Ouders
leren om meer vanuit het perspectief van het
kind te kijken. Ouders handelen altijd vanuit
een liefdevolle intentie. Samen gaan we opzoek
naar de oorzaak van bepaald gedrag en hoe te
reageren op negatief gedrag.”
Groepslessen
Naast individuele therapie geven Jeanette en
Hedwig ook samen groepstherapie. Bijvoorbeeld ‘Fijn: vrienden!’, een training bedoeld
om de emotionele veerkracht van kleuters te
vergroten. Hedwig: “Door middel van spelletjes, oefeningen, tekenen en zingen wordt aan
thema’s gewerkt. Na de combinatie van spel,
ontspanning en het oefenen van moeilijke situaties benadrukken we dapper gedrag. Daarnaast
krijgen kinderen oefeningen mee naar huis om
het ‘samenspel’ thuis voort te zetten. Eind oktober starten deze klasjes weer.” Jeanette vervolgt
over de ‘Groep 8 Groep” die in het voorjaar zal
starten. “Deze groep is bedoeld voor stotterende kinderen die zich zorgen maken over de
middelbare school. Samen gaan we in gesprek
en bereiden we ons voor op vragen als ‘hoe stel
je jezelf voor?’.”
Uniek
Elk kind is uniek. De voldoening die Hedwig en
Jeanette uit een succesvolle behandeling halen
is voelbaar wanneer ze hun verhaal vertellen.
Soms is meer onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de intelligentie. Dan wordt het kind
doorverwezen naar Kinderpsychologe Mirjam
Hildebrand, zij is onder andere gespecialiseerd
in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
Neem voor meer informatie een kijkje op:
www.samenspelhaarlem.nl.
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto: Lies Nederstigt
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Kunst om door een gouden ringetje te halen
SAB R I N A HO P K I N S
Pedicure & Beauty
wester bogaardstraat 4 | haarlem
boek online! www.sabrinahopkins.nl

	
  

Spaarneduin
Spaarneduin
makelaars

Gedempte
GedempteRaamgracht
Raamgracht1414zwart
zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

makelaars

DE SPECIALIST IN:
Feestartikelen
Pruiken
Thema decoratie
Kleding verkoop en verhuur
Kinder- volwassenen schmink
Sint&Piet verkoop en verhuur
Kerstkleding & accesoires
Vuurwerk

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor menig bewoner van onze wijk
is het soms wat verwarrend als in
november kunstenaars hun ateliers
openstellen en winkels worden
omgetoverd tot kleine galeries:
‘Dat was toch in het voorjaar, die
kunstroute?’. Dat klopt. In mei is de
Vijfhoekkunstroute, exclusief voor
onze wijk. Maar daarnaast vindt
ieder jaar in Haarlem - en dus ook in
de Vijfhoek - de Kunstlijn plaats in
het eerste weekend van november.
Dit jaar op 4, 5 en 6 november.

K

unstlijn Haarlem is de oudste en grootste
atelierroute van Nederland. Dit jaar stellen ruim 300 kunstenaars op circa 200
locaties in Haarlem en omliggende gemeenten
hun deuren open voor publiek. Winkels, musea,
galeries en ‘chambre d'amis’ doen mee en
geven kunstenaars de gelegenheid hun werk te
tonen. De atelierroute is in 1986 ontstaan, toen
een belangrijke regeling voor beeldend kunstenaars, de BKR, van overheidswege werd beëindigd. Daarmee viel voor deze groep kunstenaars
een belangrijke mogelijkheid weg om hun werk
tentoon te stellen en dus ook te verkopen. Een
aantal kunstenaars vond toen de tijd rijp om
een, in eerste instantie kleine, atelierroute te
starten om zichzelf een podium te geven.
De Kunstlijn beleeft dit jaar zijn eenendertigste editie en is uitgegroeid tot een belangrijk
kunstevenement. Niet voor niets ontvingen de
organisatoren in maart van dit jaar de ‘Haarlemse Evenementenring 2016’. Dit is letterlijk
een imposante gouden ring, ontworpen en
uitgevoerd door goudsmid Marijke Mul.

Gemaskerd bal
Vijfhoek, Raaks en Doelen zijn zoals vanouds
goed vertegenwoordigd als het gaat om open
ateliers en andere tijdelijke expositieruimten.
Een kleine greep uit de mogelijkheden om uw
culturele hart op te halen en misschien eindelijk
eens een kunstwerk aan te schaffen.
Gather, het podium voor de kleinschalige maakindustrie dat tijdelijk onderdak heeft gevonden

in het voormalige V&D-pand, stelt tijdens het
Kunstlijn-weekend de kelderverdieping ter
beschikking aan zo’n twintig pas afgestudeerde
Rietveld-studenten die daar hun werk tonen.
Na de officiële opening van Kunstlijn 2016, op
vrijdag 4 november, zal deze tentoonstelling in
de tot ‘Rietveld Basement’ omgedoopte kelderverdieping feestelijk worden geopend met een
gemaskerd Kunstlijn-bal.
De StadsKunstKamer, de kunstvitrine op de
hoek van de Raaks en de Jacobsstraat, biedt
ruimte aan Piet Zwaanswijk. Hij exposeert onder
het motto ‘Morgen ga je dood, dat geeft zekerheid in het leven’. Ateliercomplex Gedempte
Voldersgracht 22 is, zoals elk jaar, natuurlijk
weer van de partij met een groot aanbod deelnemende kunstenaars (Eric de Nie, Helmuth van
Galen, Jennifer Hoes, Eric van Straaten, Wendy
Tjalma, e.v.a.): heel veel vliegen in één klap dus!
Dwalen
Gewoon door de buurt dwalen is wellicht het
leukst. Er wonen in onze wijk zoveel kunstenaars die hun atelier openstellen. Vergeet dan
niet een bezoekje te brengen aan het atelier
van de dit voorjaar veel te vroeg overleden Leo
van Velzen aan de Korte Lakenstraat 2. Daar is
een overzicht van zijn werk te zien ter nagedachtenis.
Mocht u de smaak te pakken hebben en ook
buiten onze wijk willen zien wat de Kunstlijn
te bieden heeft, dan is de tentoonstelling
‘Maskerade’ in Het Dolhuys zeker een aanrader.
‘Maskerade’ is een bijzondere samenwerking
tussen kunstschilder Marc Mulders en Ria Mul
van atelier Artenzo, voor mensen met een beperking. Speciaal voor Ria maakt Marc kijkdozen
met voor Ria betekenisvolle objecten en afbeeldingen als miniatuurdieren, Mariabeeldjes en
modeadvertenties. Deze dienden ter inspiratie
en om na te schilderen.
Heeft u er dan nog niet genoeg van? Kijk voor
het volledige programma en de stadsplattegrond met alle locaties op
www.kunstlijnhaarlem.nl
Tekst: Hans Smit
Foto's: website Kunstlijn
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HAARLEMSE HOFJES

HAARLEMSE HOFJES

Wat is er leuker dan in een hofje te slenteren? Het zijn van die heerlijke
oases in de drukke stad. Je mijmert een beetje in een mooie tuin met
vrolijke plantenbakken, geniet van een kat die zich in de zon zit te wassen,
realiseert je dat hier eeuwenlang weinig is veranderd. Als je met meer
mensen bent, dan praat je daar natuurlijk met elkaar over. Je schiet wat
mooie foto’s en kijkt misschien wel hier en daar naar binnen om te zien
hoe groot die kamers eigenlijk zijn.

J

e bent niet de enige die van de hofjes
geniet. Sterker nog, het is een belangrijke
reden waarom mensen Haarlem bezoeken.
Zo’n bezoekje organiseer je makkelijk: op de
website van Haarlem Marketing download je
gratis de hofjeswandeling en je gaat goed
geïnformeerd op stap. Of je betaalt bij de VVV
een paar euro voor een geprinte versie. En zo
begin je je ontdekkingstocht: in je eentje, met
een groep collega’s of tijdens een familiedag.
Je kunt het ook georganiseerder aanpakken.
Ga mee met de hofjeswandeling van het
Gilde of haak aan bij
de stadswandeling
van de VVV: iedere
vrijdag en zaterdag
voert een gids je vanaf
14 uur langs de meest
bijzondere plekjes van
de Haarlemse binnenstad, met natuurlijk
de hofjes en monumenten. En een steeds meer
gebruikte optie: kijk op Tripadvisor. Daar zie
je groot enthousiasme van toeristen voor de
Happy Haarlem Feel Good Tour en de wandeling
van StoryTravel.
Spannend!
De hofjestour kan ook wat spannender. Vind
je wandelen wat suf, dan boek je een tour per
step. Of beter nog: de Interactieve Haarlemse
hofjes game. Na een korte uitleg ga je met je
team op stap en volg je de instructies van een
voorgeprogrammeerde GPS en een smartphone.
Onderweg krijg je vragen over de hofjes en de
geschiedenis. Het team dat de meeste hofjes
bezoekt en de vragen weet te beantwoorden,
komt als winnaar uit de bus. De hofjes worden
ineens heel modern als je de wervende tekst
van de aanbieder van de ‘Business GPS-tocht’
leest. Het gaat hier om de Haarlemse Hofjes
Discovery. Warm aanbevolen want: “Geen
stadscentrum combineert historie en trendyness zoals Haarlem (…) Wie er de weg kent, kan
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de verscholen eeuwenoude Haarlemse hofjes
vinden. Met 20 van die groene oases is Haarlem
een echte Hollandsehofjesstad.”
Hek dicht
En dus wordt het steeds drukker in de hofjes en
daar hebben veel hofjesbewoners moeite mee.
Daarom kun je sommige hofjes alleen door het
toegangshek bekijken, of zijn er openingstijden.
Bijvoorbeeld tussen 10 en 12 uur na aanbellen,
of alleen overdag op werkdagen. Andere hofjes
zijn alleen op Open Monumentendag toegankelijk, zoals het Hofje van Loo aan de Barrevoetestraat. Een bewoonster
plakt daar aan het begin
van de Open Monumentendag een wit kartonnetje
over het bordje waarop
staat dat hier normaal
alleen bewoners mogen
komen. “Een jaar of zes
geleden hebben we
besloten het hek dicht te houden”, vertelt een
bewoonster die liever niet met haar naam in
het blad wil. “We hebben kleine huisjes en
zagen de hele dag schaduwen voorbij trekken.
Vaak gluurden er mensen nieuwsgierig naar
binnen. Ik heb meegemaakt dat iemand het onderdeurtje van mijn huis open deed om binnen
te kijken. Alsof we een museum zijn!”
Niet alleen door de drukte zijn hofjes dicht,
soms leent de inrichting zich er ook niet voor.
Een bezoek aan het Zuiderhofje is illustratief.
Op Open Monumentendag wandelt een
enthousiaste dame de prachtige regentenkamer binnen. Voordat de toezichthoudende
bewoonster kan ingrijpen voelt ze aan het
kwetsbare lederen behang. En dat is duidelijk
niet de bedoeling. Zo zijn er meer verhalen over
bezoekers die er niet erg over nadenken dat ze
op privéterrein belanden. Overigens niet alleen
in de hofjes, maar ook bij pianorestaurateur
Andriessen op de Botermarkt die ook aan
Monumentendag meedoet. Eigenaar Frank

LEKKER OP
HOFJES
DISCOVERY
Maar wel een beetje rustig graag

Bonarius en zijn collega’s hadden tijdens de
vorige editie een pianist geregeld: “Er kwamen
mensen met ijsjes en bakken frites binnen, om
naar het optreden te luisteren. En dat tussen al
onze kostbare vleugels en piano’s. Dit jaar
hadden we geen pianist en kwamen de echt
geïnteresseerden. Dat was erg leuk.” In de
hofjes herkennen ze het beeld van de consumerende bezoekers.
Leuk om m’n huis te laten zien
Ook het Wijnbergshofje is alleen tijdens Open
Monumentendag vrij toegankelijk. Je merkt hier
de spagaat van sommige bewoners. Ze zijn trots
op de plek waar ze wonen en willen die graag
aan anderen laten zien. Maar aan de andere
kant koesteren ze de mooie rustige plek waar ze
wonen. Een van hen laat graag haar huis zien:
“Niet aan iedereen hoor, want als mensen grote
rugzakken omhebben, stoten ze alles omver.
Maar verder wil ik graag laten zien hoe ik woon:
dat het niet erg groot is maar wel comfortabel
en dat alle ruimte is benut. Dat we een paar
gemeenschappelijke ruimten hebben, bijvoorbeeld om tijdens een verjaardag wat gasten te
ontvangen of voor een vergadering.” Ondanks
die gastvrijheid is altijd de deur van het hofje
openzetten geen optie. Daarvoor zijn ze te veel
gehecht aan hun rust.
Je voelt de spanning tussen aan de ene kant
trots zijn op je stad, de mooie plekjes laten zien
en toeristen trekken. En aan de andere kant de
bescherming van het woongenot van de (veelal)
hofdames. En dus gaat aan het eind van de dag
het kartonnetje weer van het hek bij het Hofje
van Loo. Tot de volgende Monumentendag is
het hier weer weldadig rustig. Hoewel… Volgens
de bewoonster blijven de meeste bezoekers
netjes buiten het hek, maar zijn er ook mensen
die het bordje negeren en toch binnenkomen.
Soms met een zielig verhaal: dat ze helemaal
vanuit Friesland zijn gekomen om de hofjes te
zien. “Daar beginnen we niet aan. We hebben wel met de VVV afgesproken dat gidsen
bezoekers mogen meenemen. Deelnemers
krijgen buiten het hofje uitleg over de historie
en lopen vervolgens rustig door het hofje. Goed
geïnstrueerd: geen lawaai maken en niet naar
binnen gluren!” En die tussenoplossing blijkt bij
dit hofje prima te werken.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto: Lies Nederstigt
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TONEELGROEP KAST

LOES HOFHUIS

Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

uitvaartverzorging

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

Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

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

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

Voor KaST schuift Jan Monnikendam
de kledingrekken opzij
Kom erbij!
Goed nieuws voor wie ook zin heeft om op
de planken te gaan staan, want KaST zoekt
versterking. Janneke: “Als je met vijf of zes
spelers bent, is het extra gezellig en heb je veel
meer keuze in mooie stukken.” Ze gooit er nog
wat reclame tegenaan: “Lid zijn van een kleine
vereniging heeft veel voordelen, want je weet
zeker dat je een mooie rol krijgt, je komt elke
repetitie-avond aan bod en denkt actief mee
over een nieuw stuk, de muziek, het decor,
lichtplan, kleding en locatie.”
Wie (toch) liever kijkt dan speelt, is in september 2017 meer dan welkom in het theater.
Houd www.toneelgroepkast.nl in de gaten.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Rob de Wit, toneelgroep KaST

spiritualiteit voor alledag

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

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

Op maandagavond gaan bij Jan Monnikendam aan de Gedempte Raamgracht de kledingrekken aan de kant. De vloer wordt vrijgemaakt voor
KaST: de theatergroep waarvan Janneke Groskamp, eigenaar van ‘Jan’ deel
uitmaakt. Wie erg nieuwsgierig is, kan niet alleen door de etalageruiten
meegenieten van de repetities, maar zelfs meeluisteren door het ventilatierooster aan de zijkant. “Toen we stevige ruzies repeteerden, vroeg iemand
of er wat aan de hand was.”

K

schreven we ook zelf, een enorme klus. Roland
aST is een jonge groep, die in september
deed de regie, waarbij John en ik ook veel ineen tweede productie op de planken
bracht: ‘Vals’ over een broer en een zus.
vloed hadden. Bij veel toneelverenigingen gaat
Hij is tv-persoonlijkheid, zij een aan lager wal
dat anders: daar kiest de regisseur het stuk en
geraakte toneelspeelster. Ze worden verdacht
bepaalt ook hoe het wordt gespeeld en hoe het
van doorrijden na een dodelijk ongeluk en
decor eruitziet.”
wachten in een politiecel. “Best een heftig stuk”,
zegt Janneke, “In de beginscène sta ik schelNieuwe Kerk
“Wat ons ook bindt, is dat we een hoge kwaliteit
dend op het toneel en voelt het publiek zich
willen brengen. Dat zit niet alleen in ons spel,
wat ongemakkelijk. We houden van dat soort
maar bijvoorbeeld ook in het theater. We kiezen
verrassingen.”
voor een mooie, professionele entourage, daar
heeft ons publiek recht op. Het HaarlemmerVolledige invloed
Janneke begon KaST twee jaar geleden samen
houttheater waar we ons laatste stuk speelden
met John Bres en Roland Smit die ze kende van
is zo’n plek. Bij ‘Vals’ ging de professionele aaneen andere vereniging. “We wilden op onze
pak verder. Neem het gelikte promotiefilmpje
eigen manier gaan spelen, waarbij we invloed
(opgenomen bij de Nieuwe Kerk) en de keuze
hebben op wat we spelen en hoe we dat doen.
voor zeer ervaren regisseur Gé Baay. Die dit
Ons eerste stuk ’Omwille van de liefde’
overigens uit enthousiasme vrijwillig deed.

Uit de pro ductie " Vals"

U i t d e vo o rstel ling " Omw ille v an de liefde"
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VAN DE WIJKRAAD / EVENEMENTENKALENDER

De fietsspecialist

Van de Wijkraad
Gierstraat 76
2011 GG Haarlem
023 5326715
www.sandertweewielers.nl

Wat is er allemaal te doen?

Beste Wijkbewoners,
Als u dit oktobernummer leest, zult u zien dat de wijkraad twee
evenementen wil organiseren. Een is al eens geprobeerd en moet
nu écht lukken: het wijkdiner in de Nieuwe Kerk op 29 november.
Ik verwacht dat we deze unieke gelegenheid dit jaar wél kunnen
organiseren dus geef u op tijd op.

Kunstlijn Haarlem - vrijdag 4 november t/m zondag 6 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 en pagina 9 van dit blad.

Het andere evenement was vorig jaar een doorslaand succes: de
kerstborrel in Restaurant 'De Wandelaar' op het Nieuwe Kerksplein. Loop op 12 december gezellig binnen voor een drankje en
een praatje met uw buurtbewoners.

Restaurant De Wandelaar

Nieuwe Kerksplein.
Geopend dinsdag tot en met zondag
vanaf 16.00 uur.

Reserveren

Logopedist-stottertherapeut en
speltherapeut-kindertherapeut bieden hulp bij

Via website www.restaurantdewandelaar.nl
of telefoon 023 534 1032.

• stotteren (alle leeftijden)
• sociaal-emotionele / gedragsproblemen 4-12 jr
• ontwikkelingsachterstand middels Floorplay 2-8 jr
www.samenspelhaarlem.nl • info@samenspelhaarlem.nl
Wilhelminastraat 25-I • 2011 VJ Haarlem

PANNETJE MOSSELEN
¤16,- ¤ 12,50
bij het tonen van deze advertentie

Gekookt in witte wijn,
of op zijn Frans met knoflookroom,
of op zijn Italiaans met pittige tomatensaus.
Geserveerd met sausjes en frietjes.
Kopiëren & Printen
Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

Gedempte Oudegracht 82, Haarlem
haarlem@printerette.nl (voorheen Copycentre)

Waar zijn we druk mee (geweest).
Bestemmingsplan Vijfhoek, Heiliglanden en De Kamp. Dat plan
moest dit jaar opnieuw worden vastgesteld en daar heeft de wijkraad zijn ideeën in verwerkt.
Thema’s waren: veiligheid, vergroening, duurzaamheid, parkeren
en leefbaarheid.
Parkeervisie. Is al veel over gepraat en geschreven. We wachten
de resultaten van al die inzet met spanning af.
The Lounge. Het regulier overleg tussen bewoners, politie, gemeente, wijkraad en de eigenaren van The Lounge is weer geweest en er is een flink aantal zaken over tafel gegaan. Bewoners
bereiden voor de komende vergadering een stuk voor met hun gezamenlijke mening. Oplossingen van mogelijke problemen worden
dan ook besproken.
24-uursopvang dak-en thuislozen. In gezamenlijk overleg met
alle partijen wordt met man en macht geprobeerd om de overlast rondom de opvang aan de Wilhelminastraat zo klein mogelijk
te maken. De wijkraad heeft al meerdere malen de suggestie gedaan om een verblijfsruimte te maken bij de opvang zelf. Overleg
hierover en het bedenken van andere echte oplossingen is in volle
gang.
Nieuwe leden Wijkraad. Ondanks vele oproepen hebben zich nog
onvoldoende bewoners gemeld om zitting te nemen in de Wijkraad. Omdat we na 1 januari drie vacatures hebben begint de tijd
te dringen, want het voortbestaan van de wijkraad komt in het
geding. Als u energie en tijd heeft om u af en toe in te zetten
voor uw wijk, dan vind ik het fijn als u met mij contact opneemt
(avminderhout@hotmail.com) voor verdere informatie.
Ik hoop u te zien op een van de twee evenementen in november
en december!
Groet,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Intocht Sinterklaas - zondag 13 november
De Stoomboot arriveert om 13 uur aan het Spaarne, waarna de
stoet naar de Grote Markt vertrekt.
Meer info: www.sintintochthaarlem.nl
Concerten in de Nieuwe Kerk - zaterdag 19 november
De jonge musici Cathelijne Noorland (piano) en Dana Zemtzov (altviool) geven sinds 2009 samen concerten in binnen- en buitenland.
Toegang is gratis, er wordt wel een deurcollecte gehouden om de
kosten te dekken. Aanvang: 15:30 uur
Meer info: www.cathelijnenoorland.nl
Kerstmarkt Haarlem - zaterdag 10 en zondag 11 december
De kerstmarkt met honderden kerstkramen en koren die mooie
kerstliederen zingen is verspreid door het centrum en zorgt ieder
jaar weer voor een geweldige kerstsfeer.
Meer info: www.facebook.com/HaarlemKerstmarkt
Concerten in de Nieuwe Kerk - zaterdag 17 december
Trio van Haarlem, Marielle Ponsen (viool), Jos Teeken (cello) en
Jonathan Waleson (piano) spelen kamermuziek van Beethoven tot
Piazolla. Toegang is gratis, er wordt wel een deurcollecte gehouden
om de kosten te dekken. Aanvang: 15:30 uur.
Meer info: www.triovanhaarlem.nl
Archeologisch museum Haarlem - elke woensdag t/m zondag
tot 16 April 2017
Gezicht op middeleeuws Haarlem, een in 2012 opgegraven Botermarkt skelet krijgt gezicht: 'en we noemen hem nu Cornelis'.
Meer info: www.archeologischmuseumhaarlem.nl
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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NIEUWE KERK

NIEUWE KERK

Archeologisch
onderzoek
Prikken
Tijdens de renovatieperiode van de
Nieuwe Kerk is er ook archeologisch
onderzoek gedaan. De vraag was of
er onder de zerken nog resten van
de fundamenten van het Sint Annaklooster aangetroffen zouden worden.
Hiervoor hebben stadsarcheoloog Anja
van Zalinge en archeoloog Sem Peters
onderzoek gedaan door met een
ijzeren staaf van bijna twee meter in
de grond te 'prikken'. Dit onderzoek
heeft helaas, maar wel zoals was verwacht, niets opgeleverd.
Ver terug
In 1984 is er uitgebreid archeologisch
onderzoek verricht op het Nieuwe
Kerksplein. Daarbij zijn restanten van
voormalige bebouwing gevonden.
Uit blootgelegde beerputten kwamen
allerlei voorwerpen tevoorschijn, zoals
aardewerk en glas. Er werd zelfs inheems aardewerk uit de Romeinse Tijd
aangetroffen en er zijn aanwijzingen
voor nog oudere menselijke aanwezigheid.

De N ie uw e Kerk v anuit het zuiden gez ien.
( teke ning v an Piete r Saenre dam uit 1 6 5 0 )

Het bouwbestek
In het bestek voor de bouw van de
Nieuwe Kerk staat het volgende
beschreven:

Groot werk in de Nieuwe Kerk
Als dit Binnenblad in uw bus valt, is de renovatie van de Nieuwe Kerk bijna
of al helemaal klaar. Een half jaar lang is er keihard gewerkt om de kerk te
renoveren en enkele zaken te moderniseren. Beheerder Tony Jansen vertelt
ons wat er allemaal is gebeurd en waarom.

in 198 4
Een wer kpu t waa rin
een stuk muu r wer d
k
aan get rof fen , mog elij
oste r
van het St. Ann aklo

ar ch eo lo og
Se m Pe te rs
aa n he t ‘p
ri kk en ’
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Zondag 24 april vond, zoals ieder jaar, voorlopig de laatste kerkdienst plaats in de Nieuwe
Kerk. In de zomermaanden worden de diensten
gehouden in de Grote of Sint-Bavokerk. De
Nieuwe Kerk functioneert als winterkerk, omdat
het gebouw verwarmd kan worden. Dit jaar is
de zomerperiode gebruikt om de zerkenvloer,
die ernstig was verzakt, te renoveren. Tony
Jansen: "Op 3 mei kwam de verhuizer om het interieur in opslag te nemen. De kerk moest leeg
zijn voor 9 mei, de datum dat de aannemer begon met het renoveren van de vloer. Vanwege
de verzakking van de zerkenvloer was in 2010
subsidie gevraagd voor een aantal bouwkundige
verbeteringen. Die subsidie is verleend voor de

periode 2011–2016. De werkzaamheden moesten dus uiterlijk in 2016 uitgevoerd worden."

Zerkenvloer
Vorig jaar is in overleg met de architect een
plan opgesteld. Allereerst is in kaart gebracht
welke zerken waren gebroken en welke hersteld
of vervangen zouden worden. Maar ook werd
bekeken welke wensen er waren op het gebied
van de elektravoorziening. Tony Jansen: "De
laatste renovatie dateert alweer uit begin
jaren 80 en sindsdien wordt er in de kerk van
veel meer techniek gebruik gemaakt. Er is ook
een asbestinventarisatie uitgevoerd, en ja, op
diverse plekken in de kerk werd asbest aange-

troffen. Tenslotte is nagedacht over de opbouw
van de bodem onder de zerken. Uiteindelijk is er
een totaalplan uitgekomen."

Renovatie en modernisering
"De zerken zijn zoveel mogelijk gerepareerd en
precies zo teruggelegd als ze lagen. Als een zerk
in meer dan vier of vijf stukken was gebroken,
dan is die vervangen door een nieuwe. Er is
een bodem van gestabiliseerd zand aangelegd,
waarop de zerken zijn komen te liggen. De gaskachels zijn helaas uit de kerk verdwenen. Het
was om meerdere redenen niet verantwoord
om de bestaande kachels te behouden. Bij een
keuring zou de gehele installatie direct worden
afgekeurd. Voordeel van deze hele situatie is
wel dat de zeventiende-eeuwse kerk nu over
een modern verwarmingssysteem beschikt. De
toiletvoorziening met slechts één toilet was wel
erg beperkt. Het bleek mogelijk om in dezelfde
ruimte twee toiletten te realiseren. Kortom, een

heel pakket aan wenselijke en noodzakelijke
verbeteringen die - nu er toch gewerkt ging
worden - opgepakt moesten worden. Aannemersbedrijf Burgy heeft deze grote renovatieklus uitgevoerd."
Inmiddels is Burgy flink aan de slag geweest.
Wel heeft het werk even stil gelegen omdat
er onverwacht bodemverontreiniging werd
aangetroffen. Gelukkig is er samen met de
gemeente Haarlem een praktische oplossing
gevonden, waardoor in ieder geval in het
grootste deel van de kerk gewoon volgens plan
doorgepakt kon worden. Als tegen eind oktober
de werkzaamheden zijn afgerond, kunt u een
prachtige en meer gerieflijke “nieuwe” Nieuwe
Kerk betreden.
Tekst: Jan Hoving en Ellen Vestjens
Foto's: AWH, Tony Jansen, Jos van Hoogdalem
en Ellen Vestjens

“…de oude muragie ter sijner
(aannemer) coste sal afbrecken,
ende de steenen, goet wesende,
tot sijnen voordele inde fondamenten
(der nieuwe kerk) sal mogen
verwercken; ende die opgravinghe
der fondamenten sal oock ter sijner
costen geschieden.
Die aannemer sal noch tot sijner
costen moeten nemen te lichten of te
laten lichten alle die doodkisten,
die men sal moeten wegnemen om het
fondament van de kerck te leggen,
mit condicye, dat de heeren hem
aenwijsinge sullen doen,
waer hij die setten sal”.
Hier staat in oud Nederlands dat de
fundamenten van het oude klooster
mogen worden hergebruikt voor de
fundamenten van de nieuwe kerk,
waarbij de kosten voor rekening
komen van de aannemer. En dat de
aannemer de grafkisten mag lichten en
naar een aangewezen plaats dient te
brengen.
In de Nieuwe Kerk waren oorspronkelijk 294 graven, deze werden allemaal
geruimd. Per Koninklijk Besluit van
1827 werd het begraven in kerken verboden. In 1869 werd de Begrafeniswet
aangenomen waarmee het begraven in
kerken definitief onwettig werd.

Bronnen: Haarlems Bodemonderzoek 38,
uitgave van de Commissie Oudheidkundig
Bodemonderzoek Haarlem.
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KWALITEIT VAN LEVEN
Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Menno Simonszweg 101 2014 SC Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

De Stofzuigerspecialist
Eigen service afdeling
Reparaties binnen 24 uur

Elektro
R.van Putten & zn.
Keizerstaat 3-5 • 2011 VS Haarlem
Telefoon 023-5314896 •
info@rvanputten • www.rvanputten.nl

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

Buurtpreventie Whatsapp

229.-

Deelnemers gezocht voor zorgonderzoek
Patiënten- en ouderenorganisaties hebben het initiatief genomen voor een groot landelijk onderzoek naar de kwaliteit van
leven van mensen met een chronische ziekte of beperking, en
van ouderen. In Nederland vullen inmiddels 20.000 mensen
twee keer per jaar een vragenlijst in, waarmee (anoniem)
cijfers worden verzameld om de zorg te verbeteren. Er doen
zo’n 200 Haarlemmers mee en dat zijn er nog ongeveer 100 te
weinig om een deugdelijk rapport over de situatie in onze stad
te maken. Doe dus mee!

Wijkagent Michiel Wijn is enthousiast over de WhatsAppgroepen
voor buurtpreventie. Er zijn er inmiddels bijna 5000 in Nederland en België. Het idee is simpel: zo’n 10 miljoen Nederlanders hebben op hun smartphone WhatsApp geïnstalleerd en
wisselen daarmee snel en simpel informatie uit, ook binnen
groepen. En zo werkt de buurtpreventiegroep ook: samen met
andere groepsleden in je omgeving houd je een oogje in het zeil.
Zie je een verdachte situatie zoals een inbraak of een autobrand,
dan bel je eerst 112 en meldt dat vervolgens op de app, samen
met bijzonderheden zoals een signalement of gegevens van een
vluchtvoertuig. Mensen die het bericht zien, kunnen helpen uitkijken naar de dader. Daardoor wordt de kans dat de politie de
dader kan pakken een stuk groter. Op sommige plekken waar de
app wordt gebruikt, is het inbraakcijfer inmiddels gehalveerd!

De resultaten helpen de deelnemende organisaties om problemen aan de orde te stellen bij de overheid, zorginstellingen
en andere organisaties die met zorg te maken hebben. Daarbij
wordt breed gekeken, namelijk naar de onderwerpen dagelijks
leven, gezondheid, de omgeving en zorg.
Net een voldoende
De Haarlemmers die
tot nu toe hebben
meegedaan, geven hun
kwaliteit van leven een
6,4. Dat is ongeveer
het gemiddelde voor
heel Nederland. Met
de geestelijke gezondheid gaat het bij de meesten prima (7), maar lichamelijk zijn er
meer klachten (5): niet zo gek, want de lijsten worden ingevuld
door ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.
Over de omgeving zijn Haarlemmers positief: ze voelen zich
geaccepteerd en veilig (ruime 7). De invullers geven voor het
contact met de gemeente om hulp(middelen) te krijgen een 5
en ze hebben er weinig vertrouwen in dat de zorg voor iedereen betaalbaar en goed blijft (4,3).

Het zou dus mooi zijn als er een WhatsApp-Buurtpreventiegroep
in onze wijk komt. De groep is een burgerinitiatief en dus zou
een bewoner de groep moeten oprichten. Veel werk is het niet:
op de website wabp.nl staat onder andere met een filmpje uitgelegd hoe het in z’n werk gaat. Zo nodig is er ook telefonische
ondersteuning beschikbaar. De beheerder van de groep houdt in
de gaten of gebruiker zich aan de regels houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de groep alleen voor veiligheidszaken wordt
gebruikt en niet voor het uitwisselen van een recept of het
feliciteren van de buurvrouw. Grof taalgebruik en discrimineren
wordt ook niet op prijs gesteld.
Natuurlijk is het belangrijk dat zodra de appgroep er is, zo veel
mogelijk mensen er van weten. Op de website staat hoe je aan
promotiemateriaal kunt komen. En als Binnenblad helpen we
natuurlijk graag mee met een wervend artikel!

Meedoen
Meedoen aan het onderzoek kan door op mijnkwaliteitvanleven.nl een vragenlijst in te vullen. Die levert een persoonlijke
kwaliteitsmeter op: handig als voorbereiding op zorggesprekken. Is via internet invullen een probleem, dan kan er
misschien iemand helpen. En anders zijn er via de website
vrijwilligers beschikbaar die langskomen, of telefonisch de
vragen stellen.
De vragenlijst en meer informatie staat op:
www.mijnkwaliteitvanleven.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
Wijkagent Michiel Wijn
Tel. via servicebureau politie 
michiel.wijn@politie.nl

Kijk op de wijk
Veel wijkbewoners hebben hem al gespot: er vliegt een buizerd boven onze daken.
Op 7 juli zat hij op het dak van het huis van een van onze redactieleden aan de
Gedempte Voldersgracht.

0900-8844

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			
576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden 
751 72 00
Overlast 24-uursopvang HVO Querido

206 20 20

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 verschijnt zes keer per jaar (even maanden) in
een oplage van 1700 exemplaren en buurtbewoners
krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart, Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk,
Hans Smit, Inge Crul, Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43),
Linda Lampe en Mijke Groot
Fotografie
Lies Nederstigt.
Vormgeving
Jan Vesters en Peter Beentjes.
Coördinatie Bezorging
Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).
Bezorgers
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn, Marjolein
Wiegers, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk
Printerette Haarlem
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Voor kopij en advertenties
Heeft u een onderwerp waarover u graag een artikel
in het Binnenblad geplaatst wilt zien, stuur uw idee
of tekst naar redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie besluit weloverwogen om een ingezonden
artikel, brief, foto et cetera wel, mogelijk in aangepaste of ingekorte vorm, of niet mee te nemen in het
Binnenblad. Dit zal na het overleg in de redactie ook
worden teruggekoppeld.

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
Ferdinand Pronk, lid

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

VAN DE REDACTIE
Het Binnenblad komt tot stand zonder subsidie en kan worden uitgebracht dankzij onze
vaste adverteerders. De afspraak is dat deze
adverteerders periodiek ruimte op de redactiepagina’s krijgen aangeboden voor een artikel in
de vorm van een interview. Incidenteel - maar
in dit nummer niet - worden advertorials in ons
blad opgenomen.

