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EN TOUR MET JAN
Op Marktplaats heeft onze Binnenblad-coördinator Jan Hoving twee porseleinen hondjes
aangeschaft. Waarom hij die niet voor zijn raam
in de vensterbank zet, leest u in dit artikel.
Over een bijzondere geschiedenis van onze wijk,
met een klein uitstapje naar het Engeland van
Koningin Victoria.
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BIKE TOURS
Gastredacteur Bertjan Schaminée boekte bij
Bike Tours Haarlem op zondagmiddag een
‘Guided Tour’, met als thema: Haarlemse
architectuur en historie. Omdat hij zijn huiswerk
heeft gedaan kan hij het interessante verhaal
van de gids aanvullen met leuke details. Of hij
nog wat heeft gemist? ‘Jazeker, even een
rustpauze voor een kop koffie of een biertje’.
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ONDERNEMER
IN BEELD
Alweer een jubileum
voor de kapperszaak
op de hoek van de
Wolstraat en de Gedempte Raamgracht. Dus
laten we Kapper Martin aan het woord in het
Binnenblad. Net als tien en vijftien jaar
geleden. Deze keer vertelt hij waarom hij
liever uw haren knipt dan een gel aan u
verkoopt. Het Haarlems Dagblad schreef 25
jaar geleden al: ‘Kapper Martin wil alleen maar
knippen’.

DENNIS LE POOLE
Het prachtige meubelrestauratiebedrijf van Dennis Le Poole trok
altijd veel bekijks. Toeristen
gluurden door de ramen, of
kwamen even binnen om rond te kijken.
Nu hij na 19 jaar noodgedwongen zijn huis en
werkplaats moest verlaten, is dat voorbij. Maar
hijzelf is volop bezig met zijn toekomst, want
Dennis wil verder!
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MEELOPEN MET HANDHAVING
De redactie ging op stap met twee wijkhandhavers.
Veel van geleerd: nooit naar de grond kijken,
bijvoorbeeld. Of waarom het voor een handhaver
soms even goed is een wheelie op z’n fiets te
maken. En dat het erg belangrijk is om overlast
altijd te melden. Zelfs al heb je als bewoner het
idee dat het geen zin heeft omdat het probleem al
jaren speelt, of dat het ‘toch niet helpt’.

Terugtrappen
De Haarlemmer kan maar moeilijk
afscheid nemen van zijn fiets. Zo kan
ik regelmatig mijn voordeur niet uit,
want daar staat de fiets van de buurman. In de Grote Houtstraat staan ze
midden op straat, bij voorkeur recht
voor de winkeldeur. Zodat de eigenaar
er zicht op kan houden? Of ze blokkeren de stoep. Het valt me nog mee
dat ze bij Albert Heijn niet tegen de
kassa geparkeerd staan.
Nu ben ik natuurlijk van een andere
generatie. Ik had ooit fietsles. Ja echt.
Ik leerde dat ik voor ik een bocht omging mijn arm in die richting moest
zwaaien. En daarbij moest uitkijken
dat ik niet mijn vriendje een lel verkocht. Voor het afstappen moest ik
mijn linkerhand van boven naar beneden bewegen. Zou nu niet meer kunnen: hoe houd je met dat soort regels
je mobieltje vast. Maar ik dwaal af.
Het parkeren van de fiets, daar hadden we het over. Bij wie kunnen we
aankloppen? In ieder geval niet bij de
gemeente. Terwijl de zoveelste discussie is gestart over een enorme fietsenstalling onder de Botermarkt, laat de
ambtenarij haar eigen prachtige fietsparkeerkelder, die onder de Zijlpoort,
bijna leeg staan. Waar staan die fietsen
dan? In -of naast- de overvolle rekken
in de Raaks. En als ik protesteer dan
zeggen hun collega’s van Handhaving:
parkeren op de Raaks mag, dus we
hebben geen grond tot handhaving.
Maar hun eigen straatje vegen ze wel
schoon: in de Korte Zijlstraat, bij hen
zelf voor de deur, staat nooit een fiets.

DRIE DAMES MET PERSONEEL
Sinds april wonen er drie nieuwe wijkbewoners
in een prachtig dressoirhuis tussen de Lange
Annastraat en de Lange Raamstraat. Het zijn
vogels van wel heel bijzondere pluimage, met
twee persoonlijke dienstboden die af en aan
rennen met lekkernijen. Mogen wij u voorstellen
aan Ed Snavel, Ria Tok en Janny Veertje?
EN VERDER IN DIT NUMMER:
• 5 Woon jij ook hier? • 17 Onze jeugd van
tegenwoordig • 19 Wie WeetWaar? • 19
Evenementenkalender • 20 WijkraadBulletin •

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER?

Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

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

huidadvies

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

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

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?

Carole Kroese, ze telt 60 mooie jaren, is dirigente en arrangeur en woont sinds
2011 in de Vijfhoek. In een kleurrijk bovenhuis aan de Sophiastraat. Ze is
geboren in Amsterdam en heeft later lang in Breukelen gewoond. Al sinds haar
negende was ze gefascineerd door de mooie lichte klank van het woord
Haarlem, dat ze leerde kennen door het lied ‘De klokken van Haarlem’. Als haar
juf dat met de klas zong wist ze het zeker: “Later wil ik in Haarlem wonen.”

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

steun en troost. Niets hoeven uitleggen. Deze
koren vertellen echt een verhaal.”
 Therapie
Carole studeerde componeren en arrangeren
aan het Hilversumse Conservatorium en
daarvoor Kreatieve Therapie Muziektherapie.
“Dat heeft een bodem gelegd onder mijn
bestaan. Les in muziek-, mens- en medische
wetenschappen en jezelf psychologisch
doorzagen om uiteindelijk anderen te kunnen
helpen. Dit werkt door in mijn aanpak als
dirigente. Om echt vrij te kunnen zingen moeten
koorleden zich veilig voelen. Als de groep echt
een groep wordt, dan gaat het stromen.”
 Liedjes schrijven
Voor het koor De Vechtse Parels schrijft ze alle
arrangementen en zo begon ze eigenlijk ook.
Toen ze 2 was, zat ze achter de piano en maakte
kleine liedjes. “Ik wilde er kennelijk niet meer
achter vandaan komen, daarom hebben mijn
ouders die toen weg gedaan. Pas toen ik 9 was,
kwam er opnieuw een piano en kreeg ik les.
Vanaf dat moment ben ik niet meer gestopt met
het schrijven van liedjes.”

Volg ons op
Facebook

Zingen is een
verhaal vertellen

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

JOPENKERK HAARLEM
BROUWERIJ | GRAND CAFÉ | RESTAURANT

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

 Toeval
In 1994 was het zover en kwam ze naar Haarlem.
Ze moest uit haar woning en kreeg via via
tijdelijke woonruimte. “In het begin had ik het
gevoel dat ik op vakantie was. Dat kwam doordat Haarlem op zandgrond ligt. Heel anders dan
het veen dat ik gewend was in de Vechtstreek.
Maar het voelde hier goed en ik ben nu echt
geworteld in deze grond.”

en van alle tijden. Maar ieder koor heeft zijn
eigen ziel en geluid.” Het gaat Carole om meer
dan een mooi liedje zingen: “Ik wil de mensen
graag leren hoe ze hun stem kunnen gebruiken.
Voor mij ligt zingen in het verlengde van hoe je
praat. Als je zingt moet je een verhaal vertellen.
Zélf weten wat je zingt en ook de intentie hebben om het over te brengen, dan raak je de
mensen.”

 Hoe je praat
Muziek is haar passie en haar beroep. Vijf avonden
en ook overdag is Carole op pad naar een
van de 11 koren die ze in en buiten Haarlem
begeleidt. Ze geeft verder workshops en in het
weekend zijn er concerten. “Mijn koren zijn
heel divers, van een koor dat heerlijk samen wil
zingen tot een bijna professionele groep. Met
mij zingen ze altijd muziek van alle windstreken

 Zingen voor je leven
De twee koren ‘Zingen voor je leven’ die ze
samen met goede vriendin en zangcoach Elise
Blesgraaf begeleidt, passen precies bij dat concept. Carole: “De koorleden hebben te maken
gehad met kanker en verloren het vertrouwen
in hun lijf. Samen zingen geeft ze ruimte om
hun hart te luchten en nieuwe levenskracht en
levenslust op te doen. Naast plezier is er ook

 Tochtig
Carole heeft haar thuisbasis aan de Sophiastraat. “Mijn huis is maar 59 m2, maar door de
hoge plafonds ervaar ik veel ruimte. Dat geeft
letterlijk lucht. Ik vind het ook fijn dat deze
oude huizen niet zo goed geïsoleerd zijn.
Ik houd van tocht en zit ook graag op mijn dakterras. Lekker lezen, zelfs in de winter. Ik voel
me verbonden met deze wijk. Het is leuk en heterogeen met heel verschillende mensen en oud
en jong door elkaar. Ik verheug me er altijd op
om met buurvrouwen het voortouw te nemen
voor een straatbarbecue of Oktoberfest.”
De koren van Carole Kroese zijn regelmatig te
horen, met Carole dirigerend of achter de piano.
Rond Kerst (kerstmarkt, KerstKorenlint) zijn in
ieder geval Take it Easy en Meta Morfose te
zien.
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Lies Nederstigt
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BIKE TOURS HAARLEM

BIKE TOURS HAARLEM

A

an fietsen in Haarlem geen
gebrek. Ook gidsen die
tijdens een stadswandeling je
alles over historisch Haarlem
vertellen, zijn er volop. Maar kun je
in Haarlem ook een fiets huren en
samen met een gids een fietstocht
maken? Ja, tegenwoordig kan dat.
Bike Tours Haarlem uit de Raaks
Halle heeft een assortiment fietstochten met gids. Om te ervaren
hoe zo’n tocht in de praktijk bevalt,
boekte het Binnenblad een ‘Guided
Tour’ op zondagmiddag, met als
thema Haarlemse architectuur en
historie. En of het beviel? Spring
achterop en lees maar mee.
Onze tocht begint met een bezoekje aan de site
www.BiketoursHaarlem.com. Daar boek je een
Open Bike Tour of een Private Bike Tour.
Op zaterdagen staan drie open tochten gepland,
om 10.30, 13.00 en 15.30 uur. Op de zondagen
vertrekt er een om 13.00 uur. Bij de Open Tour
kun je gewoon in je eentje aansluiten; een
Private Tour boek je met minimaal vier of meer
deelnemers.

Benj am i n

Mik

De online boekingsagenda werkt perfect. Om
kwart voor een onthalen Benjamin en Mik, de
eigenaren van Bike Tours en medeoprichters
van de Raaks Halle ons gastvrij bij het startpunt
aan de Drossestraat.
Er staan twee splinternieuwe Batavusfietsen
in rood en wit rijklaar voor ons. Ook onze gids
Yannick geeft acte de présence. Yannick groeide
op in Molenwijk, woont nu in het centrum en
studeert religiewetenschappen in Amsterdam.
Voor zijn gidswerk heeft hij zich al behoorlijk
ingelezen. Dat neemt niet weg dat hij zich
6

Concept uit Java
Het concept voor Guided Tours werd opgepikt tijdens een vakantie op Java. Daar
verzorgde een Javaanse gids fietstochten
waarbij je kennismaakte met de cultuur
en de leefgewoonten van de Javanen.
Volgens Benjamin kun je in Haarlem wel
fietsen huren, maar een gids erbij: nee,
dat kenden ze hier nog niet. Dus introduceerde hij een jaar geleden dit concept
door een aantal gevarieerde fietstochten
uit te zetten.
Haarlemmers en toeristen kunnen kiezen
uit tochten door de oude binnenstad,
naar de bloembollen of het strand. Er is
ook een spannende ‘NachtTour’ als je
Haarlem in het donker wil ontdekken.
Aan kinderen is natuurlijk gedacht door
aangepaste fietsen en exclusieve kindertoertochten in het aanbod op te nemen.

Met gids op de fiets Haarlem ontdekken
aanbevolen houdt voor aanvullende en saillante
informatie.
Yannick vertelt dat toeristen het al fantastisch
vinden om alleen maar langs mooie geveltjes te
fietsen. ‘Haarlemmers daarentegen gaan liever
de diepte in en horen graag alles heel gedetailleerd over de geschiedenis van de historische
gebouwen waar deze stad zo rijk aan is.’
Volgens onze ‘fietsgids’ zien en beleven buitenlanders Haarlem als een wijk van Amsterdam.
Dat is precies wat de marketeers van ‘Haarlem
Marketing’ beogen. Die promoten Haarlem
en het Zandvoortse strand als ‘stad en beach’
onder de vleugels van Amsterdam.
Terugtraprem
Voordat we aan onze fietstocht mogen beginnen
moeten we nog een fietsvaardigheidstestje
afleggen. Veiligheid komt op de eerste plaats bij
Bike Tours Haarlem. Aan de fietsen zal het niet
liggen. Die zijn puntgaaf, ze hebben drie versnellingen en …hou je vast, pas op… terugtrapremmen. Oei, die zijn we helemaal ontwend.
Hoe was het ook weer? Nooit je pedalen
verticaal in de positie op zes en twaalf uur
houden. Niet doen, het remt niet lekker.
Als we de testjes naar tevredenheid hebben

afgelegd, mogen we. Yannick voorop met een
grote schoudertas waarin geen proviand zit,
maar regenponcho’s. We zetten er meteen de
vaart in en onze gids sluit geroutineerd aan
op het verkeer op de Gedempte Oude Gracht.
Voorzichtigheid is geboden in deze ‘shared
space’stad waar fietsers en voetgangers hun
uiterste best doen om de ruimte in harmonie
met elkaar te delen.
De fietstocht gaat eerst richting Nieuwe Gracht
en Koudenhorn. Tijdens het fietsen is het lastig
om de tekst en uitleg van Yannick goed te
volgen. Het verkeer eist alle aandacht. Daarom
zijn er in deze Bike Tour zeven stops ingelast.
Rustmomentjes waar Yannick zijn kennis vol
over ons uitstort. De eerste stop is bij de
Koudenhorn, hoek Nieuwe Gracht, met een
bezoekje aan het hofje van Noblet. Leuk is het
verhaal over de twee wijzerplaten die voor- en
achtergevel van het hofje sieren. Een teken van
welstand; de regenten van het hofje van Noblet
waren bepaald niet armlastig.
Kenau en de Stedendwinger
Dan steken we het Spaarne over om langs de
Koepel - de voormalige gevangenis en beoogd
University College - bij de Amsterdamse Poort

een tweede stop in te lassen. De gids praat
ons bij over de stadspoort en de stadsmuren,
over Kenau die de Spaanse invallers gastvrij
trakteerde op een ketel gloeiende olie en over
Maurits de stedendwinger die in 1618 de
Haarlemse remonstrantse bestuurders doodleuk

Toeristen kijken
geveltjes,
Haarlemmers
vergaren kennis
de stad uitstuurde en verving door contraremonstranten.
Razend interessante informatie die we met
leuke details kunnen aanvullen. Want ook wij
hebben ons huiswerk gedaan en ons ingelezen
met het fantastische boek van de Haarlemse
historicus Wim Cerutti over ‘Torrentius de
schilder en vrijdenker’. Een ‘must read’ voor
iedereen die zijn kennis over Haarlem in de
tachtigjarige oorlog wil bijspijkeren. Maar voor
ons dringt de tijd en wij willen verder met onze
tocht. Het liefst direct naar de Vijfhoek want

daar was het toch om begonnen.
Proveniershof paradijselijk lustoord
Via de Gasthuisvest en langs de Egelantier waar
onze gids als adolescent ooit heeft leren zingen,
belanden we in de Grote Houtstraat. Van daar
duiken we de Doelstraat in, komen we bij de
Nieuwe Kerk en de parel onder de hofjes, het
Proveniershof. Op deze mooie zondagmiddag
een waar lustoord. De verstilde parkachtige
tuin in het hartje van de Vijfhoek heeft net een
flinke opknapbeurt gehad en ligt er paradijselijk
bij. Een laatste rustmoment en dan verder. Door
de kleine straatjes: de Drapenier-, Tuchthuis- en
Gasthuisstraat komen we na ruim twee uur
terug bij ons vertrekpunt, de Raaks Halle.
Vol verwachting vraagt Yannick wat we er van
vonden en of we nog wat gemist hebben bij
deze Tour. ‘Jazeker, we missen een rustpauze
voor een kop koffie of een biertje’ is onze
reactie. Maar die bieden we zelf graag aan.
Als dank voor deze fietstocht die Bike Tours
Haarlem zonder kosten voor het Binnenblad
heeft georganiseerd.
Tekst: Bertjan Schaminée
Foto’s: Lies Nederstigt

Taylormade fietstochten
De Batavusfietsen waarmee getoerd
wordt staan klaar voor gebruik in de
Raaks Halle. Keurig in het gelid in de goed
zichtbare rood-wit kleuren. Met het oog
op de toenemende belangstelling is een
tweede serie fietsen in bestelling.
Toch is BikeTours Haarlem door Benjamin
en Mik als een kleinschalige organisatie
opgezet die ze met kleine stapjes verder
willen uitbouwen. Aspecten als veiligheid,
aansprakelijkheid, training van de gidsen
en samenwerking met lokale partijen zijn
de kritische succesfactoren. Een Bike Tour
is bij uitstek geschikt om met kleine en
middelgrote groepjes te ondernemen. Je
kunt zo’n Tour ook helemaal ‘taylormade’
maken of op een thema toespitsen. Een
tocht langs de leukste cafés, een literaire
tocht of een museumtocht: Bike Tours beschikt over alle faciliteiten om deze ontdekkingstochten door Haarlem tot een
absoluut succes te maken.
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ONDERNEMER IN BEELD

haarstudio

Spaarneduin
Spaarneduin
makelaars

Ik blijf gewoon kapper Martin
Zo kennen we Martin: als hij ‘s ochtends op zijn fiets, met zijn hondje Dobber
voorop in het bakkie, vanuit Zandvoort aan komt rijden. De eerste klanten
zitten dan al op het bankje buiten op hem te wachten, want aan afspraken
doet hij niet. Kapper Martin, deze maand precies 25 jaar gevestigd op de
hoek van de Wolstraat en de Gedempte Raamgracht. Op zijn zeventiende
begonnen als kapper en niet van plan te stoppen voor zijn zeventigste.

Toch bleef Martin niet bij Peetoom werken: “Ik
moest daar ook van alles verkopen, van die
dure shampoos en zo. Dat is niks voor mij. Als
in mijn winkel een klant zegt: ‘Ik wil een gel’,
dan zeg ik: ‘Hier heb je een gel. Maar bij de
Etos heb je ook gel’. Daarna kwam ik bij kapper
Thijssen in Lisse. Een herensalon, alleen maar
knippen, gezellige winkel, heel leuk. Drie in een
uur, wat ik nu ook doe. Maar ja, toen zag ik dit
pandje te huur staan, 650 gulden in de maand.

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

•
•
•
•
•
•
•
•

25 jaar in de Vijfhoek

M

artin is geen afsprakenkapper omdat
hij geen zin heeft in stress: “Als
er veel mensen zitten en er komt
iemand binnen, zeg ik: ‘anderhalf uur wachten’.
En wie gaat zitten, kiest daar dus voor.
Sommigen gaan met hun laptop aan het werk,
kinderen maken hun huiswerk. Er is koffie, een
leesmap, kranten. Er zijn er zelfs die komen om
even een rustmomentje te zoeken. De sfeer is
altijd ontspannen. Soort verjaardagssfeertje
af en toe, maar als mensen hun mond willen
houden kan het ook. Daar ben ik heel trots op.
Doordat ik zo ben, dat ik dat gecreëerd heb.”
Al die jaren werkt Martin in zijn eentje in zijn
zaak: “Als ik ziek ben, hang ik een briefje op de
deur. In al die jaren is dat drie dagen het geval
geweest. En ik heb aanspraak genoeg. Zo is
Floor een echte vriend geworden. Die komt elke
dag langs of er nog een boodschapje gedaan
moet worden. Aan het eind van de dag krijgt hij
de krant mee naar huis.”
Martin zat nog op de mavo toen hij aanbelde bij

buurman Jaap de Zwart. Die had een kapperszaak in de Zijlstraat. Hij mocht meteen beginnen:
koffiezetten en afwassen. Martin: “Tijdens de
kappersopleiding werkte ik vier dagen in de
week in een salon in de Amsterdamse Jordaan.
Toen ze met kerst vroegen of er al een eerstejaars was die wel eens het pony’tje van een
kindje had mogen knippen, durfde ik niet te
vertellen dat ik al dagelijks de gepermanente
hoofden van rondborstige Jordanese dames
stond te wassen en te föhnen. En ze zelfs zo nu
en dan al bijknipte.”
Het vak heeft Martin pas na zijn opleiding
geleerd bij Rob Peetoom. Martin: “Bij Rob was
het: zo natuurlijk mogelijk knippen. Dat het niet
gekapt lijkt, maar heel natuurlijk valt. Ja, daar
leer je echt veel. Daar was het echt het vak
zoals het hoort. Gewoon het haar niet mooier
maken dan je het thuis krijgt. Je haalt je hand
erdoorheen, je maakt het een beetje nat en het
zit weer. Je leert wel veel uit boeken, maar je
moet ook goed kunnen kijken.”

Ik kreeg wel te horen: je hebt een leuke baan
en nu dit? In de Vijfhoek, tjeetje, zou je dat wel
doen? De buurt had toen nog geen beste naam.
Ik dacht alleen maar: wat een leuk winkeltje.
Zo is het al 25 jaar dezelfde winkel.” Wel kwam
15 jaar geleden van een zolder een kaptafel
met laatjes, waar de mannen vroeger hun
persoonlijke scheerspullen in hadden liggen.
Voor de grap zijn er wat namen opgeschroefd
van ondernemers uit de buurt. Maar de laatjes
zijn leeg, want aan scheren begint hij niet: “Ik
blijf gewoon kapper Martin. Het mooiste is
om te knippen zoals de klant het in zijn hoofd
heeft. Hoe ik dat check? Dat zie je na afloop, als
iemand blij de zaak uit loopt.”

Tekst: Hans Smit
Foto: Lies Nederstigt
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HANDHAVING

HANDHAVING

Op stap met de wijkhandhaver

Parkeeroverlast, afval op straat,
overlast van jeugd, hondenpoep,
fietswrakken, fout gestalde fietsen,
horecaoverlast, fietsers en brommers in het voetgangersgebied…
De gemeentelijke handhavers
treden op tegen een groot aantal
ergernissen en gevaarlijke situaties.
Wie zijn de mensen die helpen onze
woonomgeving schoon, heel en
veilig te houden?

Mensenkennis
We lopen verder en Arjan praat enthousiast
over zijn vak en de speciale opleiding die hij er
Wijkhandhaver Arjan Bax is in zijn
vrije tijd filmmaker. Bekijk zijn korte film
‘Handhaving dat werkt!’ via YouTube
of via de site van de gemeente.
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De handhavers worden ingezet waar ze het meest
effectief zijn. Om te bepalen waar dat is, kijkt team
handhaving vooral naar de meldingen die binnenkomen. Dat maakt het dus erg belangrijk om overlast altijd te melden, zelfs al heb je als bewoner het idee dat
het ‘toch niet helpt’, of het probleem al jaren speelt.
Melding doen? Gebruik de website: www.haarlem.nl/
melding-doen-of-vraag-stellen
Handhaving bellen kan ook, telefoon 023 511 4950.
De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met
woensdag van 8.30 tot 22.00 uur, donderdag tot en
met zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van
8.30 tot 17.00 uur. Dan zijn de handhavers ook op
straat. Meld verkeersovertredingen bij de politie. Dat
kan telefonisch (0900-8844), of per mail aan de wijkagent: michiel.wijn@politie.nl

geen minimaal aantal bonnen te schrijven. Het
is ook prima als ik de overlast bijvoorbeeld met
een waarschuwing oplos, maar daarbij zijn er
grenzen.” Deze rondhangers heeft hij eerder
gewaarschuwd en dan houdt het een keer op. Er
is geen standaardaanpak voor een situatie. Zijn
contact met jongeren illustreert dat mooi: “Ik
heb de jeugd als speciaal werkterrein. In mijn
contact probeer ik altijd een voorsprong te
hebben. Bijvoorbeeld door even een wheelie

J

e moet nooit naar de grond kijken, maar
altijd om je heen. Anders zie je niet wat
er gebeurt. Een mooie eerste les van wijkhandhaver Arjan Bax tijdens onze wandeling
door het centrum. Collega wijkhandhaver Bart
de Beurs heeft vakantie, daarom loopt een
andere collega mee. De mensen die we tegenkomen blijven relaxed onder hun aanwezigheid
en groeten soms vriendelijk. Als wijkhandhaver
heeft Arjan veel bekenden. Arjan krijgt een
bericht van de meldkamer: in een hofje zitten
mensen illegaal aan het bier. We verleggen
onze koers vanaf het Hortusplein richting Grote
Markt. Bij de Gedempte Oude Gracht geeft
Arjans telefoon een melding: “We lopen een
hotspotgebied in. Dat is een gebied waar we
veel meldingen over krijgen. Op het scherm
komt een checklist die we invullen. Zo bouwen
we veel kennis op en kunnen we ploegen die de
volgende dienst draaien informeren.”
Arjan kijkt om zich heen en registreert dat er
geen overlast is, er geen mensen rondhangen
en er ook niet wordt gedronken op straat. De
informatie is nuttig: rond de opvang van dak- en
thuislozen komen we 25 keer per dag. We zien
er tegenwoordig in 95 procent van de gevallen
geen problemen. Dat is veel beter dan toen de
opvang er net was.”

Meldingen sturen het werk

voor deed. Natuurlijk moet hij de regels kennen,
maar zeker ook weten hoe hij met mensen om
moet gaan om de beste resultaten te bereiken.
Hij blijft alert. “Zie je die drie jongens daar?”
Ze stonden net stil voor die etalage en gingen
lopen toen ze ons zagen. Ik denk dat ze straks
links de steeg in gaan.” En dat doen ze. We
lopen even achter ze aan. Een van hen kijkt om.
Na de volgende bocht zijn ze ineens uit het zicht
verdwenen, kennelijk hebben ze een stukje gerend. “Als wijkhandhaver leer je veel mensen in
de wijk kennen en dat is erg handig als je ze nog
eens tegenkomt. En daarnaast is het een groot

voordeel dat je in het gebied contacten op kunt
bouwen met professionals, zoals ondernemers,
hulpverleners, de wijkagent, en bijvoorbeeld
mensen van NS en Connexxion. Het station ligt
in mijn wijk en daar moeten we regelmatig in
actie komen.”
In het hofje hangen inderdaad mensen rond.
Ze proberen tevergeefs hun bierblikjes te
verstoppen. Arjan schrijft op zijn telefoon een
bekeuring uit. “Ik leg liever contact met de
overlastgevers, dan dat ik bekeuringen uit deel.
Die ruimte heb ik: van de gemeente hoef ik

op mijn fiets te maken. Dan ontstaat respect en
kun je afspraken met de jongeren maken over
het oplossen van overlast die ze veroorzaken.
Dat betekent overigens niet dat jongeren altijd
vrijuit gaan: als ze regelmatig voor overlast
zorgen, worden hun namen genoteerd en
krijgen ze een gele kaart. Bovendien gaat er een
brief naar de ouders. Helpt dat niet, dan volgt
bij de volgende constatering een rode kaart
en worden de jongeren verwezen naar Bureau
Halt of krijgen ze een bekeuring. Er wordt ook
preventief gehandeld: handhaving werkt in
het centrum samen met Streetcornerwork en
Haarlem Effect. Die proberen jongeren naar het
jongerenwerk te geleiden met locaties zoals
Flinty’s aan de Gedempte Oude Gracht 138.
Dienstverlener
We gaan verder: vanuit een zijstraat rijdt een
scooter het voetgangersgebied in. Arjan geeft
een stopteken en de jongen achterop roept
al: “Je mag hier niet in man.” De bestuurder
zegt dat hij het bord niet heeft gezien omdat
hij hier niet bekend is. Hij erkent zijn fout en

De techniek helpt
De mobiele telefoon is een niet meer te
missen hulpmiddel van de handhavers.
De meldkamer geeft er meldingen op
door en de handhavers gebruiken de
telefoon om die meldingen administratief
af te handelen. Ze kunnen er bekeuringen op uitschrijven, waarschuwingen
registeren en meldingen aanmaken voor
andere afdelingen. Een nieuwe ontwikkeling is dat er app-groepen zijn van
bewoners en handhaving. Een heel snelle manier om contact te hebben bij overlast. Er startte bijvoorbeeld zo’n groep
toen de opvang voor dak- en thuislozen
aan de Wilhelminastraat werd geopend
krijgt ‘slechts’ een officiële waarschuwing.
Plus instructies hoe hij op de juiste manier het
centrum kan verlaten. “Ja, we zijn ook dienstverlener”, lacht Arjan als de scooter uit zicht
verdwijnt. Laatst zagen we een mevrouw die
een telefoon op het stuur van haar fiets liet
staan toen ze de supermarkt inliep. Ze was
blij dat we die even kwamen brengen.” En zo
krijgen de handhavers toch vooral aardige
reacties als ze op straat lopen: “Mensen willen
dat hun woonomgeving schoon, heel en veilig
is, en daar werken wij aan mee. En natuurlijk
hoort daarbij dat we bekeuringen uitdelen als
mensen verkeerd parkeren of fietsen door het
winkelgebied.”
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Lies Nederstigt
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Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem
Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van
Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.
Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met
haar dochter Linette. Zij geven advies en gaan voor
kwaliteit, het assortiment is ruim ingericht voor uw
huisdier en ook voor verschillende homeopathische
geneeswijzen.
Bea’s Dierenboetiek, Gierstraat 60-62-64,
2011 GG Haarlem. Tel. 023-5324802

uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

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

Jan maakt graag uitstapjes bij de verhalen die hij vertelt tijdens zijn wandelingen door de buurt. Aangekomen op het Wilsonsplein laat hij een foto uit
1860 zien van de nog niet gedempte Raamgracht. Een heel ander plaatje dan
de vele geparkeerde auto’s die nu in je blikveld staan.
Hij vertelt er dan ook bij dat voorbij de winkel van Jan Monnikendam de Raamgracht overging in de Voldersgracht, die veel ouder is en eveneens gedempt.
Aan het eind van de wandeling zal hij, daar aangekomen, de geschiedenis van
die gracht vertellen. En dat is de geschiedenis van het oudst bekende prostitutiegebied in Haarlem.

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

Hoerenhondjes

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

Prostitutie is al zo oud als de
wereld, maar de relatie met kerk,
maatschappij en politiek is altijd
problematisch geweest. Toestaan,
gedogen, verbieden? Het blijft altijd
een dilemma. Voor een gemeente
als Haarlem was het in de Middeleeuwen niet anders. Rond 1400 barstte de
stad uit haar voegen en werd, ook
buiten de bescherming van
de stadswallen en de Oude
Gracht, begonnen met
het bouwen van
huizen. Voor de Vijfhoek had men iets
anders in gedachten. Alle
vervuilende
industrie van
die dagen
moest hier
geconcentreerd
worden. Zo
kon het gebeuren dat de schoenmakers en
leerlooiers sinds 1380 gevestigd waren aan de
Voldersgracht. Nu gedempt, en toen de Schoenmakerssloot geheten. Want het was maar
een smalle sloot, die afboog bij het huidige
Sophiaplein en daar door een gat in de later gebouwde nieuwe stadswal naar buiten stroomde;
de Westsingel in, tegenwoordig de Wilhelminastraat. Omdat de leerlooierijen hun afval in de
sloot loosden, moet het een erg onaangename
en stinkende plek geweest zijn. In 1407 besliste
het stadsbestuur dat alle ‘lichte wive’ die geld
vroegen voor hun diensten, gedwongen werden
hier hun kamertjes te huren.
Pas een halve eeuw later werd de nieuwe stadswal gebouwd, dus erg veilig zal het in deze

‘gedoogzone’ niet geweest zijn. Deze situatie
duurde tot ver in de zestiende eeuw. Daarna
verkaste deze beroepsgroep naar De Kamp, om
uiteindelijk in onze tijd op het Begijnhof te
eindigen.
Bij een van zijn wandelingen vertelde een deelnemer Jan een verhaal dat hij graag doorvertelt
bij iedere wandeling. Als een klein uitstapje
uit de buurt. De man wist te vertellen hoe de
dames vroeger kenbaar maakten dat ze beschikbaar waren, in de tijd dat prostitutie verboden
was. Rond 1900 werden dan twee porseleinen
hondjes in de vensterbank gezet. Keken ze
naar buiten dan was de dame vrij, waren hun
snuitjes naar binnen gericht, dan was ze bezet.
Dat stamt uit de tijd dat in Engeland Koningin

Victoria - zelf een groot hondenliefhebster - de
prostitutie streng verboden had. De hondjes
fungeerden niet alleen als het tegenwoordige
‘red light’, maar dienden ook als dekmantel. Als
er door de politie controle werd gehouden, dan
deden de dames zich voor als snuisterijenverkoopster. De mannen kochten de hondjes en
kregen er het pleziertje bij. Met als gevolg dat
menig zeeman deze souvenirs mee naar huis
nam. Waar moeder de vrouw, die niet wist wat
de herkomst was, de beeldjes trots op het dressoir zette. Veel Noord-Nederlandse zeelieden
voeren in die tijd op Engeland en de Shetlandeilanden. Na een oproep in Het Dagblad van het
Noorden kwamen talloze families met een
setje opdraven voor een tentoonstelling in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen, eind vorig
jaar. Via Marktplaats heeft Jan er
toen ook twee aangeschaft. Een
echt duo: ze kijken naar elkaar en
hebben allebei aan de achterzijde
hetzelfde nummer: 2542. Alleenstaande hondjes - als een van
de twee bijvoorbeeld bij het
afstoffen is gesneuveld kosten een euro of vijf,
maar een stelletje kost
al gauw het
tienvoudige.
Jan had
het er
graag
voor over,
ten behoeve
van een klein
uitstapje uit de geschiedenis van onze buurt.
Tekst: Hans Smit
Foto: Lies Nederstigt
Bronnen: Vijfhoek, Raaks en Doelen, onder
redactie van Ben Speet. Dagblad van het Noorden, 17 september 2016, Hoerenhondjes uit
Groningen: Heel schattig, maar ondertussen…
www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl
EN ROUTE MET JAN.
Jan Hoving, redactiecoördinator van ons Binnenblad, verzamelt alle historische informatie die
hij over onze wijk kan vinden. Sinds enkele
jaren is hij ook beschikbaar als Stadsgids
De Vijfhoek om al deze wetenswaardigheden met belangstellenden te delen.
De leukste anekdotes leest u hier.
www.wandelingdoordevijfhoek.nl
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De fietsspecialist

Dennis Le Poole verruilt de Vijfhoek voor Aalsmeer
Gierstraat 76
2011 GG Haarlem
023 5326715
www.sandertweewielers.nl

Restaurant De Wandelaar

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

Reserveren

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

werd doorgaan in de Vijfhoek onhaalbaar.
Dennis besloot te vertrekken en dat zorgde voor
veel lieve reacties. Mensen vonden dat dit toch
echt niet kon, dat er een crowdfunding-actie
moest komen, dat de burgemeester het vertrek
moest tegenhouden… Maar het besluit van
Dennis stond vast. Eind augustus ontruimde
hij zijn werkplaats en de woning erboven. Op
YouTube staat zijn ‘Salut Werkplaats 1998 –
2017’. Vriend Chris ‘cinq a cinq’ filmde Dennis in
het lege pand terwijl hij op zijn tuba de Marche
Funèbre van Chopin speelt. Indrukwekkend,
aangrijpend, kunstzinnig.

“Ik merkte gisteren dat ik hier lekker
kan doorwerken. En dat is natuurlijk niet verkeerd als je geld moet
verdienen.” We spreken Dennis Le
Poole in zijn nieuwe werkplaats in
Aalsmeer. Natuurlijk hebben we het
over de Vijfhoek, waar hij na 19 jaar
noodgedwongen zijn huis en werkplaats moest verlaten. En het gaat
over de toekomst, want Dennis wil
verder!

Mosselen
in franse knoflookroom
uit de pan

€ 16,bij het tonen van deze advertentie

E

Minibiniwini
www.minibiniwini.com

	
  

Kopiëren & Printen
Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

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

r is een gat gevallen in de Vijfhoek. Het
prachtige meubelrestauratiebedrijf van
Dennis Le Poole trok veel bekijks. Toeristen gluurden door de ramen, of kwamen even
binnenkijken. En er waren vaste momenten:
“Er kwamen mensen voor een kop koffie of een
glas wijn. Martin schreeuwde van achter de
rollator altijd even de werkplaats in, of ik er nu
was of niet. En collega-restaurator Arnold uit
de Breestraat kwam langs met zijn hondje Ming.
Hij vertelde altijd dat Ming naar de werkplaats
wilde en dat hij dan maar meekwam. Ik zette
hem bij de kachel met de catalogi van Sotheby’s
en Christie’s. Als hij een meubelstuk zag, beschreef hij hoe het gemaakt was. Mooi of lelijk
interesseerde hem niet. Daar heb ik veel van

geleerd: je krijgt een band met een meubel dat
binnenkomt, door de vorm, de functionaliteit,
de kleur of hoe het gemaakt is. Er blijft altijd
iets hangen.”
Het leven
Het maakte de werkplaats tot veel meer dan
een ruimte waar op vakkundige wijze meubelen
werden gerestaureerd. Het was een ontmoetingsplek. Ook door de bijzondere activiteiten
die er plaatsvonden, zoals de spontane concerten en het meubelrestaurant. Eens in de drie tot
vier maanden konden gedurende vier avonden maximaal 36 mensen komen eten. Erica
Friedheim verzorgde de betoverende maaltijd in
een betoverende sfeer. “Mijn werkplaats is een

Mijn werkplaats is een
dekmantel voor
het leven
dekmantel voor het leven”, zegt Dennis treffend.
Het restaurant werd kritisch gevolgd door
de professionele horeca en er waren meer
tegenslagen. Zoals minder werk toen de grote
veilinghuizen uit Nederland vertrokken en de
economische crisis. Samen met de forse huur

Frisse doorstart
Maar Dennis sombert niet: “Ik mag van lieve
vrienden een mooie werkplaats in Aalsmeer
gebruiken. We hebben daar de houten vloer uit
de werkplaats in de Vijfhoek in gelegd en het
was of op dat moment ook de ziel in de ruimte
kwam.” Inmiddels heeft hij ontdekt dat het een
prima plek is om lekker door te werken. De
crisis is bezworen en de vraag naar restauratiewerk is groot. Zijn laatste museale klus was
voor het Teylersmuseum: de secure restauratie
van het interieur van het Goochelkabinet en
de meubelen uit de werkkamer van Professor
Lorentz.
Volgend voorjaar beginnen de restauratiecursussen weer. Vaak nemen mensen een eigen
meubel mee dat ze willen restaureren. “De
deelnemers leren algemene technieken. Ze maken bijvoorbeeld houten kistjes, met zwaluwstaartverbindingen. Ze fineren en politoeren de
kistjes en zijn trots dat ze iets hebben gemaakt
waarvan ze niet dachten dat ze het konden. Ook
ontdekken ze de schoonheid van hout. De vele
soorten die er zijn, de schimmels en houtwormen: het is allemaal natuur, er is geen mens
mee bezig geweest.” Dennis heeft er weer zin
in en kan zich al verheugen op de Louis Quinze
vitrinekast die hij over een paar dagen later
binnenkrijgt. “Echt prachtig om mee te werken!”
We wensen hem heel veel succes!
Meer informatie: www.lepoole.nl. Laat daar ook
een bericht achter als u een cursus wilt volgen.
Tekst:Ferdinand Pronk
Foto: Dennis le Poole
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ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

zijn, omdat ze anders het onderspit zouden
delven tegen de katten. “Op internet kun je
krielkipjes kopen nog goedkoper dan een
kipfiletje bij AH. Wij hebben onze kippen bij
een goede dierenhandel gehaald, dan weet je
dat ze gezond zijn. Bij onze geen fipronil en
andere rare dingen. De kippen zijn verschillend
van kleur maar alle drie van hetzelfde Sussex
ras” aldus Maarten.

Drie dames met personeel
Sinds april wonen er drie nieuwe wijkbewoners in een prachtig dressoirhuis
tussen de Lange Annastraat en de Lange Raamstraat. Het zijn vogels van
wel heel bijzondere pluimage, met twee persoonlijke dienstboden die af
en aan rennen met lekkernijen en die zorgen dat hun huis er netjes bijligt.
Mogen wij u voorstellen aan Ed Snavel, Ria Tok en Janny Veertje. En in hun
kielzog hun nederige secondanten Maarten Pathuis en Eva Vijselaar.
Trio
Tok tok tok, aangenaam, zegt Janny Veertje die
met haar witte veren snel komt aangelopen. Ze
wordt opzij geduwd door Ria Tok die met haar
bruine verenvacht gewend is aan aandacht.
Ed Snavel, net zo groot, maar meer grijzig, gaat
aan haar zij. Anders dan de naam doet
vermoeden is Ed geen man. De haan ontbreekt
in dit gezelschap, op uitdrukkelijk verzoek van
de buurt. Ze kakelen als kippen. En dat zijn ze.
Oppassers
Maarten en Eva zitten er stilletjes bij. Eva
ververst nog eens het water en Maarten
schrobt wat poep van de stoep. In het dagelijks
leven tekent Maarten (53) cartoons voor
tijdschriften en reclame en heeft hij een
huiswerkbegeleidingsbureau speciaal voor
jongens. “Jongens hebben het in dit schoolsysteem moeilijker”, licht hij toe. “Door mijn
ervaring met drie zoons en als voetbalcoach
weet ik hoe je jongens het beste kunt enthousiasmeren. Na drie kwartier werken, gaan we
een balletje trappen, of iets lekkers eten en
daarna fris weer verder.” Eva (28) heeft
journalistiek gestudeerd en is researcher voor
16

films en documentaires. Ze heeft onder meer
gewerkt voor het tv-programma de Keuringsdienst van Waarde en voor Quote.
Kipfilet
Toen Maarten en Eva begin dit jaar als goede
buren bedachten om tussen hun huizen in
kippen te gaan houden, volgde Maarten eerst
een kippenworkshop. En ze kochten een
eikenhouten dressoir, dat door Maarten werd
verbouwd tot een heuse kippenvilla. Met
instemming van de buren gingen ze op zoek
naar geschikte kippen. Ze mochten niet te klein

Discriminatie
“Onlangs hebben we moeten ingrijpen toen de
twee donkere kippen met hun dikke konten de
toegang tot het hok afsloten voor witte Janny”,
vertelt Eva. Maarten: “De remedie is dan om de
kippen samen een paar dagen in het donker op
te hokken. Eerst pikken ze elkaar, maar daarna
gaan ze elkaar tolereren.” Janny Veertje zorgde
ook voor commotie, toen ze meende moeder te
moeten worden en dagen broeds op haar ei
bleef zitten. Niet wetend dat dat niet lukt
zonder haan in de buurt. Eva: “Haar hormonen
waren op hol geslagen, we maakten ons zo’n
zorgen dat ze in dat warme donkere hok zat.
We hebben haar een tijd gedwongen uit het
hok moeten houden.”
Poepmachine
Af en toe krijgen ze hulp van
buren, dan spuit een
aardige buurman het
steegje schoon of brengt
een lieve buurvrouw een
gezonde versnapering. “De
kippen zorgen voor meer
onderling contact”, zegt Eva.
Maarten voegt toe: “Maar
kippen zijn ook een ware
poepmachine. Ze liepen
eerst ook in mijn eigen tuin,
maar toen ik de bergen
poep zag groeien, heb ik het kippenluikje in
mijn poort weer dichtgetimmerd.”

“Het is heel erg leuk om hier te wonen. Alles is lekker in de buurt en er
wonen veel vriendjes en vriendinnetjes”, zegt Rosa (9). Ze woont met haar
ouders en zusje Lot (wordt 7 in het weekend dat dit blad is bezorgd) en
broertje Morris (3) aan de Gedempte Voldersgracht. Lot laat direct een van
de reden zien waarom het óók heel leuk is om hier te wonen: via hun tuin
komen ze op het Doelenplein: het autovrije gebiedje naast de bibliotheek
waar je natuurlijk heerlijk kunt spelen!

En dat doen ze graag. Rosa houdt van boeken
die niet griezelig zijn, maar wel een beetje
spannend. Ze heeft net ‘De dikke bende van De
Korenwolf’ van Jacques Vriens uit. Dat vond ze
heel erg leuk. En haar spreekbeurt ging over
Matilda van Roald Dahl, dat is ook een tip!
De zusjes zijn overdag natuurlijk naar school.
Lot gaat naar de Vrije School en Rosa naar de

W

e gaan snel naar de
klimboom die op het
pleintje staat. Natuurlijk loopt poes Mia mee, dat doet
ze altijd. Ze strekt zich lekker uit
in het zonnetje. Lot klimt soepel
in de boom, er schijnen wel eens
mensen te blijven staan om te zien
hoe ze dat doet. Mia kan ook goed
klimmen, logisch: het is een boskat.
Morris wil ook graag de boom in,
maar hij is nog wat te klein om de
takken te grijpen en dat vindt hij
best frustrerend. Gelukkig heeft hij
zijn fietsje mee om lekker rond te
rijden. Buurvrouw Inge zwaait vanaf
haar dakterras: ze had al eens aan
het Binnenblad verteld dat ze het
zo gezellig vindt met de vrolijk spelende kinderen bij haar huis. Af en
toe bellen ze aan om een klusje te
doen. Rosa legt uit hoe dat zit: “Ik
zit op hockey en daar waren nieuwe
velden nodig. Toen hebben we
bij mensen aangebeld om geld te
verdienen. We hebben bijvoorbeeld
de planten water gegeven.”

V l n r Lo t , bo skat Mi a, Ro sa en M or r i s

Dank
Eva en Maarten en ook de hulpvaardige buren
krijgen met regelmaat een bedankje van de
kippen. Alle dagen liggen er steevast 3 eieren,
2 donkere en een witte. Tel maar eens uit
hoeveel dat er zijn in een half jaar tijd.

Rennen!
De kinderen hielpen trouwens ook goed tijdens
de Grachtenloop die een paar maanden geleden
door hun straat ging: “We hebben eerst zelf een
kilometer gerend. Papa deed ook mee.” Van de
124 kinderen die meeliepen, werd Rosa 24-ste.
Heel goed gedaan dus. Lot werd nummer 96,
maar die is natuurlijk nog wat jonger. Wacht
maar af hoe dat volgend jaar gaat! Na de wedstrijd hadden ze nog genoeg energie om aan
de hardlopers water uit te delen. Die konden er
weer tegenaan.

tograaf afdrukt, wandelt Mia een stukje verder.
Dat zal je altijd zien. Een paar pogingen later
lukt het alsnog. De kinderen zijn weg van de
poes en dat geldt zeker voor Lot. Zij geeft haar
altijd eten en water. Een mooie voorbereiding
voor ‘later’, want ze wil dierenarts worden. Ze
houdt trouwens ook erg van honden, konijnen,
hamsters en andere dieren. Rosa weet het nog
niet zo goed wat ze wil worden, misschien ook
wel dierenarts. Morris zegt dat hij koeien leuk
vindt, dus die wordt boer, besluiten zijn zusjes.

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Lies Nederstigt
Cartoon: Maarten Pathuis

Mia ligt nog lekker te rollen in het zonnetje. Zij
moet natuurlijk ook op de foto. De kinderen
gaan er omheen staan, maar precies als de fo-

Leestip
Als je vlak bij de bibliotheek woont, is het natuurlijk makkelijk om er vaak naar toe te gaan.

Koorschool. Dat laatste is wel heel bijzonder,
want er zijn maar twee koorscholen in Nederland. Het leuke is dat je er niet alleen goed les
krijgt, maar dat er ook veel tijd wordt ingeruimd
voor muziek. De leerlingen worden er geschoolde koorzangers die veel verschillende stukken
kunnen zingen. Lot houdt trouwens ook van zingen en dat doen ze gelukkig ook veel op school.
Als de zusjes thuiskomen van school, kan het zo
maar zijn dat Morris ‘taartjes’ heeft gemaakt of
een eitje gaat bakken in zijn speelgoedkeukentje. Dat kan hij heel goed, vinden de meiden.
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto: Lies Nederstigt
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ZOEKPLAATJE / EVENEMENTEN

Healing Touch Opleiding & informatie
Lichaamsgebaseerde (psycho)therapie
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Stolbergstraat 9, 2012 EP Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Win twee

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord voor 15
november naar ferdinand@pronk.net. Uit de goede inzendingen
trekken we de winnaar van twee kaartjes voor een film naar
keuze bij Pathé Haarlem in de Raaks. Vermeld je naam, adres,
mail en telefoonnummer, dan kunnen we zorgen dat je de
kaartjes krijgt. De uitslag staat (met een nieuwe opgave) in het
volgende Binnenblad.
Op de opgave van de vorige keer stond een pijl richting centrum
op de hoek Gedempte Voldersgracht / Keizerstraat. Betrouwbare
wijkbewoners Rosa, Lot en Morris (zie pagina 17) trokken de
winnaar: Maaike Kramer-Segers.
.

Kindermaand Haarlem - oktober
Een hele maand vol spannende, bijzondere, avontuurlijke en verrassende kinderactiviteiten op het gebied van kunst, cultuur, natuur,
sport en spel. Meer info: www.haarlemmarketing.nl
Take Me To Church –zaterdag 28 en zondag 29 oktober
Een unieke reeks concerten met bands van eigen bodem en internationale grootheden in de Sint-Bavo Kerk en de Groenmarkt Kerk.
Patronaat en Gitaarlem slaan dit jaar weer de handen ineen.
Aanvang: 19.00 uur. Meer info: www.haarlemmarketing.nl

Kunstlijn Haarlem - vrijdag 3 november t/m zondag 5 november
Ruim 300 kunstenaars in Haarlem en omgeving stellen hun deuren
open tijdens de oudste en grootste atelierroute van Nederland.
Kunstlijn 2017 zorgt voor een stad vol hedendaagse kunst, feestelijke openingen, verrassende exposities en altijd bijzondere
presentaties.
Meer info: www.kunstlijnhaarlem.nl

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

Concerten in de Nieuwe Kerk - zaterdag 18 november
Berend van Halsema blokfluit en hobo met barokensemble en
Martha Bosch, sopraan. Toegang is gratis, er wordt wel een deurcollecte gehouden om de kosten te dekken. Aanvang: 15:30 uur

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

Wat is er allemaal te doen?

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

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

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

WWW.CAFEDEROEMER.NL

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

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

Intocht Sinterklaas – zondag 19 november
De Stoomboot legt om 13:00 uur aan bij het Spaarne voor de
Koudenhoorn t.o. de Valkestraat. Van daar vertrekt de stoet naar de
Grote Markt. Meer info: www.sintintochthaarlem.nl
Kerstmarkt Haarlem - zaterdag 9 en zondag 10 december
De kerstmarkt met honderden kerstkramen is verspreid door het
centrum en zorgt ieder jaar weer voor een geweldige kerstsfeer.
Meer info: www.haarlemmarketing.nl
Concerten in de Nieuwe Kerk - zaterdag 16 december
Piano duo Scholtes & Janssens. Toegang is gratis, er wordt wel een
deurcollecte gehouden om de kosten te dekken. Aanvang: 15:30 uur.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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NIEUWS

WijkraadBULLETIN

KIJK MEE: 4 NOVEMBER
WIJKSCHOUW
Twee keer per jaar inspecteren
wijkbewoners en de wijkraad de
straten en pleinen. Hoe is het
gesteld met veiligheid, vandalisme en onderhoud. We nodigen
de wijkagent en deskundigen
van gemeente en Spaarnelanden uit om mee te lopen, dat
helpt bij het snel oplossen van
problemen. De volgende schouw
is op zaterdag 4 november. We
verzamelen om 11 uur bij het
wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein
17. Vooraf kunt u uw aandachtspunten aan ons mailen.

JAARVERGADERING EN
NIEUWJAARSRECEPTIE
Dit jaar combineren we onze jaarvergadering met een nieuwjaarsreceptie. Bij de aangrenzende wijk
Heiliglanden De Kamp ontdekten
we dat dit een aansprekende
formule is. We beloven u een minstens zo interactieve bijeenkomst
als in 2017. Meer informatie volgt,
maar noteert u alvast de datum:
zondagmiddag 14 januari 2018.

BOEKJE OVER DE WIJK
In het vorige Binnenblad stond
de oproep om met ideeën te
komen voor een boekje over
de wijk met aandacht voor de
historie en bijzondere bewoners.
U heeft ons niet teleurgesteld,
want we hebben inmiddels meer
ideeën dan er in een boekje passen. Bovendien zijn er schrijvers,
interviewers, fotografen en een
vormgever. Dat boekje komt er
(eind volgend jaar) wel!

WIJKDINER 27 NOVEMBER
Mooi gedekte tafels in de betoverende Nieuwe Kerk, sfeervol
kaarslicht, heerlijk eten en fijne
ontmoetingen met wijkbewoners. Wat wilt u nog meer? Op
27 november bent u welkom bij
het tweede wijkdiner. De kosten
zijn € 29,50 voor driegangen
vlees-, vis- of vega. Dat is helaas
2 euro meer dan vorig jaar,
vanwege verwarmingskosten.
Aanmelden kan via de website
van de wijkraad. Reserveer snel:
vorig jaar moesten we mensen
teleurstellen.

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

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

DE BOERETUIN DEELT UIT
Tijdens de ontwikkeling van het
Raaksgebied brak de economische crisis uit, waardoor een deel
niet werd gebouwd. Bewoners
mochten het bouwterrein tijdelijk gebruiken en maakten er de
leuke Boeretuin van. Inmiddels
schijnt de economische zon weer
en staan projectontwikkelaars
klaar om Raaks III te bouwen.
De tuin wordt daarom ontruimd.
De initiatiefnemers houden de
planten en bakken graag in de
wijk. Weet u een goede nieuwe
locatie?
Mail naar maraboe@xs4all.nl.

VERGADERING WIJKRAAD
De wijkraad vergadert elke
tweede maandag van de maand
om 19 uur in het wijkgebouw. U
bent welkom om mee te praten.

AIRBNB VRAAGT OM
HANDHAVING
Bewoners mogen maximaal zestig dagen per jaar twee kamers
in hun huis verhuren, mits ze
er zelf wonen. Daar houdt niet
iedereen zich aan en dat zorgt
voor overlast. Daarom vroegen
de centrumwijkraden en de
Koninklijke Horecavereniging de
gemeente in april overtredingen
aan te pakken. De gemeente
heeft initiatieven genomen om
de situatie te verbeteren, maar
beboet is er nog nooit. Wij hebben de gemeente gevraagd ook
die stap te zetten.

KLEINE KARTONNETJES
Bewoner Piet probeert de
omgeving van ondergrondse
containers netjes te houden.
Wie met een zak bij een volle
container staat, mag hem bellen
(06 2324 0886). Dan loopt hij
graag mee naar een andere
container: hij heeft een pasje
voor alle bakken. Piet signaleert
intussen een kartonprobleem.
Je ziet 1 m³ van de papierbak.
Daaronder zit een rand met
ondergronds nog eens 10 m³.
Maar als er karton op de rand
blijft hangen, raakt dat onderste
deel geblokkeerd. Dus: maak de
grote stukken karton klein en
laat ze goed in de container
zakken!

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

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