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Dankbaarheid
Dit nummer was weer een genot om te maken. Als redacteur voor het Binnenblad de wijk ingaan
en met de meest uiteenlopende mensen een praatje maken ten behoeve van één van de artikelen,
is altijd een uitdaging en een geregel. Maar het is vooral ook heel leuk! Soms is het lastig om mensen
te vinden die mee willen werken aan een artikel in het blad, omdat ze zoals ze het zelf zeggen:
‘Niet al hun sores bekend willen maken aan de rest van de buurtbewoners’. Gelukkig is de variatie
aan mensen die ons ontzettend vriendelijk ontvingen en met alle liefde wilden meewerken aan het
blad, ook dit keer weer enorm groot.

Inhoud
6 KOSTERDUO BAS EN RUUD
Zij verzorgen het beheer van de St. Bavo
en de Nieuwe Kerk. Een gevarieerde duobaan waar wij graag meer over wilden
horen.
10 24-UURS OPVANG
De 24-uurs opvang is een lang besproken
onderwerp geweest. Nu het eindelijk
geopend is, nam de redactie er een kijkje
en sprak met begeleiders en bewoners.
13 HET VERHAAL ACHTER DROSTE
Droste is een bekend fenomeen in Haarlem.
Maar het verhaal erachter is veelal onbekend. Wij zochten het voor u uit.

N

aast de ervaren redacteuren, is er ook een aantal nieuwe redacteuren voor u op pad
gegaan. Door natuurlijk verloop binnen onze redactie waren er weer nieuwe mensen nodig.
Het is altijd mooi om te zien dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief, kennis en ervaring
en een berg aan enthousiasme met zeer uiteenlopende onderwerpen aan de slag gaat. Zeker omdat
het blad (naar onze mening) uiteindelijk toch altijd weer een mooi geheel vormt.
In aanloop naar de feestdagen, is de inzet van buurtbewoners, redactieleden maar ook de bezorgers
en de jarenlange adverteerders, iets om dankbaar voor te zijn. Dus voor iedereen die het afgelopen
jaar heeft meegewerkt aan ons Binnenblad: Bedankt! Dat we dit blad nog vele jaren met net zoveel
plezier mogen maken, als waar u het hopelijk mee leest!
We hopen met iedereen dit jaar weer tijdens de kerstsamenzang op het Nieuwe Kerksplein te kunnen
proosten op een nieuw jaar prettig wonen in de wijk. Maar voor de mensen die we daar niet zien,
wensen we iedereen hierbij alvast fijne feestdagen en een knallend 2016!

16 LEVENSWIJZEN IN DE WIJK
Hoe vinden ouderen het in onze wijk.
Welke voor- en nadelen biedt de wijk
deze bewoners?
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De redactie

Even voorstellen - nieuwe redacteuren
Ellen Vestjens Ik ben Ellen Vestjens,
59 jaar en ik woon ruim twee jaar in
Haarlem in de Vijfhoek. Ik werk in
Amsterdam bij Sanquin Bloedbank.
Hiervoor woonde en werkte ik in Nijmegen. Ik heb bewust voor de Vijfhoek
gekozen, vanwege de sfeer in deze wijk
en omdat alle voorzieningen hier dichtbij zijn. Ik heb een
volwassen dochter en zoon. In mijn vrije tijd houd ik mij
bezig met schilderen en boetseren. Ik bezoek ook graag
musea en ik schrijf af en toe wat. Nu dus ook voor het Binnenblad. Het mes snijdt aan twee kanten: de krant wordt
gevuld en ik leer mijn eigen wijkje beter kennen.

Inge Crul Ik ben Inge Crul. Na vele
jaren ben ik voor de vierde keer
teruggekeerd naar de Vijfhoek, Raaks
en Doelen. En daarbij ben ik ook
weer terug in de redactie van
Binnenblad. Ik ben pensionado (67),
oud-journalist en oud-gemeenteraadslid. Ik houd van de wijk en kan het schrijven gewoonweg niet laten.

Paul Poelstra Ik ben Paul Poelstra,
58 jaar oud en woon vanaf juli 2009
met mijn vrouw Wilma in een knus
huis in de Drapenierstraat. Ik heb
vier zoons tussen de 25 en de 28
jaar. Met aanhang zorgt dit voor een
gezellig tiental waar flink in wordt
geïnvesteerd. Ik vermaak mij op de Hogeschool van
Amsterdam met het begeleiden van jonge mensen
in hun studieloopbaan naar de rol van Logistiek
ingenieur. De Vijfhoek haalt het goede in de mens naar
boven. Een blad dat de band van de bewoners versterkt, wil ik graag helpen vormgeven.
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WOON JIJ OOK HIER?

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

huidadvies

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

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

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

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

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

Woon jij ook hier?

Dick Koomans en Yu Nagayama wonen nu al zo’n acht jaar in de Doelstraat.
Wat hen bindt is niet alleen hun huwelijk, maar ook de minstens zo sterke
liefde voor het kerkorgel. De koningin der instrumenten, ook weleens
La Grande Dame genoemd. Niet alleen in de grote Bavo, maar over de hele
wereld stemmen en restaureren ze orgels en geven ze concerten.

uitvoeren. De restauratie, of beter gezegd de
herbouw, van het orgel in de St. Katharinen
Kirche in Hamburg is hun trots. Vlak voor een
bombardement in 1944 werden slechts 500 van
de ruim 5000 pijpen in veiligheid gebracht.
Enkele jaren geleden werd het plan opgevat
het orgel in oude staat te herbouwen, met
gebruikmaking van de oorspronkelijke,
regionale technieken. In 2013 klonk het weer
zoals het ooit geklonken moest hebben.
 Spoedreparatie
Yu stemt het orgel in de Bavo op de Grote
Markt iedere dinsdag voorafgaand aan de
wekelijkse stadsconcerten. Eens in de twee

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Passie voor
La Grande
Dame

Volg ons op
Facebook

 Tokyo
Als Yu 12 jaar oud is, wordt in de kerk van
haar vader, predikant in Tokyo, een kerkorgel
geplaatst. Zij ziet het opbouwen van het
eeuwenoude instrument, dat uit Frankrijk is
geïmporteerd, en is meteen verkocht.
Als negentienjarige komt ze naar Nederland om
bij Bernard Winsemius, organist van de Nieuwe
Kerk in Amsterdam en toentertijd de stadsbeiaardier van Haarlem, orgel te studeren.
Ondanks dat de opleiding in Rotterdam is, gaat
ze in Haarlem wonen, de stad waaraan ze al
verslingerd is geraakt toen ze enkele jaren daarvoor de zomeracademie bijwoonde in de Bavo
tijdens het Haarlems Orgelfestival.
 Montagestudio
De vader van Dick was amateurorganist en
zette in zijn vrije tijd orgels in elkaar. De liefde
voor het instrument is Dick dus met de
paplepel ingegeven. Jaren later werkt hij als
freelancer bij Radio 4 en heeft hij daarnaast
een eigen studio. Bij het monteren van de
opnames van een orgelconcert dat de Japanse
Yu op het Sweelinck-orgel in de Amsterdamse
Oude Kerk had gegeven, herkent hij veel van

zijn eigen manier van spelen in haar aanpak en
speelstijl. Als ze elkaar vervolgens ontmoeten,
slaat de vonk snel over.
 Rococo in Amsterdam
Dick: “We hebben later ook samen een cd
gemaakt ‘Rococo in Amsterdam’ op een
bijzonder orgel uit 1760. Ieder orgel heeft
zijn eigen klank. Als het instrument technisch
functioneert, wordt het gestemd en geïntoneerd.
Dat is ons vak. Een orgel is een persoonlijkheid
die je een beetje moet leren kennen. Het staat
al een paar eeuwen te praten en te zingen,
en dan kom jij voorbij. Je kunt dan niet alles
gladstrijken. Het is als een koor van 40 man.
Dat kan fantastisch klinken, maar alle stemmen
afzonderlijk zijn heus niet perfect. Als dat wel
zo zou zijn, zou dat niets toevoegen. Dat is saai.
Je beoordeelt de klank op het samenspel.
Ervaring, gevoel en muzikaliteit, daar komt het
dan op aan.”
 St. Katharinen Kirche
Dick en Yu werken allebei bij het Zaanse bedrijf
Flentrop Orgelbouw, waar ruim twintig
specialisten restauraties voorbereiden en

jaar wordt het orgel door Flentrop gestemd.
Vorig jaar was het Dicks beurt om die klus van
een week te klaren. Het kan gebeuren dat er
op een ongelegen moment iets stuk gaat.
Zo bezochten ze ooit nietsvermoedend een
concert en zeiden de organisatoren: ”Fijn dat
je er bent, want er ligt een toets plat dus het
concert kan niet doorgaan.” Dick de goedheid
zelve klom het orgel via een luikje binnen. Met
een geïmproviseerde oplossing werd het euvel
verholpen.

 Orgelconcert
Elke derde zaterdag van de maand vindt er om
half vier een middagconcert plaats in de Doopsgezinde Kerk in de Grote Houtstraat (De Gang,
naast Jansje). Naast andere organisten zijn
Yu en Dick daar regelmatig te beluisteren.
Kijk voor meer informatie op www.vdgh.nl.
Tekst: Hans Smit
Foto's: Lies Nederstigt en eigen foto Yu
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Een kostersteam in lief en leed

druk. Er wordt steeds meer georganiseerd. Dat
is bijna niet te doen voor een koster in zijn
eentje”, vult Ruud aan. “De kleinere Nieuwe
Kerk is beter te verwarmen, daarom zijn de
zondagse diensten en ook andere activiteiten
in deze periode in deze ‘Winterkerk’. Door de
samenvoeging kunnen de kerken elkaar aanvullen of juist afwisselen, evenals Bas en ik. Bas is
beter in de representatieve zaken, zoals de catering, en ik verzorg vaak de technische klussen.”

Een prachtig hoogtepunt in de Vijfhoek is de toren van de Nieuwe Kerk.
Vanuit elk punt in de wijk wordt je oog ernaar toe getrokken. Niet zo bekend
en lang niet zo groot als de St. Bavo aan de Grote Markt. Maar toch vormen
toren en kerk sinds de zeventiende eeuw een harmonisch geheel. Beide
kerken behoren tot de Protestantse gemeente Haarlem Centrum. Maar er is
nog iets dat de kerken met elkaar verbindt: het kostersduo Bas Romeijn en
Ruud Balkenende. “Een kostersteam in lief en leed.” Een gesprek met twee
mannen die trots vertellen over hun vak en de gebouwen die ze onder hun
hoede hebben.
Even voorstellen
Ruud Balkenende is 44 jaar oud en groeide
op in Lisse. Hij werkte zeventien jaar in de
bouwwereld in diverse functies, voordat hij als
koster startte in april 2012. Deze ervaring komt
goed van pas in het kostersvak. Ruud heeft drie
dochters waar hij apetrots op is. Zijn dochters
wonen de helft van de week in zijn kosterswoning in de Vijfhoek en gaan dan graag met
hem mee naar de kerk.

Toren in het licht
In 2013 werd onder regie van Haarlem
Lichtstad de top van de toren van de
Nieuwe Kerk op het Nieuwe Kerksplein
verlicht. Vervolgens werd in maart dit
jaar dankzij enthousiaste ondernemers
en instanties het kerkgebouw in de
schijnwerpers gezet. Op 26 november
kon de toren aan de voorzijde ook worden verlicht. Jan Regelink van
Tab-hr Multi service diensten en
Jan Hoving, belangenbehartiger,
hebben deze verlichting geschonken
aan Haarlem Lichtstad.

Beroep of roeping
‘Koster’ is afgeleid van het Latijnse ‘custos’ wat
‘bewaker’ betekent. De koster is dus de bewaker
van de kerk. “Wij hebben geen geestelijke of
diaconale functie. Natuurlijk voelen we ons
betrokken bij de protestantse gemeente, maar
koster zijn is gewoon een vak”, zegt Bas. Ruud
ziet de moderne kosterfunctie meer als facilitair
manager: “Wij zorgen voor alle praktische
zaken rondom het gebouw zoals verlichting,
verwarming en klein onderhoud.
Centraal staat natuurlijk de dienst op zondag,
daarvoor moeten alle zaken goed geregeld zijn.
Maar dit beslaat nog geen tien procent van ons
werk. Daarnaast regelen en begeleiden we de
verhuur van de kerkgebouwen voor concerten,
conferenties, diners, beurzen, huwelijken en
begrafenissen. Middels de verhuur kunnen we
deze historische gebouwen in stand houden.
De begeleiding van de verhuur verdelen
we onderling, zodat mensen één duidelijk
aanspreekpunt hebben.”

Bas Romeijn is 56 jaar oud en groeide op in het
Brabantse Cuijk, waar zijn vader meer dan 60
jaar organist was van de Hervormde kerk. Zijn
ouders hadden een melkwijk en zuivelwinkel
met kruidenierswaren. Bas en zijn broer hebben
de zaak overgenomen, maar de concurrentie
was te groot. In 1988 verhuisde Bas naar
Bloemendaal, waar hij bedrijfsleider in een
supermarkt werd. Toen hij in 1999 met zijn
partner Piet in Schalkwijk ging wonen, hebben
zij zich aangesloten bij de Protestantse wijkgemeente Haarlem Centrum. Toen het bedrijf
waar hij als inkoper werkte failliet ging, is hij
vervolgens vanaf april 2013 koster geworden.
Duobaan
De Nieuwe Kerk en de St. Bavo hebben altijd
een eigen koster gehad. Ruud werd in eerste
instantie aangenomen als koster voor de
St. Bavokerk. Maar na het pensioen van de
koster van de Nieuwe Kerk, werd besloten
tot een nieuwe aanpak: het beheer van de
kerken werd samengevoegd. Zo ontstond met
de komst van Bas een duobaan, waarbij Ruud
en Bas gezamenlijk verantwoordelijk werden
voor beide kerken. Ruud en Bas werken ieder
vier dagen per week en voor de kerkdiensten
werken ze om en om in het weekend. De
andere werkzaamheden verdelen ze naar hoe
het uitkomt en waar ieders kracht ligt.

Emotie
Ruud vindt het allermooiste
van zijn baan het contact met
de mensen, de gemeenteleden, vrijwilligers en
huurders: “Er komen vaak
emoties bij kijken. Een traan
van geluk bij een huwelijk en
tranen van verdriet bij een
uitvaart”, zegt hij. Bas voelt
zich echt een gastheer: “Ik doe
de deur als eerste open en ik doe
als laatste de deur weer dicht. Wij
willen dat de mensen met een
goed gevoel vertrekken, of dat nu
na een religieuze of niet-religieuze
bijeenkomst is. Onze kerk staat
open voor iedereen, we maken
geen onderscheid en sluiten
niemand uit.”

Zomer- en Winterkerk
De reden voor de duobaan was praktisch van
aard. “De Sint Bavo is zo groot dat hij ’s winters
niet te verwarmen is. Daarom vinden daar
alleen vanaf half mei tot half oktober kerkdiensten en andere activiteiten plaats. St. Bavo
wordt ook wel ‘de Zomerkerk’ genoemd”,
vertelt Bas. “In die zomermaanden is het enorm
B a s Ro m ei j n
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Rustpunt en hoogtepunt
Bas en Ruud ervaren de kerkdienst zowel als
een rustpunt en als het hoogtepunt van de
week. Bas: “Dat is het ook voor de mensen
die naar de dienst toekomen. Het gaat om de
inhoud en het beleven van de dienst. Maar ook
om de gezelligheid van het koffie-uurtje en de
ontmoetingen erna.” Ruud: “De kerk draagt
bij aan de sociale cohesie. Deze kerk leeft bij
de mensen in de wijk, ze voelen zich ermee
verbonden, daarvoor hoef je niet kerkelijk of
gelovig te zijn. De Nieuwe Kerk is echt het hart
van de Vijfhoek.”
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Lies Nederstigt

WIST U DAT?
De Nieuwe Kerk als nieuw
In 2016 gaat de Nieuwe Kerk van mei
tot oktober tijdelijk dicht voor groot
onderhoud. De verzakte zerkenvloer
wordt gerenoveerd en geëgaliseerd.
Webcam
De diensten in zowel de St. Bavo als de
Nieuwe Kerk kunnen online worden
gevolgd, ook achteraf. Daarvoor kunt u
inloggen via de website www.bavo.nl
Op tv
De Nieuwe Kerk is door heel Nederland
op televisie te bewonderen. In de kerk
is de trouwscène opgenomen van de
nieuwe BNN-dramaserie ‘Tessa’
met in de hoofdrol Thekla Reuten.
Uurwerk van slag, mensen van slag
Het uurwerk van de Nieuwe Kerk komt
uit 1795. Toentertijd hadden veel
mensen zelf nog geen klok, zeker niet
in de arme buurt die de Vijfhoek
toen was. De bewoners sliepen
en leefden op de kerkklok. De toren
heeft drie klokken. In het midden van de
toren hangt een zware klok, deze slaat
de hele uren. Een lichtere klok slaat
de halve uren. Daarnaast is er nog de
luidklok, waarmee mensen naar de kerk
worden geroepen. Deze hangt hoger in
de toren en wordt met de hand geluid.

Ru u d B a l ken en d e
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PATTISERIE

HAARLEM

Patisserie-Chocolaterie Michel

Professionele kwaliteit, kleine prijzen
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Van Damiaatjes, Haarlemmer halletjes tot luxe gebak en bonbons,
Patisserie Michel is wat betreft
lekkernijen van alle markten thuis.
Samen met zes medewerkers en
vakspecialisten, runnen Ilse en
Michel Jansen sinds 2003 hun eigen
zaak aan de Grote Houtstraat 173.
Gepassioneerd vertelt Michel (44)
over het banketbakkersvak en hoe
hij met zijn vrouw Ilse in Haarlem is
beland.
Zeeuws-Vlaanderen
Geboren in Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen, kwam
Michel al op vrij jonge leeftijd in aanraking met
het banketbakkersleven. Hij was dertien jaar oud
toen hij aan zijn opleiding voor banketbakker
in Brugge begon en hij werkt sindsdien in deze
branche. In 2003 kwam de bakkerij aan de Grote
Houtstraat te koop te staan en besloot het
stel hun eerste en enige filiaal in
Haarlem te openen. “We vinden
Haarlem een geweldige stad
en het bevalt ons hier prima.
We missen Vlaanderen helemaal niet”, vertelt Michel.

Vroege vogels
Net als bij broodbakkers, begint de dag van een
banketbakker vroeg. Michel staat van half zeven
tot drie uur ‘s middags in het bakkersatelier
en focust zich hoofdzakelijk op de bereiding
van de chocoladeproducten. “Ik heb een lichte
voorkeur voor de chocolaterie zoals bonbons,
paaseieren en chocoladeletters. Voor de themataarten en het gebak hebben wij specialistische
banketbakkers. Zij maken de mooiste banketproducten, vers gebak en taarten.” Ilse runt de
winkelverkoop en verzorgt de administratie.

Alles wordt
ambachtelijk gemaakt,
geen halffabricaat
Verse producten
Bij Michel worden uitsluitend natuurlijke
ingrediënten van hoge kwaliteit gebruikt. Alle
banket- en chocoladeartikelen zijn door hen
ambachtelijk gemaakt. Er wordt geen gebruik
gemaakt van halffabricaten. Zo zijn de
slagroomtruffels dagvers en komt de
chocola speciaal uit België en Frankrijk.
“Het draait om de juiste combinatie
van de beste ingrediënten, ultiem
vakmanschap en creativiteit. Die drie
elementen zorgen ervoor dat wij keer
op keer verrassend lekkere traktaties
kunnen creëren”, zegt Michel met trots.
Assortiment
Vast onderdeel van het assortiment zijn de bonbons en gebakjes
zoals moorkoppen, mergpijpjes en
tompoucen, maar Michel biedt
meer dan banket en chocola.
Zo kan men er ook terecht voor
thema-, verjaardags- en bruidstaarten. “Wij leveren vakkundig
bereide bruidstaarten van zes
etages hoog tot aan creatief vormgegeven verjaardagstaarten. De klant
kan zelf de afwerking bepalen, zoals bijvoorbeeld met een foto of marsepein of 3D-figuren.”
Klantvriendelijk
Bij Michel staat klantvriendelijkheid hoog in
het vaandel. “Al onze medewerkers zijn gedi-

plomeerde meesterpatissiers en -chocolatiers.
Met hun kennis zijn wij van alle markten thuis
en proberen we onze klanten zo goed mogelijk
te helpen bij hun feestelijke verwenmomenten,” licht Michel toe. De winkel telt veel vaste
klanten, maar maakt ook dankbaar gebruik van
de goede locatie aan de Grote Houtstraat die
veel passanten trekt.

Op ve r t
oon
di t Bi n n v a n
2e z a k j e n bl ad
e K re k k
grat is ! ! e l s
!

Krekkels
De Krekkels zijn hét nieuwe product van Michel
en bestaan uit gepofte tarwe met honing en
maïs dat overgoten wordt met Belgische en
Franse top chocolade. De Krekkels zijn zowel
in melk als in pure chocolade verkrijgbaar en u
kunt ze eerst in de winkel komen proeven. Maar
u bent gewaarschuwd, want u blijft ervan eten!
Speciaal voor de trouwe Binnenbladlezers
heeft Michel in de maand januari een aangename verrassing voor bij de koffie of thee.
Op vertoon van het Binnenblad krijgt u bij
aankoop van één zakje Krekkkels à 95 gram
t.w.v. € 3,95, het tweede zakje gratis. De actie
loopt van 4 januari tot 31 januari 2016.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt
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Nieuwe buren onderdak

Enkelen hebben ook al geholpen bij de verbouwing van dit pand bijvoorbeeld. De aannemer
weet al wat ze kunnen!” De agenda vermeldt
buiten de huishoudelijke taken andere
activiteiten zoals schaken, tafeltennissen, filmavonden en creatieve uurtjes. De medewerkers
van HVO-Querido zien volop kansen voor
vrijwilligers uit de buurt. Koken? Samen eten?
Tuinonderhoud? Hulp achter de computer? De
bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen zijn
van harte welkom met hun ideeën.

“We willen vooral een goede buur zijn.” Joris de Heus is locatiemanager van
HVO-Querido, de uitvoerder van de medio november geopende 24-uursopvang
voor daklozen aan de Wilhelminastraat, het voormalige ING-gebouw. “Als
onze buren overlast van ons ondervinden, moeten ze ons bellen of mailen.
We zijn altijd bereikbaar en we kijken dan wat wij, handhaving of politie
eraan kunnen doen. Maakt niet uit of het wel of niet om een cliënt van ons
gaat. Als blijkt dat er bepaalde trends ontstaan, nemen we maatregelen.”

V

eel buurtgenoten uit onze wijk bezochten begin november het ‘open huis’ van
deze nieuwe buren: de daklozen uit het
Magdalenaklooster (dagopvang) en de Bakenes
(nachtopvang).
In dit gebouw krijgen de cliënten eindelijk,
zoals zorgcoördinator Xander Tak zegt, “voorzieningen die anno 2015 normaal zijn. En dat is
wel wat anders dan de zwaar verouderde panden van Magdalenaklooster en Bakenes. Hier
kunnen we hen hun eigenwaarde teruggeven.
Nog belangrijker: we bieden niet alleen bed,
bad en brood, maar vooral ook begeleiding. Dit is
een tussenstop op weg naar een toekomst. Dat
hebben we ook bewezen in onze vestigingen
in Amsterdam. Voordeel van dit pand is boven-

Einde aan lange weg
Met de realisatie van de 24-uurslocatie komt

Overvallen
Bij de plotselinge bekendmaking van de locatie
voelden diverse mensen in de wijk zich overvallen. Die storm is inmiddels geluwd, mede
dankzij de informatie op de gemeentelijke site
en de instelling van de omwonendengroep, nu
beheersgroep genoemd, die betrokken werd
bij de opstelling van het beheersplan. Met deze
groep zijn tijdens een schouw de ‘hot spots’ in
de omgeving in kaart gebracht: de kwetsbare
plekken die om extra aandacht vragen zoals
donkere hoeken en nissen, parkeergarages,
potentiële hangplekken et cetera. De beheersgroep blijft een paar keer per jaar bijeenkomen.
De wijkagent, gemeentelijke handhavers, HVOQuerido en beveiligers (Alpha Security) doen
dat elke twee weken. De laatsten zijn continu
binnen aanwezig; drie keer per dag loopt een
beveiliger een rondje door de directe buurt.
“De doelgroep bevindt zich al in de wijk“, zegt
De Heus. Ze moest zich immers al dagelijks
melden bij de BCT in de Raakspoort. “Nu is
alles gecentreerd in het nieuwe gebouw. De
loop van dag- naar nachtopvang is weg en er
zijn betere afspraken gemaakt.”

dien dat er korte lijnen zijn naar de zorginstellingen op de tweede verdieping.“
Gezondheidszorg
De cliënten van HVO-Querido hebben als
gezamenlijke noemer de openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ). Sommigen zitten
(nog) niet in een begeleidingstraject, anderen
krijgen dat van HVO-Querido of een andere
instelling. Enkelen zijn verplicht hier te slapen,
anderen kunnen wel eens ergens anders slapen,
bij vrienden of familie bijvoorbeeld. De Brede
Centrale Toegang (BCT), het aanmeldloket van
de gemeente dat van de Publiekshal Raakspoort naar dit gebouw is verhuisd, oordeelt
daar elke dag opnieuw over. Op de eerste
verdieping kunnen maximaal dertig mensen
slapen en nog zestien extra bij vrieskou. Daar
zijn ook de wc’s, douches, keuken, eetzaal en
wasmachines.

een einde aan een lange weg, die al sinds
2006 loopt. In 2012 werd een plan voor
een ‘unilocatie’ aan het Klein Heiligland
afgeschoten, in 2014 ging de gemeenteraad
akkoord met de plek aan de Wilhelminastraat.
HVO-Querido volgde in 2015 in Haarlem het
Leger des Heils op als uitvoerder van de
maatschappelijke opvang. Eerst in het
Magdalenaklooster en Bakenes, nu aan
de Wilhelminastraat en in Velserpoort in

De dagopvang beneden is berekend op zestig
mensen. Er is een grote activiteitenruimte met
computers, er is gelegenheid voor gesprekken
of trainingen en er is een atelierruimte. Alleen
mensen die ingeschreven staan bij de Brijderstichting (verslavingszorg) mogen drinken en/
of drugs nemen in de gebruikersruimte. De
methadonverstrekking blijft bij de Brijder aan
het Spaarne 106.

Haarlem-Noord (voor ‘nieuwe daklozen’ die
niet in de OGGZ zitten). Zij biedt al sinds 1904
in Amsterdam opvang, hulp en ondersteuning
aan dak- en thuislozen, gezinnen in nood,
verslaafden en mensen met een
psychiatrische achtergrond.
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Activiteiten
Els Lunz gaat de dagbesteding opzetten. Het is
niet de bedoeling dat HVO-Querido zelf activiteiten organiseert. Zij streeft ernaar mensen
te begeleiden naar andere instellingen, zoals
Ecosol, de bijna-gratismarkt van Dirk Boterblom in de Zijlstraat, of Actief Talent. “Mensen
moeten deelnemen aan alledaagse activiteiten,
zich betrokken voelen en zelf verantwoordelijk
worden. Ze moeten een dagstructuur krijgen.
Genoeg mensen hier willen weer aan de slag.

L o ca t i em a n a g er J o r i s d e Heu s

Huisregels
Ook al zijn de cliënten kwetsbare burgers, het
zijn burgers net als wij, met dezelfde rechten en
plichten. Ze moeten zich aan de algemene en
aan de huisregels houden, zoals de openingstijden overdag en ’s nachts. De Heus: “Als je
je meldt voor de nachtopvang en niet komt
opdagen, dan is dat jouw keuze en dan neem
je zelf het risico dat je er niet meer in komt.
We waarschuwen, maar we accepteren geen
grenzeloos gedrag. We spreken ze aan op hun
verantwoordelijkheden.” Waarbij hij wel aantekent dat er natuurlijk altijd zorgmijders blijven.
Is de capaciteit niet te krap? De Heus: “We
hebben een goede relatie met de gemeente.
Als er te weinig plekken zijn, zoeken we samen

naar een oplossing. We gaan ervan uit dat
niemand buiten hoeft te slapen.”
Overlast melden 24/7: 023 - 2062020
meldingen.wilhelminastraat@hvoquerido.nl
Tekst: Inge Crul
Foto’s: Lies Nederstigt

Wie zijn zij ?

J o (m) e n Ro n(r) w o rden geïnter v iew d

“Alsof ik de wereldbol overga”
Jo straalt. “Alsof ik de wereldbol overga, het
is zo geweldig hier!” Ze kwam op straat te
staan na het overlijden van haar man en de
gedwongen verkoop van hun bedrijf. Bij haar
dochter wonen was op langere termijn geen
oplossing. Ze wilde op eigen benen staan.
Ze belandde enige tijd in de nachtopvang
aan de Bakenessergracht. “Ik werd daar
zwaar depressief door het geweld,
de alcohol, de drugs...”
Vanuit inGeest, een OGGZ-kliniek in
Bennebroek, verhuisde ze naar een eigen
kamer aan de Wilhelminastraat. “Joh, daar
ben ik zo ontzettend blij mee. Over negen
maanden heb ik vast een eigen huisje en
misschien ook wel een baan als receptioniste
of telefoniste. Ik ga hier helpen met het
schenken van koffie en thee en schoonmaken.
Ze zijn geweldig hier van HVO-Querido.”
“Ervaringsdeskundige”
Ron raakte drie jaar geleden zijn baan, relatie
en woning kwijt. “Drie dagen heb ik buiten
geslapen. Ik dacht: dát niet! Ik had wel van de
Bakenes gehoord, maar je denkt: daar beland
ik nooit. Ik ben er wel eerst drie keer voorbijgelopen, maar toen ben ik toch naar binnen
gestapt. Ook al slaap je met twaalf man op
een zaal, je hebt ten minste onderdak.”
Hij heeft nu een eigen kamer in Noord. In het
pand aan de Wilhelminastraat heeft hij zich
tijdens de verbouwing ingezet en blijft hij met
alle liefde en plezier schoonmaakwerk doen.
Als lid van de cliëntenraad wil hij als
ervaringsdeskundige anderen helpen.
“Ik zou wel verder willen gaan in de ICT,
daar heb ik in gewerkt. Repareren, met je
handen bezig zijn, dat spreekt me aan.”
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HISTORIE
Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

Uw afscheid,
mijn zorg.

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

Een persoonlijk afscheid dat goed geregeld is, kan

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

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

veel troost geven. Uitvaartverzorging Loes Hofhuis wil
u hierbij helpen en ondersteunen. Het afscheid moet
immers zo zijn dat u er, ondanks alle verdriet, met
een goed gevoel op terug kunt kijken. Mijn uitvaartonderneming is klein en persoonlijk, maar ervaren en
met kennis van zaken. Ik wil u graag begeleiden in
deze kwetsbare en verdrietige periode van uw leven.
Meer informatie kunt u vinden op mijn website.

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

24 uur per dag
bereikbaar

productie van chocoladeflikken en cacaopoeder voor de kopjes
waterchocolade die
eveneens in de winkel
werden geserveerd. De
nieuwe winkel heette
heel chique ‘Salon de
Refraîchissements’ en
boven de winkeldeur
prijkte het opschrift:
‘Specialités de chocolat’.
Voor de gewone man
waren deze specialiteiten dan ook niet weggelegd. De later zo beroemd geworden flikken,
in die tijd nog ‘Pastilles
Droste’ genaamd, werden stuk voor stuk met
de hand opgepoetst
G r o te Ho u t st r a a t 1 3 2 ( h et p a n d m et d e vl a g g en sto k , 1 9 1 9 ) to en en n u ( i n zet ) .
en voor zestig cent per
ie Droste zegt, zegt: Haarlem. ons verkocht. Regelmatig stopten rijtuigen van
voorname klanten voor de winkel. De koetsier
Maar wie weet eigenlijk
tikte dan met zijn zweep op het etalageraam
dat de wieg van dit wereldwaarna de heer Droste zelf naar buiten kwam
beroemde concern in de Vijfhoek
om de bestelling op te nemen.

W

tacoyo

®

Move your body, relax your mind

1
gratis
proefles
Een body and mind conditietraining op muziek

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

www.tacoyo.nl

De wieg van Droste stond in de Vijfhoek

stond? Toch is dat zo. In 1863 begon
Gerardus Johannes Droste een
banket- en koekbakkerij aan de
Grote Houtstraat 132, schuin tegenover de Cornelissteeg, en vroeg hij
aan zijn twee zonen of ze niet ‘in de
chocolade’ zouden willen gaan.
Gerardus Johannes zijn woorden waren:
“Jelui moesten maar een cacaofabriek
beginnen.” Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Chocola in eetbare
vorm was kort daarvoor als nieuw product
op de markt gekomen,
nadat Van Houten in
1828 de cacaoboterpers
uitvond en de Engelsman Joseph Fry rond
1850 de eerste chocoladereep produceerde.
De twee zonen zegden hun baan op
en begonnen achter de winkel, in een
kleine ruimte aan de Gierstraat, met de

werd al in 1897 verplaatst naar de voor Haarlemmers zo bekende locatie aan het Spaarne.
De belangrijkste reden voor deze verhuizing
was de ernstige overlast die het productieproces voor de naburige bewoners opleverde.
Van vroeg tot laat stond de gasmotor te
stampen om de cacaoboter uit de bonen te
persen en de plakken harde cacao tot poeder
te vermalen. Het lawaai was zo erg dat de buurman, een arts, zijn patiënten niet meer kon
verstaan. En de zware cacaogeur was midden in
deze woonwijk niet te harden.

Verpleegster
De verplaatsing van de productie naar de
Veerpolder aan het Noorder Buiten Spaarne
luidde een tijdperk in van ongekende groei en
bloei van het merk Droste. Tot ver over onze
landsgrenzen werd de kwaliteit van de Drostechocola geroemd. De verkoop van bonbons en
cacaopoeder steeg tot grote hoogte, niet in de
laatste plaats door een uitgekiende marketing.
Als rond 1900 de bekende verpleegster als
beeldmerk wordt geïntroduceerd, cacao geldt
dan nog als een geneeskrachtig middel tegen
allerlei kwalen, zal dit beeld tot op de dag van

Overlast
Hoewel Droste met de pastilles een grote
naamsbekendheid opbouwde, werd de eerste
tijd de chocolademassa elders ingekocht. Dat
veranderde toen op 2 augustus 1890
de fraaie nieuwe winkel op de
hoek van de Grote Houtstraat en Gedempte
Oude Gracht (waar
op dit moment
McDonald’s is gevestigd) werd geopend.
De cacaobonen lagen
op zolder. In de
kelders onder de
winkel werd per dag
zo’n honderd kilo
chocola ‘van de
boon af’ geproduceerd. Deze
winkel zou tot
1946 blijven bestaan.
Maar de productie

I nterie ur v an de eerste Dro stew inkel
Gro te Ho utstraat 1 3 2 (1 8 9 8 )

vandaag verbonden blijven aan het merk.
Grote problemen kreeg het bedrijf toen tijdens
de Eerste en Tweede Wereldoorlog de aanvoer
van cacao stopte. Maar na iedere tegenslag
kwam het er sterker uit. De internationale verkoop nam een grote vlucht. Begin zestiger jaren
werkten er meer dan duizend werknemers, onder wie veel Italiaanse gastarbeiders en de zogeheten ‘chocoleuses’, parttime medewerksters
uit Haarlem en omstreken. Die werden vooral
ingezet voor het in de ronde dozen verpakken
van de chocoladeflikken en het met de hand
glaceren en decoreren van luxe bonbons. ►
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De fietsspecialist

Candybar

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

Eind zestiger jaren begonnen de problemen voor Droste. Wat twee
wereldoorlogen niet voor elkaar hebben gekregen, lukte uiteindelijk
de ‘candybar’ wel. Chocola werd een lekkernij voor de massa, die
voornamelijk koos voor de Marsen, Twixen en Snickers. Droste miste
de aansluiting bij deze nieuwe ontwikkelingen. Het bedrijf ging keer
op keer over in andere handen en de productie verdween uiteindelijk
helemaal uit Haarlem. De tot appartementen verbouwde fabriek
met de behouden gebleven Droste-verpleegster op de gevel, is een
mooie herinnering aan een roemrijke geschiedenis.
Tekst: Hans Smit
Foto: Lies Nederstigt
Bron: ‘Droste, De geschiedenis van de Haarlemse cacao- en chocoladefabriek aan het Spaarne’ door Annemarie Ebeling en Wies Hering.

Droste-effect

Restaurant De Wandelaar
Nieuwe Kerksplein, 023 534 1032.
Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 16.00 uur.
Kom lekker eten! Elke DINSDAG en WOENSDAG
onderstaande gerechten extra feestelijk geprijsd.

Steak Béarnaise
Mooie Ierse kogelbiefstuk met friet

¤ 15,-

Saté van de haas
Met friet, pindasaus, kroepoek en sla

¤ 17,-

Mosselpan in witte wijn
Met friet en 2 sausjes

¤ 17,-

¤ 12,50
Welkom

Het ontwerp van de verpleegster op de blikken cacaopoeder is vermoedelijk van Jan Misset. Deze Haarlemse
reclametekenaar liet zich rond 1900 inspireren door
het schilderij ‘La serveuse de chocolat’ uit 1744 van
de Zwitserse schilder Etienne Liotard, ook wel ‘La belle
chocolatière’ genoemd. Na wat onenigheid met een
chocoladefabriek uit Wormerveer, die ook een verpleegster in zijn beeldmerk had, liet Droste het embleem in
1909 als handelsmerk registreren. Het zich eindeloos
repeterende plaatje
van de verpleegster
op de blikken Drostecacao was op de eerste
verpakkingen nog niet
aanwezig. De verpleegster heeft dan alleen een
kopje chocoladedrank op
het dienblaadje staan.
Pas rond 1904 kwam
naast het kopje een bus
cacaopoeder te staan, waarop opnieuw de verpleegster
met een dienblad staat en waarop zij telkens opnieuw
staat. Daarmee was het Droste-effect geboren. De verpleegster heeft tot 1914 een rood kruis op de witte band
om haar linkermouw gehad, maar na protesten van hulpverleningsorganisatie Het Rode Kruis verdween dit. In de
Verenigde Staten had chocoladeproducent Baker al sinds
1872 een handelsmerk dat ook op
het schilderij van Liotard is geïnspireerd. Dit conflict heeft Droste niet
gewonnen. Ze hebben zich aangepast
en voor de Amerikaanse markt noodgedwongen het merk ‘Boy & Girl’ in
het leven geroepen.

Van de Wijkraad
Beste Wijkbewoners,
U leest nu het decembernummer van onze wijkkrant. Een maand
vol feest en gezelligheid. Een maand ook waarin we terugkijken
op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar 2016. Ik schrijf deze
bijdrage op 17 november, een paar dagen na de afschuwelijke
gebeurtenissen in Parijs. Een stad in diepe rouw en ontsteltenis
dat zulke barbarij anno 2015 bestaat. De zinloosheid en de
koelbloedigheid van deze massamoord zijn voor mij totaal
onbegrijpelijk. Maar we moeten verder……
Vanmorgen aangifte gedaan van diefstal van onze laptop uit het
wijkgebouw. Bij schilderwerkzaamheden was één van de ramen
op een kiertje blijven staan. Zonde van het geld, we hadden de
laptop pas sinds maart jl.
Het wijkdiner is niet doorgegaan. Wij vinden dat zeer spijtig, we
hadden er ons op verheugd. Op de sluitingsdatum hadden we 68
aanmeldingen, op 10 november waren het er 84, maar toen was
het te laat. Onze kerstborrel in restaurant De Wandelaar ging
uiteraard wel door.
Het project ‘Wijk op Groen‘ breidt zich uit naar andere wijken in
de stad. Dat is een leuke ontwikkeling die wij natuurlijk aanmoedigen. De diverse werkgroepen in de Vijfhoek, Raaks en
Doelen zijn flink aan het werk en binnenkort vindt er een presentatie plaats van alles wat er tot nu toe ontwikkeld is; de voors en
de tegens, kortom een antwoord op de vraag: “Waar staan we nu
in onze plannen?“
Een open en goede discussie over de plannen heeft zich de
afgelopen weken ontwikkeld rondom het Nieuwe Kerksplein. Ik
juich die discussie toe en wens de werkgroep er alle succes mee.
Geprobeerd wordt zoveel mogelijk alle wensen en suggesties te
realiseren in de verdere plannen. En de bewoners die de speeltuin op het Wilsonplein willen opknappen, zoeken nog mensen
die begin volgend jaar willen helpen bij de aanleg van de beplanting. U kunt zich opgeven via: liesbeth.uilenreef@planet.nl
Op 22 november was er een open dag in The Lounge. De eigenaren wilden alle omwonenden een kijkje geven in de coffeeshop. Wellicht een drempelverlager voor iedereen. De 24-uursopvang aan de Wilhelminastraat is 16 november officieel
opengegaan. Ik ben er geweest en het ziet er zeer verzorgd uit.
Een hele verbetering voor de leefbaarheid voor onze dak- en
thuislozen.
Ik wens alle medewijkbewoners een gezond, liefdevol en
gelukkig 2016 toe en wellicht ontmoet ik u nog op de wijkraadvergadering of gewoon op straat.
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
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Levenswijzen in de wijk
Geïnspireerd door de rubriek ‘Onze Jeugd van Tegenwoordig’, waren wij
als redactie nieuwsgierig naar hoe de levenswijzere bewoners van onze
buurt de wijk beleven. Want zoals de nieuwe reclame van Beemster het
stelt: Jong zijn is mooi, maar in het oud(er) worden heb je tijd gehad om
‘wijzer, rijker, mooier en moediger te worden. Met gouden jaren, zilveren
haren en ja … ook rimpels.’ Wat zijn voor hen de plussen en minnen van
het wonen in het centrum. We schoven bij drie adressen aan voor een kop
thee en heerlijke gesprekken over de aantrekkingskracht van onze wijk
voor jong en oud.

wel zag zitten. Toen hij zei: ‘Dat lijkt me heel
gezellig Nita’, was ik ook om. We hebben het
huis gekocht en vinden het heerlijk om dichtbij
onze dochter en haar gezin te wonen.” Na
twee jongetjes is er onlangs een kleindochter
geboren. “Wij zijn de voorlopers van de nieuwe
verzorgingsstaat”, zeggen Wim en Nita. “Nu
helpen wij onze kinderen met de kleinkinderen.
Straks is het mogelijk andersom.”
Wat vindt u de pluspunten in deze wijk?

Corry Kobes
Corry Kobes is 76 jaar oud en woont samen met
haar zoon Bartholo in de Doelstraat. Ze is een
vitale vrouw die elke dag van de week haar
eigen ritme heeft. Ze staat dagelijks om acht
uur op, waarna ze start met een lekker
ontbijtje, bij voorkeur met haar zoon. Dan doet

Je kan hier altijd een
praatje maken
ze de ochtendgymnastiek van omroep Max.
Naast de standaard huishoudelijke klusjes, gaat
ze op vaste dagen naar haar handwerkclub,
waar ze nu aan het breien is geslagen, de
aquagym in het Boerhaavebad en twee keer in
de week klaverjast ze met een groep. Ook is ze
na het overlijden van haar eigen hond
oproepoppas van Siro, een hond uit de buurt.
Waarom en wanneer bent u hier komen wonen?
“Ik kom oorspronkelijk uit Haarlem Noord,
maar woon inmiddels al 49 jaar in de Vijfhoek.
We hebben eerst in de Doelstraat op nummer
15 gewoond, maar zijn in 1973 door een
toevallige woningruil met twee andere
bewoners op nummer 9 terecht gekomen.
Met twee kinderen was het destijds prettig
om hier iets meer ruimte te hebben.”

Wim en Nita

Wim en Nita
Wim en Nita Bus wonen in de Popelingstraat
achter de poort van het Lolis Ludwighofje, het
kleinste en nieuwste hofje in de Vijfhoek. Wim
is 74 jaar oud en Nita 69 jaar. Op aanraden
van een buurvrouw hebben ze zich bij een
wandelclub aangesloten waarmee ze iedere
maand een wandeltocht van tien kilometer
maken. Nita is verder actief met bridgen in
clubverband en thuis. En af en toe pedicuurt ze
nog in Nieuwegein. Wim zingt sinds kort in het
koor van Leny van Schaik. Hij is daar een van de
weinige mannen.
Waarom en wanneer bent u hier komen wonen?
Wim en Nita zijn hier twee jaar geleden komen
wonen. Nita vertelt: “Eigenlijk zijn we hier voor
onze dochter naartoe verhuisd. Zij woonde
16
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Do elstraat

Wat vindt u de pluspunten in deze wijk?
De gemoedelijkheid van de wijk, daar is Corry
het meest over te spreken. “Iedereen zegt
elkaar gewoon gedag en er zijn veel mensen
waar je gezellig een praatje mee kan maken. Als
er problemen zijn of je hebt een vraag, dan kan
je altijd bij iemand terecht. Mensen zeggen wel
eens dat onze wijk een yuppenbuurt aan het
worden is. Daar ben ik het helemaal niet mee
eens. Er wonen ook bekende mensen in de wijk,
maar ook deze mensen doen gewoon leuk.
Niemand heeft last van poeha, iedereen is even
lief en aardig.”

Wat mist u als oudere in deze wijk?
Corry kan zelfs na lang denken geen minpunt
bedenken. Ze heeft nooit last van herrie in de
straat, enkel de deur van de fietsenstalling
stoort haar omdat deze zo hard dichtklapt dat
het doortrilt in haar huis en zelfs voor een paar
scheuren in de muur heeft gezorgd. Na lang
denken zegt ze: “De parkeerkosten, dat is een
minpunt. Mijn verjaardag vier ik altijd op een
zondag, zodat mijn bezoek deze kosten niet
hoeft te betalen.” Ook zou ze graag zien dat de
gemeente soms wat coulanter omgaat met
bepaalde regels, zeker richting ouderen.

Po p elin g st r a a t

in Amsterdam en zocht een kindvriendelijke
woonomgeving voor haar gezin. Ze belde ons
op een gegeven moment met de mededeling
dat ze in Haarlem een leuk plekje in het cen-

Wij zijn de voorlopers
van de nieuwe
verzorgingsstaat
trum had gevonden, waar vier huizen aan een
hofje werden gebouwd. Het leek haar leuk als
wij daar ook kwamen wonen. Wim was meteen
enthousiast. Ik moest even nadenken, want
we woonden al 46 jaar, vanaf ons trouwen, in
Nieuwegein. We hadden het er naar onze zin
en ik had er mijn pedicurepraktijk. Toen heb ik
mijn schoonzoon gebeld om te vragen of hij het

De rust die je midden in het centrum van de
stad hebt, vinden ze heel bijzonder. “De straatjes zijn romantisch met veel groen, bloemen en
bankjes. We hebben nog nooit zo heerlijk stil
geslapen. En als je een paar straatjes verder
loopt, sta je midden in het levendige centrum.
Het openbaar vervoer is goed, met de busopstapplaats aan de Tempeliersstraat.”
Wat mist u als oudere in deze wijk?
“We missen hier niet zoveel. Het parkeren is
niet handig. Het is lastig om een plekje te
vinden als je thuiskomt met de auto. En voor
bezoek is het parkeren duur. Maar die kunnen
hun auto ook iets verder weg zetten en een
stukje naar ons toe lopen. We plannen ons
bezoek het liefst op zondag, dan is het parkeren
gratis.”

Paul Hefting
Paul Hefting is 82 jaar oud en woont samen
met zijn vrouw Corrie, alias Coco, in de Korte
Lakenstraat. Paul is kunsthistoricus van beroep,
werd conservator van Köller Müller en werkte
daarna dertien jaar bij de PTT, die beschikte
over de dienst Kunst & Vormgeving. Daar werd
Paul verantwoordelijk voor het ontwerpen van
de postzegels, waardoor hij de bijnaam ‘Postzegelpaultje’ kreeg. Ook heeft hij vele boeken
geschreven, over kunst en vormgeving onder
andere over Nederlandse beeldhouwkunst
na 1945 en 100 jaar grafische vormgeving in
Nederland, dat verschenen is onder andere
in het Duits, Engels en Japans. Sinds 1994 is
hij met pensioen, en daarvoor was hij al een
aantal jaar met de VUT. Ook in deze levensfase is hij nog altijd een bezige bij. Zo zingt hij

Pa u l vo o r h et h u i s va n z i j n g r o o t va d er in Elst

wekelijks in een koor, schrijft hij diverse teksten,
speelt hij piano en in de zomer fietst hij.
Waarom en wanneer bent u hier komen wonen?
“Ik woon inmiddels 35 jaar in de Vijfhoek, al

die tijd in hetzelfde huis. Ik heb in mijn leven
al heel wat plaatsen gewoond. Ik ben geboren
in Eelde, in Drenthe, en ben toen achtereenvolgens verhuisd naar Assen, Nijmegen, Utrecht,
Delft en Otterloo. Uiteindelijk ben ik door mijn
17

EVENEMENTEN

► Vervolg van pagina 17

► werk en door Coco in Haarlem beland. Dit
huis is heerlijk! Het is een oude wasserij, waar
Coco eerst alleen, en later wij samen, veel aan
hebben verbouwd. In dit huis voel ik mij erg
vertrouwd.”

Ik voel me nog altijd
erg thuis hier

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

	
  

Wat vindt u de pluspunten in deze wijk?
Paul spreekt vol lof over de wijk en straat: “Het
voelt alsof ik hier altijd heb gewoond. Alleen
onze bibliotheek is inmiddels enorm veel groter
geworden. Coco heeft voor mij veel boekenkasten moeten bijbouwen. Maar dat kan ze
gelukkig goed, want zij is erg handig. Zij is mijn
timmerman, loodgieter, elektricien, alles in
één.” De fijne buren spelen een belangrijke rol
in het plezierig wonen van Paul. “Onze goede
buren en de gezelligheid in onze straat, dat
waarderen we enorm. Iedereen is behulpzaam
naar elkaar, maar houdt toch afstand. We lopen
niet onnodig de deur bij elkaar plat. Er heerst
ook echt een eenheid in de straat. We hebben
jaarlijks in ieder geval één straatfeest, ook

Ko r te L a ken st r a a t

met Koningsdag. Dat kan ook in deze straat,
omdat er niet veel verkeer doorheen rijdt. Ook
vieren we altijd met de hele straat Sinterklaas.
Meestal doen we dat bij buren thuis, dit jaar is
het in de kroeg.”

Wat mist u in deze wijk?
Paul kan moeilijk iets bedenken waar hij
minder tevreden over is. “Je ziet de buurt zich
wel ontwikkelen, van een aggenebbisbuurt
naar meer een yuppenbuurt. ‘De Jordaan van
Haarlem’, noemt men dit deel van het centrum
wel eens. Maar ik voel me nog altijd erg thuis
hier.” Terugblikkend in de tijd, ziet Paul vanaf
1980 grote veranderingen, komt er toch een
gemis naar boven: de diverse kleine winkels die
voorheen in de buurt gevestigd waren, maar
over de kop zijn gegaan door de komst van de
supermarkt, die mist hij wel. “Er waren tien tot
vijftien winkels in deze buurt. Van kruidenier
tot de eierwinkel van tante Cor, een drogist,
een tabakswinkel en een poelier. Deze winkels
gaven de buurt een ander soort dynamiek. Los
van het feit dat ze heerlijke verse producten
verkochten natuurlijk. Nu gaan we voor een
goede visboer helemaal naar Haarlem Noord,
want een goede viswinkel heb je hier niet meer.
Het zou leuk zijn als er van die winkeltjes een
aantal terugkwam in de wijk.”
Tekst: Linda Lampe en Ellen Vestjens.
Foto's: Linda Lampe en eigen foto's.

Wat is er allemaal te doen?
Donderdag 17 december Petter Carlsen live - Cafe Briljant
Voor diegenen die van de dromerige
filmmuziek uit Scandinavische series
als The Killing, The Bridge en Börgen
houden, is dit een aanrader die langer
dan één minuut interessant is. Petter
Carlsen, zanger en gitarist, is afkomstig
uit het Noorden van Noorwegen.
Meer info: www.podiuminfo.nl
Vrijdag 18 december Workshop: Maak je eigen fotoboek
online - Bibliotheek
Tijdens deze workshop leer je in één
ochtend in een handomdraai een
prachtig online fotoboek maken.
Om deel te nemen aan de workshop
moeten de foto’s al op de iPad staan
en moet de Albelli-app gedownload
worden. De workshop is van 10.00 tot
12.00 uur. Meer info: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

19, 21, 22 en 23 december Openstelling de Nieuwe Kerk
Op deze dagen kan van 13.00 tot 16.00
uur de Nieuwe Kerk gratis worden
bezocht. Iedereen is welkom.
Tevens leuk voor kinderen.
Meer info: www.bavo.nl
24 december - Kerstsamenzang Nieuwe Kerksplein
De kerstsamenzang is een evenement
waar traditie en herinneringen worden
gekoppeld aan het samen zingen van
oude en nieuwere kerstliederen.
Jong en oud, buurtbewoners en nietbuurtbewoners, iedereen is welkom!
Aanvang: 24.00 uur.
Meer info: www.kerstzang.in-haarlem.nl

kennis gemaakt worden met de nieuwe
ondernemers en de nieuwe expositie in
de kunstkelder is te bezoeken.
Tijd: van 16.00 uur tot 18.00 uur.
Meer info: www.raakshalle.nl
22 januari - Barrel-Aged proeverij Jopenkerk
Op vrijdagavond kunnen diverse hout
gelagerde bieren worden geprobeerd
tijdens de bierproeverij.
Tijd: van 20.00 uur tot 23.00 uur.
Totale kosten: 40 euro.
Meer info: www.jopenkerk.nl
Wilt u weten welke festiviteiten er verder
binnen onze stad plaatsvinden?
Kijkt u dan op www.haarlem.nl

3 januari - Nieuwjaarsborrel Raaks Halle
De Raaks Halle geeft op zondag 3
januari een nieuwjaarsborrel. Er kan
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CONTACT

Kijk op de wijk(agent)

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

Michiel Wijn (43 jaar) is sinds eind augustus onze nieuwe wijkagent.
Zijn langdurige en veelzijdige carrière bij de politie en zijn affiniteit met onze wijk,
maakt hem de passende opvolger van Paul de Rooij. Michiel zijn doelstelling is om goed
zichtbaar te zijn in de wijk en een laagdrempelig aanspreekpunt te vormen, zodat hij zaken
direct kan aanpakken en waar mogelijk kan oplossen met passende ketenpartners.
Michiel is het beste bereikbaar via de mail: michiel.wijn@politie.nl
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, Hans Smit,
Inge Crul, Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43),
Linda Lampe, Mijke Groot, Mik Schous,
Nynke Rijnberg en Paul Poelstra.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij voor het aprilnummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 20 februari 2016 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

Fotografie
Lies Nederstigt.

De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.

Vormgeving
Jan Vesters en Peter Beentjes.

Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl

Coördinatie Bezorging
Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).

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

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
Copycentre Haarlem
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Wijkagent Michiel Wijn
Tel. via servicebureau politie 
michiel.wijn@politie.nl

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
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. Als dank krijgen de adverteerders
periodiek ruimte in het Binnenblad aangeboden
voor een redactioneel artikel in de vorm van
een interview. Incidenteel worden advertorials
in ons blad opgenomen, zoals in deze uitgave
op pagina 9, ‘Patisserie-Chocolaterie Michel’.

