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6 WILSON OP HET MUIZENVELD
In onze rubriek over de historie van de
wijk deze keer aandacht voor het Muizenveld. Zo heette in de negentiende eeuw
de strook land tussen de Wilhelminastraat
en de Oranjekade. De bijzondere geschiedenis van textielfabriek Wilson die bijna
een halve eeuw op deze plek gevestigd
was. Jazeker, diezelfde Wilson als van het
Wilsonsplein.

E

inde van het jaar, tijd voor terugkijken en vooruitblikken. Dat alles doen we het liefst in de
warme huiskamer in aanwezigheid van onze dierbaren. Dus vroeg de redactie zich af hoe het
gesteld is met de tijdelijke bewoners van de daklozenopvang in de Wilhelminastraat. Hoe
vieren zij kerst? Wij spraken met Shaune en Ed, die net als de meeste daklozen een bloedhekel aan
kerst hebben. Juist met de feestdagen worden ze geconfronteerd met het feit dat ze nauwelijks nog
contact met familie en vrienden hebben. Maar de voorbereidingen voor het kerstdiner zijn in volle
gang. Ze verwachten straks met de hulp van allerlei organisaties voor tachtig tot honderd man een
behoorlijk kerstmaal te kunnen neerzetten. Lees het hele interview op pagina 10 en 11.

Terugkijkend hebben we met het Binnenblad een mooi jaar achter de rug met een grote verscheidenheid aan artikelen. Wij zijn onze medewijkbewoners opnieuw erkentelijk voor de spontane openheid
waarmee er steeds maar weer gereageerd wordt op onze verzoeken om een interview. En, als we
dan toch vooruitblikken: het was echt een verrassing toen we hoorden dat Arjan van Minderhout
Haarlem gaat verlaten en per 1 januari stopt als voorzitter van de wijkraad. We hebben hem dus
direct gestrikt voor een interview, waarin hij kon terugkijken op de vier jaar dat hij deze functie
heeft vervuld. U kunt het lezen op pagina 16 en 17, waar ook een persoonlijk
afscheidswoord van zijn hand staat.
Dus, hoe u er ook bij zit de komende dagen,
geniet ervan en lees onder de kerstboom alle
uiteenlopende onderwerpen die wij u serveren.
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2017
Redactie Binnenblad

13 ZONNEPANELEN
Bewonersinitiatief Spaarnezaam nam in
november zijn eerste (en Haarlems vierde!)
collectieve zonnedak in gebruik op het
stadskantoor Zijlpoort. Bewoners van het
centrum en omgeving investeren met de
aanschaf van zonnedelen in duurzame
energie.
19 BUEN PROVECHO
Wat wonen we toch in een ondernemende
wijk. Als je even niet oplet, is er weer een
bijzonder initiatief bijgekomen. Deze keer
gaan we op bezoek bij een leuk, klein Spaans
winkeltje: La Zamorana in de Keizerstraat.
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Oproep: Jong talent gezocht

Ook binnen de redactie was 2016 een jaar van veranderingen. Zo werden we in november overvallen door het bericht dat
Charlotte Spanjaart ons team gaat verlaten. We zagen natuurlijk wel dat het de laatste tijd vanwege haar drukke werkzaamheden steeds moeilijker voor haar werd haar schrijfsels af te leveren. Maar ze deed dat wel, hulde! Dus leest u in dit
decembernummer een laatste bijdrage van haar hand. Bij haar aantreden omschreef ze zichzelf als een ‘overenthousiaste
spraakwaterval’ en daar was geen woord van gelogen. Charlotte, we zullen je missen. Om het aantal schrijvende redacteuren
op peil te houden, zijn we voor het nieuwe jaar dan ook op zoek naar schrijftalent in de wijk. En dan het liefst jong schrijftalent, want door Charlottes vertrek gaat de gemiddelde leeftijd van de redactie met sprongen omhoog en dat kan natuurlijk
niet. We leggen kwalitatief de lat hoog, maar dat is spannend, toch? Neem contact op met Jan Hoving (06-1001 4343) of
mail via redactie.binnenblad@gmail.com en we maken een afspraak voor een gesprek.
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MIJN WIJK

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

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

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

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

www.melgers.nl

huidadvies

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

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

Woon jij ook hier?
‘Jan Willem Lagerwaard, Musicus’ staat op het naambordje aan het Proveniershof. Een bescheiden samenvatting van een veelzijdig pianist, pianoleraar en
componist. “Ik noem mezelf een klankkunstenaar.” Op 21 december geeft
hij een geïmproviseerd pianoconcert op de Steinway vleugel in de kleine
zaal van de Philharmonie.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Geweldig dat ik als
Haarlemmer in hart
en nieren op zo’n
prachtige plek mag
leven

Volg ons op
Facebook

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

de piano de liefde voor de stad en omstreken,
met onder andere de Damiaatjes en Winter op
het Proveniershof. Daarna volgden A musical
stroll over het Lake District, Lichtval en Lengua
Universal. Die laatste werd in 2011 opgenomen
in de Nieuwe Kerk. Een bijzonder klankspel:
Lagerwaard, groot voetballiefhebber, blies op
een oranje voetbalvuvuzela, drukte het rechterpedaal krachtig in en liet zijn handen dansen
over de zwarte toetsen voor zijn ‘wonderloopje’
(de vijftonige toonladder).
Zo riep hij de sfeer op van het ontwakende
Chinese platteland, het eerste nummer van deze
muzikale wereldreis. Die eindigde spectaculair:
de kerkdeuren gingen open, de pianoklanken

 Proveniershof
Jan Willem (64) woont al 26 jaar met zijn vrouw
Jolanda op het Proveniershof. Een woning op de
eerste verdieping, links uitzicht over de Grote
Houtstraat, rechts over het Hof. “Geweldig dat
ik als Haarlemmer in hart en nieren op zo’n
prachtige plek mag leven.”
Hij laat zijn handen over de toetsen van de
fraaie bruine Ibach vleugel gaan, speelt even
wat, is niet te stuiten in zijn enthousiasme en
woordenstroom. “Hoor je die stevige bassen?
Dat romantische middengedeelte en de heldere
bovenkant? Mooi hè, het liefst zou ik hem
overal mee naar toe nemen.”
 Stijlen
Als kind van vijf begon hij met pianolessen.
Begin jaren zeventig speelde hij in de viermansformatie Grace, daarna volgde een klassieke
muziekopleiding aan het Sweelinckconservatorium.
Zijn inspiratiebronnen? “Mijn in 2015 overleden
moeder, de mensen die ik ontmoette en mijn
leraren, met name wijlen Hans Barbé.”
Hij speelt allerlei stijlen, maar, zegt hij er met
nadruk bij: “Ik ben er niet in te vangen. Ik ben

nu gegrepen door het minimalistische, maar
eigenlijk speel ik vooral mezelf. Ik dring mijn
leerlingen ook geen stijl op, maar geef ideeën,
beelden en teksten om daarop te improviseren.”
 Improvisaties
“Ik improviseer al mijn hele leven. Nooit was iets
af. Ik schrijf de contouren en de hoofdthema’s,
maar minstens de helft wordt ter plekke
ingevuld.” Zijn concert in december in de
Philharmonie wordt een totale improvisatie met
de titel Tijd en Ruimte. “In de Sint Bavo of de
kathedrale Basiliek lukt het niet vanwege de
akoestiek. De ruimte zou de muziek opslokken.
Waarom Tijd en Ruimte? Het zijn illusoire
begrippen. Je leeft in het nu, maar er zijn vele
nu’s. Als jij hier straks weggaat, dan is het
moment van nu voorbij, maar de ruimte is er
nog. De muziek is er nog. Het Proveniershof is
er al vierhonderd jaar.”

vermengden zich met de tonen van de kerkklokken. Ook al staat de uitvoering op cd, het is nog
altijd geen voor eeuwig vastgelegde compositie
voor Lagerwaard. “Een vaste compositie speel je
na, dit is een altijd veranderende improvisatie,
die klinkt steeds anders.”
 Romanticus
Hij is een romanticus die zoekt naar harmonie,
van stijlen en van mensen. “Ik word soms ook
zelf nog tot tranen toe overweldigd door de
kracht die de klanken in me losmaken. Spelen is
voor mij een mystiek gebeuren. Ik kan intens
gelukkig worden van dingen die ik zie, zoals de
herfstkleuren op het Hof hier. Zodra ik ga
spelen, komt dat eruit. Naarmate ik ouder word,
komen er ook meer associaties uit het verleden
langs, een kinderliedje, een fragment uit een
muziekstuk. Dan speel ik dat opeens. Dat zit
dan blijkbaar in mijn hoofd en moet eruit.”
www.janwillemlagerwaard.nl
Tekst: Inge Crul
Foto: Lies Nederstigt

 CD's
Van dit optreden wordt een cd gemaakt. De
zesde. Begegnungen (1999) was de eerste. Op
Haarlem in klank en beeld (2003) verdroomt
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Wilson zou Haarlem opstoten
in de vaart der volkeren
Haarlem heeft tijden van grote bloei gekend en periodes van diep verval.
In 1813, na de ineenstorting van de Nederlandse economie tijdens de
achttiende eeuw en de daaropvolgende Franse tijd, was er in onze stad
weinig meer over van de roemruchte zeventiende-eeuwse textielindustrie,
waaraan nog zoveel straatnamen in de Vijfhoek herinneren. Maar er is
één naam, waarbij we iets minder snel de link met de textiel leggen: het
Wilsonsplein. Voor de historie van deze naam gaan we terug naar het
begin van de negentiende eeuw.

N

a zijn troonsbestijging in 1815 probeerde
koning-koopman Willem I met de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) de
economie van het verarmde koninkrijk weer
uit het slop te halen. De industriële revolutie
was grotendeels aan de Noordelijke Nederlanden voorbijgegaan. De economie dreef op
huis-industrie en kleine handwerkplaatsen.
De enige industrie van redelijke omvang was
gevestigd in België. Toen dat land zich in 1830
afscheidde, ontstond er dus een groot probleem.
Willem I dacht dat onder meer op te lossen door
eigenaren van textielfabrieken uit Vlaanderen
over te halen naar Nederland te komen. Voor
het produceren van de textiel werd gedacht aan
Twente, waar de lonen veel lager waren dan in
het westen van het land. Voor de afwerking, het
bleken en verven van de stoffen viel het oog op
Haarlem, van oudsher een textielstad van naam.
Muizenveld
De eerste textielproducent waarmee de NHM
in 1833 in gesprek kwam was Theodoor Wilson.
Zijn kunstblekerij en ververij in Stalle, nabij
Brussel, was tijdens de opstand vernield, dus
hij was op zoek naar een nieuw onderkomen.
Hij maakte een studiereis door Nederland en
vond Haarlem een geschikte plaats om zich te
vestigen. Het aanbod van de gemeente Haarlem
was zeer interessant. Hij kon 99 jaar lang, voor
slechts vijftig gulden per jaar, een flink stuk
grond in erfpacht krijgen: het Muizenveld, gelegen
tussen de westelijke stadsgracht (de huidige
Wilhelminastraat) en de Leidsevaart. Bovendien
werd hij vrijgesteld van het betalen van accijnzen
op brandstoffen en op bouwmaterialen voor
een nieuw te bouwen fabriek. Toen ook nog
de NHM het aanbod deed van gegarandeerde
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De bleker ij v a n W ils o n o p h et M u ize nv e ld ,
g ez ien v a n a f d e L eid s ev a a r t

afname van een fors deel van de productie
- katoen was een gewild product in NederlandsIndië - was de beslissing snel genomen. In 1834
werd de nieuwe fabriek ter hoogte van de
huidige Mauritsstraat gebouwd. Het was een
van de eerste grootscheepse en gemechaniseerde
industrieën van het toenmalige Nederland en al
in december van dat jaar werden de eerste
rollen calicot (onbewerkte katoen) geleverd.
Smokkelaar
Theodoor Wilson (1788-1867), en later zijn
zoon John Waterloo Wilson (1815-1883), waren
doorzetters en dat was maar goed ook, want de
eerste jaren was er veel tegenslag. Benodigde
machines mochten niet uit Engeland geëxporteerd
worden, dus smokkelde Theodoor die Nederland
binnen, waarbij in 1835 een grote partij onderdelen in beslag werd genomen. Daarbij kwam
dat de bevolking van de Vijfhoek, waar hij zijn
arbeiders moest werven, totaal verpauperd was.
De directie was meer bezig met het uitvaardigen
van reglementen (het verbod op vloeken en
alcohol drinken op de werkvloer was een van
de eerste maatregelen) dan met het zoeken
naar rendabele afzetmarkten. Gespecialiseerd
personeel moest sowieso uit het buitenland
gehaald worden.
In 1836 vernielde een zware storm een gedeelte

van het hoofdgebouw en het jaar daarop werd
dit door een grote brand vrijwel geheel in as
gelegd. Toen de fabriek eindelijk weer draaide,
volgde een nog zwaardere tegenslag.
Vanaf 1840 kwam de NHM, vanwege het mislukken van de oogst op Java, haar afspraak van
gegarandeerde afname niet meer na. De omzet
stortte in. De concurrentie was beter in het
bedrukken en afwerken van stoffen, zodat
Wilson zich vanaf dat moment vrijwel alleen
nog op het bleken concentreerde.
Sluiting
En er was best wel concurrentie, want niet alleen
Wilson was naar Haarlem gehaald. Aan het
Spaarne, ter hoogte van de huidige Parklaan,
vestigde zich Poelman Fils & Vervaeke en in
het Garenkokerskwartier Prévinaire. Door de
geniale uitvinding van de imitatie-batik kon
deze laatste het nog wel wat langer volhouden,
maar halverwege de negentiende eeuw kon de
Haarlemse textielindustrie als geheel het niet
meer bolwerken. Het aantal werknemers ging in
de drie fabrieken van in totaal 1500 terug naar
300. Ze werd overvleugeld door Twente, waar
de stoomblekerijen in opkomst kwamen.
Internationaal stelde de Nederlandse textielindustrie niet veel voor, dus kon men niet
concurreren met de lage prijzen. Voor Wilson
was de maat vol toen in 1871 de gemeente een
verordening uitvaardigde dat spoelwater van
blekerijen en ververijen niet meer rechtstreeks
op het oppervlaktewater geloosd mocht worden.
Hij sloot zijn fabriek. Toen de gemeente een jaar
later terugkwam op het besluit, omdat de lozing
van alle riolen op open water beduidend meer
verantwoordelijk bleek voor de stankoverlast,
was het te laat. De fabriek bleef dicht.

Erfpacht
Na het sluiten van de fabriek was Wilson niet
van zins om de grond, die hij immers voor een
schijntje en voor 99 jaar in erfpacht had
verworven, terug te geven aan de gemeente
Haarlem. Hij sloopte zijn fabriek gedeeltelijk,
liet de ruïne staan, verhuisde naar Brussel en
werd een gerenommeerd kunstverzamelaar.
Daarmee schiep hij een probleem voor de
gemeente, die, nu de oude stadswallen in de
jaren daarvoor gesloopt waren, grote plannen
had met het gebied. Na het dempen van de
westelijke singel moest een nieuwe, statige
woonwijk verrijzen tussen de oude Vijfhoek en
de Leidsevaart. Er zat niets anders op dan met
Wilson te gaan onderhandelen. Deze gaf zich
niet snel gewonnen, maar uiteindelijk, in 1879,
kwam men tot overeenstemming. Het erfpachtcontract werd afgekocht en als dank voor zijn
bereidwilligheid bood de gemeente aan het
Raamplein te hernoemen tot Wilsonsplein,
nadat er eerder nog sprake van was geweest de
huidige Oranjekade naar hem te vernoemen.
Die zou dan nu Wilsonskade hebben geheten.

Wilson verhuisde naar de Franse Rivièra en
schonk Haarlem een schilderij, voorstellende
Kenau Simonsdochter Hasselaer. Zijn privécollectie met schilderijen van Frans Hals,
Rembrandt en Rubens schonk hij, als symbool
van de industrieel verworven welvaart, aan zijn
geboortestad Brussel. De Wilsons waren niet
onbemiddeld toen ze naar Nederland waren
gekomen, maar moeten in Haarlem niet slecht
hebben geboerd.
Als sluitstuk van de nieuwbouw rond de Wilhelminastraat, die in 1881 was begonnen, werd in
1918 de Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein
opgeleverd. Toevallig in hetzelfde jaar als het
faillissement van de laatst overgebleven textielfabriek van Prévinaire. Hiermee kwam definitief
een einde aan een niet zo succesvolle poging de
oude textielstad Haarlem weer in oude glorie te
doen herleven.
Tekst: Hans Smit. Bronnen: Vijfhoek, Raaks en
Doelen, red. Ben Speet en Haarlem, textielstad
in de 19e eeuw, Dr. W.T. Kroese.

De dichter Mr. D.J. van Lennep (vader van
de beroemde Jacob), die in zijn buiten
‘Huis te Manpad‘ in Heemstede de
zomers doorbracht (niet ver van
de Leidsevaart, zodat hij van de stank
kon ‘meegenieten‘), dichtte halverwege
de negentiende eeuw over de blekerij
van Wilson:

Troebel voor helder water.
Vocht van Spaarnes zilvren stroomen,
Bronnat uit het duin geweld,
Beide zuiver hier gekomen
Wat heeft dus Uw glans benomen?
Wat Uw helderheid ontsteld?
Drabbig vloeit ge om Haarlems muren
Drabbig in de Leidsche vaart,
Visch nog vee kan 't gif verduren
Van Uw wrangen en boze zuren
Met verderf en dood bezwaard.
Kwam vanuit Cocytus poelen,
Kwam uit de onderaarsche krocht
Om van hitte zich te koelen
Hier een sprank naar boven woelen?
Neen, het is Fabriekenvocht.

D e ka toe nfa b r i e k v a n T hom a s
W i l s on i n H a a r l e m om st r e e ks 1 8 3 5 .
I n d eze l i t hog r a f ie i s s p e c i a l e
a a nd a c ht b e ste e d a a n d e m a c hi ne ka m e r ; d e m uur hi e r v a n i s
w e g g e l a te n zod a t d e g r ote
stoom m a c hi ne g oe d te z i e n i s .

Th eo do o r Wi l so n

J o h n Wa te r l oo W il s on
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ONDERNEMER IN BEELD

Elekrotechnicus in
hart en nieren

SAB R I N A HO P K I N S
Pedicure & Beauty
wester bogaardstraat 4 | haarlem
boek online! www.sabrinahopkins.nl

	
  

Spaarneduin
Spaarneduin
makelaars

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

makelaars

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemer Peter Kamper (64) is een geboren en getogen Haarlemmer.
Na een kleine uitstap naar Drenthe voor zijn toenmalige liefde, kon hij de
charme van onze wijk toch niet weerstaan. Ondertussen woont de veelzijdige elektrotechnicus al 29 jaar met veel plezier in de Alexanderstraat,
waarvan 8 jaar samen met zijn huidige vrouw Mirjam.
Elektrotechnicus
Al zijn hele leven is Peter Kamper werkzaam als
elektrotechnicus. Hij begon in 1968 als leerling
elektricien bij een installateur aan het Wilsonsplein, waarna hij op meerdere plekken ervaring
heeft opgedaan. “Tot 2014 heb ik gewerkt bij
een groot bedrijf, helaas werd dit overgekocht.
Hierdoor ging al het leuke kleine werk verloren.
Mijn werk bestond destijds voornamelijk uit
nieuwbouw en dat vond ik niks. Alles staat al op
tekening, dat maakte het saai.”
Succesvol als zzp’er
Momenteel is Peter als zzp’er razend druk met
allemaal ‘leuke’ klusjes. Van storingen, reparaties
en onderhoud, tot volledige verbouwingen van
badkamers en keukens. “Aan reclame doe ik
weinig, de mensen weten mij na al die jaren
te vinden, dat is een grote luxe. Er is veel
concurrentie op de markt met goedkope zzp’ers.
Hiermee helaas ook een hoop ‘puin’. Velen
bieden zich aan als zzp’er, maar beschikken niet
over de benodigde kennis van bijvoorbeeld een
badkamerverbouwing. Ze hebben geen apparatuur om aarding te meten. Alle metalen delen

in een badkamer dienen te worden geaard. Tot
mijn schrik hoor ik verhalen dat mensen onder
stroom staan door bijvoorbeeld een kapotte
vloerverwarming. Het vervelende is dat de huiseigenaar altijd verantwoordelijk wordt gesteld
voor het in dienst nemen van een persoon, en
dus voor de gevolgen als er iets misgaat.”
Gecertificeerd in elektrakeuring
Peter beschikt over papieren om elektrakeuringen te verrichten bij bedrijven. “Dit vind
ik erg leuk om te doen. Ook bij deze keuringen
kom ik gekke dingen tegen. Het wordt kouder
en laatst zag ik in een bedrijf een heel bijzondere
constructie. Men had meerdere tafelstopcontacten achter elkaar geplaatst om zo aan
het eind een kacheltje van stroom te kunnen
voorzien. Erg brandgevaarlijk, dit realiseert men
zich vaak niet. Ook kom ik bij bedrijven die alles
pico bello op orde hebben!”

Op scholen met slechthorende docenten bouw
ik in het klaslokaal microfoontjes die uit het
plafond komen te hangen. De docent heeft een
koptelefoon op en de leerlingen praten door de
microfoontjes. Om te zorgen dat iedereen alles
goed kan verstaan, werken de microfoontjes
niet tegelijk. Kinderen kunnen samen veel
decibel aan geluid produceren, daar is ons
gehoor niet op gemaakt.”
Bed & Breakfast
Naast hun huidige werkzaamheden zijn Peter en
Mirjam zes jaar geleden een B&B gestart. Het
was de bedoeling om er een logeerkamer van
te maken, maar dit is uitgegroeid tot een echt
gastenverblijf. “Het idee is spontaan ontstaan.
De ruimte stond leeg en naast logerende
familie had het meer potentie. Mijn vrouw en
ik hebben beiden geen horecaervaring, maar
we vinden het erg gezellig. Elke ochtend haal ik
verse broodjes bij Van Vessem. Aangezien ik als
zelfstandige werk, kan ik dit goed combineren.
Ik pas mijn agenda op de gasten aan.”
Kerstperikelen
Peter gaat dagelijks met veel plezier naar zijn
werk en is nog lang niet van plan om met
pensioen te gaan. Met de kerst in aantocht
verwacht hij ook een aantal extra telefoontjes.
“Mensen gaan uitgebreider koken voor de
hele familie. Van tevoren nog even stofzuigen,
wasjes draaien, vaatwasser aan van al het
voorbereidend werk en dan ligt de hoofdstop er
plotseling uit door de overbelasting. Gevolg is
een volledig donker huis, niet ideaal om gasten
in te ontvangen!”
Ben jij straks ook de pineut met kerst?
Peter komt graag langs. www.peterkamper.nl
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto: Lies Nederstigt

Microfoontjes uit plafond
“Via een contact van Mirjam - zij werkt als
voorlichter in de dovenwereld - word ik soms
ingehuurd om aanpassingen te doen.
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d en Shaune snakken naar een reëel verhaal over de opvang. Vooral Ed is fel over
de beeldvorming: “Het Haarlems Dagblad
is er heel goed in om daklozen over één kam te
scheren. Ze zoomen in op de paar daklozen die
regelmatig met een biertje op het plein hangen.
Maar je leest niet over de tachtig mensen die
hun best doen om hun leven weer op de rit te
krijgen. Ze werken als vrijwilliger en houden ons
gebouw en de omgeving schoon, zorgen dat er
elke dag een goede maaltijd op tafel staat,
helpen elkaar met formulieren en zitten in allerlei werkgroepen. Het zijn
mensen die hier fluitend
naar toe komen en zich
voor honderd procent
inzetten.” Shaune
merkt dat velen een
eenzijdig beeld hebben
over daklozen: “Wij verzorgden in juli met vier
vrijwilligers een barbecue op de buurtcamping
in het Nelson Mandelapark. De bewoners waren
daar erg blij mee en zeiden dat ze nooit hadden
gedacht dat we dit konden. Dat stigma werkt
erg belemmerend, ook als we op zoek gaan naar
werk of huisvesting.”

Buurten bij de dak- en thuislozen
Sinds een jaar heeft onze wijk aan de Wilhelminastraat ongeveer
dertig nieuwe buren en daarnaast zo’n vijftig mensen die er overdag
komen: de opvang voor dak- en thuislozen. Voor veel van hen zijn de
feestdagen een lastige periode, omdat ze vaak het contact met
vrienden, familie en zelfs kinderen hebben verloren.
Bewoners Ed Rutgers(r) en Shaune Porter(l) vertellen openhartig
over de dunne lijn tussen een succesvol leven en dakloos worden,
hun activiteiten in de opvang, hun dromen en de last die ze hebben
van ‘draaideurdaklozen’.
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Het kan iedereen overkomen
Het blijkt niet moeilijk te zijn om dakloos te
worden: Ed verleende anderhalf jaar mantelzorg
aan zijn moeder en woonde bij haar in. Toen
ze overleed, moest hij de woning verlaten. Op
dat moment dronk hij flink. En zo stond hij als
dakloze alcoholist op straat. Via via kwam hij
bij de Wilhelminastraat terecht. Shaune werd
werkloos en vervolgens strandde zijn relatie.
Hij raakte zijn huis kwijt en meldde zich bij de
gemeente. Hij kreeg onderdak in Bennebroek.
Voor hem gold, net als voor de andere daklozen
die worden opgevangen, dat hij bereid moest
zijn een traject te volgen, met als doel om
weer zelfstandig te kunnen gaan leven. Shaune
komt dagelijks vanuit de nachtopvang voor
economisch daklozen in Bennebroek naar de
dagopvang. Ed heeft een kamer op de eerste
verdieping van de Wilhelminastraat.
Ed laat zijn kamer zien: dankzij zijn ijver een
nette kamer met een bed, een stoel en een
kast. Er zijn ook kamers voor twee, drie of vier
personen. Ed vindt het ‘een acceptabele plek’.
“Als je dakloos bent geweest, is dit een prima
locatie, maar je merkt dat het een oud bankgebouw is. Je kunt bijvoorbeeld geen ramen

open zetten. Op de gangen zijn toilet- en doucheunits aangebracht. Als je met 30 mensen samen
leeft en samen eet, is de privacy uiteraard
beperkt en hangt de sfeer van de individuele
bewoners af. Het is er niet altijd prettig.”
Dagopvang
De bewoners moeten hun kamer om 9 uur verlaten, nadat ze hebben ontbeten en een broodje
voor tussen de middag hebben gesmeerd. Het is
de bedoeling dat ze overdag bij de dagopvang
zijn. Ook Shaune komt hier rond die tijd, samen

met bewoners uit andere locaties. De dagopvang
bestaat uit een grote ruimte waar tientallen
mensen, vooral mannen, zitten te praten, te
lezen, of op internet te surfen. Sommigen kijken
wat voor zich uit. Naast de recreatieruimte zijn
spreekkamers voor sociaal werkers. Ze bespreken
er de voortgang van de trajecten. Die zijn er
steeds meer: het aanbod is de laatste maanden
verdubbeld, ook omdat de doorstroom is verbeterd. Sinds de start in november 2015 zijn er
vijfentwintig mensen doorgestroomd en aan het
eind van dit jaar naar verwachting dertig.
We spreken Ed en Shaune in de recreatieruimte.
Bezoekers kunnen hier een paar dagen per
week schilderen en tekenen of muziek maken.

bakken eten bracht dat we boven opwarmden.
Daar zijn we van afgestapt. Tegenwoordig krijgen
vrijwilligers een budget van HVO-Querido,
waarmee ze boodschappen doen en een lekkere
maaltijd maken. Het kost minder en is een stuk
lekkerder. Doordat we goed op de uitgaven
letten, kunnen we af en toe wat extra’s doen.
Zo hebben we meegedaan met de spaaracties
van Albert Heijn voor pannen en opbergdozen.
Met een kleine bijbetaling hebben we de
keukeninventaris gekocht.”
Kerst
Voor de meeste dak- en
thuislozen is de warme
maaltijd het belangrijkste moment van de
dag. En dat zal tijdens
de kerstdagen niet
anders zijn. Ed: “De meeste daklozen hebben
een bloedhekel aan kerst. Heel simpel omdat
het merendeel van hen nauwelijks contact heeft
met familie, vrienden of kinderen. Juist tijdens
de feestdagen word je er mee geconfronteerd.
Wij wonen samen met dertig mensen die we
niet hebben uitgekozen, maar die op een
gegeven moment als veredelde familie gaan
fungeren.” Shaune: “Het is fijn dat we vanuit
de cliëntencommissie en samen met allerlei
organisaties een behoorlijk kerstdiner kunnen
neerzetten bij Stem in de Stad aan de Nieuwe
Groenmarkt. We verwachten tussen de tachtig
en honderdvijftig mensen.”

Wensen
En als we toch in decemberstemming zijn:
Ed en Shaune zijn lid van de cliëntencommissie.
hebben Ed en Shaune nog wensen voor 2017?
Shaune: “Ik ondersteun de medewerkers in de
Wilhelminastraat en in Bennebroek. Dat kan zijn In ieder geval zien ze graag dat de uitstroom
die de laatste maanden groeit, op niveau blijft.
door een kop koffie voor een gast te halen, of
Want dat werkt heel motiverend voor daklozen
een gesprek te hebben als het team geen tijd
die met hun traject bezig zijn. Ook zou het mooi
heeft. Samen met mijn collega Jet betaal ik de
zijn als werkgevers meer kansen zouden bieden
daklozen die vrijwilligerswerk doen: 1,25 euro
aan daklozen die aan het werk willen en dat de
per uur. En samen met Ed geeft ik advies aan
cliënten en help ik ze met administratieve zaken, gemeente meer woonruimte beschikbaar gaat
stellen, zodat mensen niet onnodig lang blijven
zoals het aanvragen van een DigiD, of het invul‘hangen’. Daarnaast wensen ze een beter imago
len van formulieren.”
in de buurt en in de stad. Ze vinden het belangrijk dat er een dialoog is tussen omwonenden
Pannenzegels sparen
Om zes uur sluit de opvang en gaan de daklozen en daklozen, in plaats van te oordelen op afstand.
naar hun slaaplocaties. De bewoners van de
Daarom organiseert de cliëntenraad voor de
Wilhelminastraat nemen trap of lift naar hun
hele wijk een (alcoholvrije) nieuwjaarsborrel op
kamers. Daar staat in de gezamenlijke eetruimte donderdag 5 januari om 19 uur!
een maaltijd klaar. Ed: “Toen ik hier kwam,
hadden we een cateringbedrijf dat in grote
Tekst: Ferdinand Pronk, foto: Lies Nederstigt
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ZONNEPANELEN

LOES HOFHUIS

Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

uitvaartverzorging

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

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.

Collectief zonnedak op Stadskantoor Zijlpoort

Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met

Bewoonster en deelneemster Pauline
Poeze gaf op de openingsbijeenkomst helder antwoord op de vraag
waarom mensen investeren in zo’n
project. “Vanwege het milieu? Ja.
Vanwege hun portemonnee? Ja.
En vooral omdat je het samen
doet. Dan kun je beter samen 261
panelen op één dak hebben dan vijf
paneeltjes op je eigen dak.”

haar dochter Linette. Zij geven advies en gaan voor
kwaliteit, het assortiment is ruim ingericht voor uw
huisdier en ook voor verschillende homeopathische
geneeswijzen.
Bea’s Dierenboetiek, Gierstraat 60-62-64,
2011 GG Haarlem. Tel. 023-5324802

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

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

spiritualiteit voor alledag

Vierde project
Deze installatie van Spaarnezaam is
het vierde zonnestroomproject dat
door een Haarlemse coöperatie is
gerealiseerd. Andere zonnedaken
in collectief eigendom zijn er in het
Ramplaankwartier (op de Fablohal,
DE Ramplaan), het Garenkokerskwartier (op het Seinwezen, Zon
op Garenkokerskwartier) en in
Haarlem Noord (Prins Staal in de
Waarderpolder, Noorderlicht).
S a m en h et d a k o p . Tr o t s e b est u u r d er s va n S p a a r n eza a m en va n d e g em eente ( d e w et h o u d er s B o tter en S i k kem a )
Spaarnezaam richt zich op het
centrum van Haarlem. Daarbij
maakt ze gebruik van de regeling van de postcode‘Supertrots’ zijn ze allemaal op het jongste collectieve zonnedak: het
roos: de deelnemers komen uit het hetzelfde
bestuur van de energiecoöperatie Spaarnezaam, de wethouders Cora-Yfke
postcodegebied (2011) én alle daaraan
Sikkema (duurzaamheid) en Jur Botter (vastgoed) en alle deelnemers.
grenzende postcodegebieden.

Het vierde project in Haarlem, het eerste gemeentelijke dak, op de grens
van onze wijk: de Zijlpoort.

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

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

H

aarlem wil in 2030 CO₂-neutraal zijn.
“Dit is weer een stapje op de weg naar
de verduurzaming van de stad”, aldus
wethouder Sikkema bij de officiële opening op
29 november. Collega Botter beloofde dat de
gemeente haar voorbeeldfunctie blijft houden
door de duurzaamheid te stimuleren voor haar
eigen gebouwen. En, zo filosofeerde hij, stel
dat er straks reële mogelijkheden zijn voor
dakpannen met zonnecollectoren erin, waarom
zou dat dan niet een optie kunnen zijn voor het
monumentale stadhuis op de Grote Markt?
Razendsnel
Het is allemaal razendsnel gegaan sinds de
eerste drukbezochte informatiebijeenkomst in
de Bibliotheek in maart. Bewoners die zonnepanelen willen maar daar zelf geen (geschikt)
dak voor hebben, meldden zich aan, kochten
zonnedelen en Zon&Co kon gaan installeren.

Sinds 9 november delen 36 huishoudens hier de
zon met 261 zonnepanelen die schone stroom
leveren via energiemaatschappij Qurrent. Een
groot deel van hun stroomverbruik is nu CO₂vrij. Doordat ze een lagere elektriciteitsprijs

Bibliotheek
De aanvankelijke plannen om zonnepanelen op
het dak van de Bibliotheek te leggen (tussen
Gasthuisstraat, Doelenplein en Gedempte
Voldersgracht) leken snel realiseerbaar, maar de
gemeente (eigenaresse van het gebouw) heeft
zich verkeken op de renovatie van het dak en
van de rest van het gebouw. Onduidelijk is nog
wanneer dit werk klaar is. Spaarnezaam is nu
naarstig op zoek nu naar alternatieve daken.
Liefst groot, goed op de zon gericht en zonder
schaduw.
Suggesties voor daken zijn dus welkom en de
deur staat ook nog altijd wagenwijd open voor
nieuwe deelnemers en leden.

betalen, verdienen ze hun investering van 340
euro per aandeel binnen acht tot tien jaar terug.
Een zonnepaneel brengt afhankelijk van de ligging en het aantal zonne-uren 220 tot 275 kWh
per jaar op.

Meer informatie op www.spaarnezaam.nl
Tekst: Inge Crul, met dank aan Benno Boeters
van Spaarnezaam
Foto's: Bea Cordes en Benno Boeters
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DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

De fietsspecialist

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

Logopedist-stottertherapeut en
speltherapeut-kindertherapeut bieden hulp bij

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

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

HALF
KIPPETJE
UIT DE JUS
¤16,-

Posters & Banners

¤ 12,50

Drukwerk & Textiel

bij het tonen van deze advertentie

Kopiëren & Printen

Belettering & Vormgeving

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

Z

e was één jaar toen ze in de Vijfhoek kwam wonen, maar voelt zich
een echte Haarlemse. Nina Tangermann (12) woont samen met haar
moeder Linda en oudere broer Rick vlak bij het Nieuwe Kerksplein op
de Nieuwe Raamstraat 16-rood. Met opa en oma op nummer 16-zwart is
dankzij deze woonconstructie alle familiehulp binnen handbereik.

Wensput
Met Koningsdag is Nina voor haar deur met een
wensput te vinden. Ze maakt dan een straatput
goed schoon en legt er een dekentje met een
vuilniszak in. “Mensen kunnen dan geld in de
put gooien en een wens doen. De vuilniszak

Brugklas
Nina is geboren in Zaandam maar kwam al als
baby in de Vijfhoek wonen. “Mijn opa en oma
wonen onder ons, dat vind ik heel fijn want ik
hoef daardoor nooit naar de opvang.” Ze zit
in de brugklas havo/vwo van het Coornhert
Lyceum in Haarlem Zuid, op de grens van
Heemstede, en moet aan het eind van het
schooljaar een richting kiezen. “Ik hoop op het
vwo te worden toegelaten. Wiskunde vind ik
het leukste vak samen met Engels. Later wil ik
dokter worden om onderzoek naar kanker te
doen.” Opa Tangerman, die al acht jaar trouw
het Binnenblad in de wijk bezorgt, helpt haar
graag bij haar huiswerk.
3D kaarten
Met anderhalf uur huiswerk per dag houdt Nina
voldoende tijd over voor
leuke dingen. Haar
grootste hobby is
3D-kaarten maken.
Met kerst maakt ze mooie
kaarten die naar alle
vrienden en familie worden gestuurd. Verder speelt
ze graag Candy Crush op de iPad
en vindt ze het leuk om met hond
Lucky uit te waaien op het strand. “Ik heb
twee jaar op kickboksen gezeten bij Geel-Wit
en trainde elke week met wedstrijden in het
weekend. Ik ben daar vanaf gegaan omdat ik
binnenkort wil gaan voetballen bij de Koninklijke
HFC in Haarlem. Helaas is er een wachtlijst.”
Camping
Haar moeder heeft een stacaravan op Camping
Berkhout bij Hoorn. In de zomervakantie is
Nina daar vaak te vinden. Ze is daarom bijna
nooit met mooi weer in de Vijfhoek. “Ik ga vaak
met mijn opa en oma op vakantie. Meestal
gaan we naar de camping, maar de laatste
twee jaar gaan we ook vaak naar zonnige
eilanden als Gran Canaria of Kos. Verder ben ik
met ze naar Portugal, Polen en World Disney in
Florida geweest.”

Handelsgeest
Nina heeft
een beetje
een handelsgeest. Dat heeft
ze van haar moeder. Samen staan
ze geregeld op rommelmarkten als de Zwarte
Markt in Beverwijk. Verder vindt ze het leuk om
te koken. “Met kerst gaan we altijd met de hele
familie gezellig samen eten. Ik kook dan met
mijn moeder of oma een lekkere maaltijd voor
iedereen.”

zorgt er voor dat het geld niet echt in de put
kan vallen.” Mensen worden aangemoedigd een
wens te doen door de volgende slogan ‘Vandaag is het Koningsdag, een dag waarop heel
veel mag. Gooi een muntje in put, het valt echt
niet in de prut. Doe een wens en maak me blij,
de wens is voor u en het muntje voor mij’.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt en Bart Tangerman

Drie generaties op pad
Veel vriendinnen in de Vijfhoek heeft ze niet,
toch vindt ze het leuk om in de stad te wonen.
“De meeste van mijn vriendinnen ken ik van
school en die wonen buiten het centrum. In de
zomer heb ik een vast vriendinnetje op de
camping en in de winter ben ik vaak binnen
mijn huiswerk aan het maken. Verder loop ik
bijna elke avond een uur door De Hout met
mijn moeder en oma. Drie generaties op pad!”
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VAN DE WIJKRAAD / EVENEMENTEN

VAN DE WIJKRAAD

Vier jaar Vijfhoeker met hart en ziel
wijk om te onderzoeken wat er leefde. Wijk op
Groen is het belangrijkste project dat daaruit
is voortgekomen. Dit project is een prachtig
voorbeeld van samenwerking tussen wijkraad
en bewoners: de wijkraad heeft het geïnitieerd
en er geld in gestopt en de bewoners hebben
de aanvragen gedaan voor de subsidies. Acht
van de negen projecten zijn gehonoreerd. Een
enorm succes!
Dit jaar heeft de wijkraad ‘veiligheid’ als
centraal aandachtspunt. We denken en werken
mee aan het verbeteren van de verkeerssituatie
in de wijk. Verder zijn er de welbekende onderwerpen als coffeeshop the Lounge, overlast van
horeca, veiligheid van festivalterreinen en de
24-uursopvang. Hierbij zijn we vanaf het begin
betrokken en het heeft echt onze zorg.
Ik vind het een taak van een wijkraad om
bewoners overal bij te betrekken. We doen dat
bijvoorbeeld door het wijkdiner in de Nieuwe
Kerk en met de kerstborrel. Dat is een platform
waar je mensen op een plezante manier tegenkomt. En de mensen zien dat er een actieve
wijkraad is die ook leuke dingen organiseert.”

Is er na het vertrek van voorzitter Arjan van Minderhout leven voor de wijkraad? Hoe staat de wijkraad ervoor? Een terugblik en vooral een blik vooruit.

T

ijdens de bewonersborrel van de wijkraad
op 12 december nam Arjan van Minderhout
(67) afscheid als voorzitter. Niet omdat
hij het beu is, nee hij spreekt nog steeds met
passie over wat er speelt en wat er is bereikt.
Maar hij vertrekt naar Deventer. Hoe valt die
stap te rijmen met zijn tomeloze inzet voor onze
centrumwijken?

Veel tekst - geen oeverloos geklets
Je zou niet zeggen dat hij hier pas vier jaar
woont. Arjan is inmiddels een bekend persoon
in het Haarlemse. Markant. Zijn joyeuze stijl
en taalgebruik verraden nog zijn Limburgse
afkomst van lang her. Hij is een doener en een
prater: “Ik heb veel tekst”, zegt hij grappend.
“Sommigen zullen me missen, anderen zijn
wellicht blij dat ik vertrek, want ik heb een
heel eigen stijl van vergaderen. Geen oeverloos geklets, het gaat me om de inhoud en de
afspraken.” De kunst van het vergaderen heb
ik geleerd tijdens mijn voorzitterschap van een
16

grote medezeggenschapsraad. Alle trucs en
valkuilen heb ik ontdekt. Ik geef mijn kennis
door in cursussen vergadertechniek bij de
Vrijwilligers Centrale Haarlem.”
Bliksemcarrière
“Toen ik vanuit Hillegom in de Korte Houtstraat
kwam wonen, las ik in het Binnenblad dat de
wijkraad nieuwe leden zocht. Ik heb me meteen
gemeld, want het is een kostelijke manier om
snel ingeburgerd te raken in Haarlem. Op de
tweede vergadering werd ik al tot voorzitter
benoemd. Toen is ook Jochem Koetsveld
formeel benoemd als secretaris en Maaike Beun
als penningmeester. Omdat zij tegelijk met mij
de wijkraad verlaten, heb ik even gevreesd voor
de continuïteit, maar ik ben ongelooflijk blij
dat er nu goede kandidaten zijn die het over
willen nemen.”
Mooie resultaten
“Ik ben begonnen met een grote enquête in de

Gelijk speelveld en het geld
Arjan juicht het toe dat bewoners zelf initiatieven ontplooien, met of zonder wijkraad. Hij
heeft aan de wieg gestaan van het plan dat de
hele financiering van de wijkraden omgooit,
zodat voortaan naast de wijkraden ook inwoners
subsidie kunnen krijgen voor wijkplannen.
“Gelijk speelveld heet dat”, zegt Arjan. “De plannen
moeten wel goed zijn, ze worden beoordeeld
door een commissie. Op deze manier gaat er
ook minder geld verloren in wijkraden die niets
ondernemen. Ik hoop dat we volgend jaar al
met dit nieuwe systeem gaan werken.”
Waar ben je trots op?
“Dat we een goed functionerende en actieve
wijkraad zijn. We hebben echt onze positie
bevochten. Toen ik begon vond de gemeente de
wijkraden een verouderd fenomeen. Ze wilde
onze bevoegdheden en activiteiten flink beperken
en de subsidie afbouwen. Gelukkig is het tij
gekeerd, doordat een aantal wijkraden heeft laten
zien dat ze draagvlak hebben. De gemeente kan
zelfs niet meer buiten ons. We zijn echt een
vertegenwoordiger en een verbindende schakel.
Ik ben er trots op dat bewoners in de wijk ons

in toenemende mate weten te vinden. In het begin gebeurde dat
nauwelijks en dacht ik: Waarom doe ik dit? Voor wie doe ik dit? Nu
komen er veel meer reacties.”

Wat is er allemaal te doen?

Hoe zie je de toekomst van de wijkraad?
“Het is afwachten in hoeverre er burgerinitiatieven komen. Dat gebeurt
nu nog maar mondjesmaat. De gemiddelde bewoner heeft veel drempelvrees om de gemeente te benaderen voor een initiatief. De leefbaarheid
van de wijken kan nog omhoog door betere verkeersveiligheid en meer
sfeer in de wijk. De Korte Houtstraat en Korte Annastraat zijn een
voorbeeld: door honderd procent bewonersinitiatief uitgegroeid tot
fantastische straatjes.”

Kerstconcert in de Nieuwe Kerk - zondag 18 december
Vrouwenkoor Malle Babbe geeft een kerstconcert onder leiding van
Leny van Schaik. Aanvang 15 uur, toegang is gratis. Er wordt glühwein
& thee geschonken. Collecte bij de uitgang.
Op de 18e niet in de gelegenheid om met eigen ogen te zien of de
restauratie van de Nieuwe Kerk de afgelopen maanden geslaagd is?
Tussen 19 en 23 december kunt u van 13 tot 16 uur gratis
binnenlopen. Ook leuk voor kinderen.

Speurtocht naar geluk
Op een van de laatste dagen van dit jaar verhuizen Arjan en zijn vrouw
Monique naar Deventer. “Ik ben al een aantal jaar met pensioen. Na
een jarenlange speurtocht door Nederland denken we de plek te hebben
gevonden waar we onze oude dag willen slijten: Deventer. Dat is Haarlem
in het klein. Ik zal mensen gaan missen in Haarlem, maar goede
vrienden blijven. En het wordt wennen dat ik niet meer in de wijkraad
zit. Maar wat ik in Haarlem heb gedaan, ga ik daar misschien nog eens
doen. Met dezelfde motivatie als in Haarlem: snel je stad leren kennen
en snel een netwerkje opbouwen van mensen met wie je samen iets
kunt betekenen voor de stad.“

39ste Kerstsamenzang Nieuwe Kerksplein - zaterdag 24 december
De kerstsamenzang is een typisch Vijfhoek-evenement waar traditie
en herinneringen worden gekoppeld aan het samen zingen van oude
en nieuwe kerstliederen. Jong en oud, buurtbewoners en nietbuurtbewoners, iedereen is welkom! Aanvang: 23.55 uur.
Meer info: www.kerstzang.in-haarlem.nl

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Lies Nederstigt

Beste wijkbewoners,
U zult inmiddels al lezend wel
begrepen hebben dat ik stop met
mijn werk als voorzitter van de
wijkraad. Eind dit jaar verhuis ik
naar Deventer, waarvan ik vind dat
het net klein Haarlem is. Ik bedank
bewoners, wijkraadsleden, de medewerkers van het
Binnenblad en de vele mensen van de gemeente Haarlem,
Spaarnelanden, politie en handhaving voor de
vruchtbare samenwerking in de laatste 3,5 jaar.

Nieuwjaarsduik Zandvoort aan Zee - zondag 1 januari 2017
De oudste Nieuwjaarsduik van Nederland. In 1960 dook Ok van
Batenburg met een groep zwemmers van Njord '59 uit Haarlem voor
het eerst op Nieuwjaarsdag de zee in. Dit jaar vindt het evenement
dus voor de 57ste keer plaats. Aanvang 14 uur. Verzamelen ter
hoogte van Beachclub No.5, Boulevard Paulus Loot 5.
Nieuwjaarsborrel daklozenopvang – donderdag 5 januari
De bewoners van de dak- en thuislozenopvang houden een (alcoholvrije) nieuwjaarsborrel waarvoor alle wijkbewoners van harte zijn
uitgenodigd. Wilhelminastraat 10-12. Aanvang 19 uur.

Het ga jullie goed in deze geweldige stad Haarlem!

Concerten Nieuwe Kerk – zaterdag 28 januari en 25 februari
Op 28 januari geeft The Delta Piano Trio een bijzonder kamermuziekconcert. Het trio bestaat uit drie jonge Nederlandse musici: violist
Gerard Spronk, celliste Irene Enzlin en pianiste Vera Kooper.
Meer info: www.deltapianotrio.com
Stephanie Brandt, Ruth Dyson, Eva Gemeinhardt, Hester Groenleer
en María Martínez Ayerza vormen tezamen het blokfluitquintet Seldom Sene. Op 25 februari brengen zij zelden uitgevoerde werken ten
gehore. Meer info: www.seldomsene.com
Aanvang op beide dagen 15:30 uur, toegang gratis. Deurcollecte om
de kosten te dekken.

Groet,
Arjan van Minderhout

Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad plaatsvinden?
Kijkt u dan op www.haarlem.nl

Ik wens mijn opvolger en de nieuwe penningmeester en secretaris
alle energie toe om de bruisende wijkraad bruisend te houden.
Andere vertrekkende wijkraadsleden Jochem en Maaike:
bedankt voor jullie geweldige werk.
Ik zal op de jaarvergadering 2017 nog éénmaal aanwezig zijn
om formeel de bevoegdheden over te dragen.
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SPAANSE WINKELTJE

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

‘Buen provecho’ in de Keizerstraat

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

Keizerstraat 3-5
2011 VS Haarlem
Tel: 023 531 4896
Email: info@vanputten.nl
Website: www.rvanputten.nl

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

229.-

M

idden in de Keizerstraat kost het niet veel moeite om je in Spanje te
wanen. Bij het Spaanse winkeltje La Zamorana staat de Spaanse
vlag voor de deur. En binnen vind je Estefanía Morillo, een kleine,
stoere vrouw van 73. Vandaag getooid met het schort ‘Mama’s special’.
Ze draagt het met trots, want ze houdt van de producten die ze maakt. Om
haar heen de mooiste hammen en voor haar een vitrine met heerlijke hapjes.
Alleen de taal maakt ze al aanlokkelijk: ‘queso en aceite de oliva’ klinkt heel
anders dan ‘kaas en een schaaltje olijven’. Una buena tapa!

dat je niet goed weet wat je met zo’n hele ham
moet, komt ze direct met een advies. “Hang ‘m
met een haak aan de muur en snijd ervan wat
je nodig hebt. Je kunt er makkelijk zes weken
mee doen. Het is heerlijk met meloen of op een
broodje. Ik leer je wel hoe je moet snijden en
geef je een recept.” En zo heeft ze steeds goede
ideeën, bijvoorbeeld voor leuke cadeaus die ze
persoonlijk uit haar moederland haalt.

Salamanca
Het levensverhaal van Estefanía is bijzonder,
maar daar vertelt ze graag een andere keer
uitgebreid over. Nu gaat het haar om de winkel:
ze startte in juli en de loop moet er nog wat beter
inkomen. Dat komt vast goed, want wie met
haar praat smelt, mede dankzij zinnen zoals:
‘ga maar even zitten liefje’. Toch iets over haar
achtergrond. Ze werd geboren in Salamanca,
zo’n tweehonderd kilometer ten westen van
Madrid. Als kind van elf kwam ze naar het
westen en groeide op in een Amsterdams gastgezin. Dat stelde haar onder andere in staat om
sportleraar te worden. Ze had een sportschool,
tot haar lichaam ging protesteren. Dat was
reden voor een nieuwe stap: in Spanje leerde ze
heerlijk koken.

Als je in haar winkeltje rondkijkt en Estefanía
hoort spreken over haar liefde voor goed eten,
loopt het water je in de mond. Ongetwijfeld is
haar eigen favoriete gerecht iets heel bijzonders.
Inderdaad, maar niet direct wat we verwachten,
namelijk zuurkool met een rookworst van de
Hema. Desondanks: eet smakelijk, ofwel ‘buen
provecho!’

Schapenkaas
Na banen in goede Nederlandse restaurants
startte ze haar eigen bedrijf: La Zamorana,
genoemd naar een schapenkaas uit de provincie

Zamora. Natuurlijk kun je die bij haar kopen. Ze
koos voor Haarlem als plek voor haar winkel,
onder andere om dicht bij haar dochter en
kleinkind te zijn. Bij La Zamorana koop je geen
eten uit het schap, want het wordt speciaal
voor je gemaakt. Minstens een dag van tevoren
geef je in de winkel of telefonisch je wensen
door. Dat mag een gerecht voor één persoon
zijn, maar ook een complete lunch voor een
flinke groep. Stel gerust een wazige vraag over
de maaltijd, dan maakt Estefanía iets met
spullen die je lekker vindt. Op de dag dat je het
eten haalt, bereidt ze het in een professionele
keuken.

Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Lies Nederstigt

Puur Spaans
Natuurlijk gebruikt ze ingrediënten uit Spanje.
Ze heeft daar speciale adresjes voor, waar ze
regelmatig persoonlijk inkoopt. Het zijn producten die je in Nederland niet of nauwelijks
vindt. Zoals een speciale wortelwijn of heel
bijzondere hammen. En als je vertwijfeld zegt
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CONTACT

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

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

Kijk op de wijk

Sta er eens bij stil: de StadsKunstkamer op de hoek van Raaks en Jacobstraat.
Hier zetten regelmatig Haarlemse kunstenaars zich in de etalage.
Nog tot 1 januari is dat Piet Zwaanswijk. Zijn expositie ‘Kelderopruiming’ wisselt regelmatig.
Op de foto de kunstvitrine van de afgelopen weken, met het thema ‘Zorg’.
Als dit Binnenblad verschijnt, is de etalage gewijd aan kerst.

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

Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een aantal
buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
Het verschijnt zes keer per jaar (even maanden) in
een oplage van 1700 exemplaren en buurtbewoners
krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart, Ellen Vestjens, Ferdinand Pronk,
Hans Smit, Inge Crul, Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43),
Linda Lampe en Mijke Groot

Voor kopij en advertenties
Heeft u een onderwerp waarover u graag een artikel
in het Binnenblad geplaatst wilt zien, stuur uw idee of
tekst naar redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie besluit weloverwogen om een ingezonden
artikel, brief, foto et cetera wel, mogelijk in aangepaste of ingekorte vorm, of niet mee te nemen in het
Binnenblad. Dit zal na het overleg in de redactie ook
worden teruggekoppeld.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

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
Ferdinand Pronk, lid

Bezorgers
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn, Marjolein
Wiegers, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk
Printerette Haarlem
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Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

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

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

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

