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WOON JIJ OOK HIER
Huyb Kelder is restaurator en wil altijd graag
het verhaal achter het schilderij weten. Hoe is
de eigenaar aan het schilderij gekomen? Dan
blijkt er vaak, naast marktwaarde, ook sprake
van emotionele waarde. En blijkt dat er een
interessant verhaal aan zit. En dan maar hopen
dat bij restauratie niet tevoorschijn komt dat de
signatuur vervalst is! Het blijft een boeiend vak.
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SOCIALE WIJKTEAMS
In tijden dat de zorg alleen maar
duurder wordt, is het fijn te weten
dat het sociaal wijkteam gratis is en
zonder indicaties werkt. Annette Kamp en Ingrid
Swakman leggen uit hoe de teams werken. Is er
iets misgegaan en bent u de regie een beetje
kwijt over uw leven? U nodigt ze gewoon uit op
de thee en vertelt uw verhaal. Als vanzelf
worden er aanknopingspunten gevonden om
weer verder te kunnen.

KERSTRECEPTEN
Geniet van het koken, geniet van het eten, geniet
van elkaar. En laat eens een ander meedelen in
uw gezelligheid! Geen idee wat op tafel te zetten
met de kerst? Vier restauranthouders uit onze
wijk helpen u uit de brand. Suggesties van
professionals uit eigen keuken dienen tot
inspiratie voor iedereen die van koken houdt.
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MEER DAN DE CLOWN
Zijn 'fifteen minutes of fame'
werden hem niet gegund door
het Haarlems Dagblad.
Binnenblad maakt het goed. Redacteur Hans
Smit schreef een lekker leesbaar boek over de
man die iedereen kent: Ben Cramer. Maar kent
u hem ook echt?

15

ONTDEK LITERAIR HAARLEM
Amsterdammer Henri Beerman
kwam in 2004 in Haarlem wonen
en nam zijn liefde voor literatuur
mee. Hij wil iedereen aan het lezen krijgen en
dus organiseert hij de Haarlemse versie van
De Leesclub van Alles en van Literatour, een
fietstocht van ruim twee uur die langs schrijvers
voert als Bilderdijk, Ferron en Mulisch en eindigt
bij Hildebrand in de Hout!
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JIPPIES KATTENCAFÉ
Bent u kattenliefhebber en heeft u door omstandigheden geen kat in huis? Dan weet u nu
waar u heen moet. Op dierendag opende het
eerste kattencafé van Haarlem en omstreken.
Voor de eigenaren Maureen van der Meij en
Stefan van den Berg kwam daarmee een lang
gekoesterde droom uit. Hun passie voor katten
combineren zij moeiteloos met die voor koken,
aangeboren gastvrijheid en sociaal gevoel.
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Steigeren
Ooit een voordelig reisje naar Spanje
geboekt. Heerlijk weer, fijn eten. Alleen:
het hotel was nog niet af. Zaten we twee
weken in de herrie van ratelende boren
en rammelende betonmolens.
Daar moet ik al maanden aan denken.
Eigenlijk sinds de crisis voorbij is en
bewoners enthousiast in hun vastgoed
investeren. Mooi voor de wijk, maar
een aanslag op mijn woongenot. Als ik
ooit opnieuw mocht beginnen, startte
ik in Haarlem een steigerverhuurbedrijf.
Voor elke steiger die wordt afgebroken
komen er twee terug. En dan zijn er die
zijn afgeplakt met plastic, zodat je geen
idee hebt wat zich daarachter afspeelt.
Totdat ze de voegen gaan uitboren,
dan schiet je om zeven uur ’s ochtends
je bed uit. En kun je ook maar beter
meteen vertrekken, want je hebt geen
idee hoeveel voegen er in een huis
zitten. Wat wel minder wordt, zijn de
radio’s. De hardwerkende Zelfstandigen
Zonder Pensioen op de steiger hebben
tegenwoordig dopjes in hun oren.
Maar voor de rest, tussen zeven
en drie is het afzien in onze wijk.
Zelfs in het weekend, dan komen de
amateurs, familie en vrienden, of
gewoon Poolse Zelfstandigen Zonder
Perspectief. Die beginnen iets later,
een uur of acht, maar daar staat dan
weer tegenover dat ze tot een uur of
elf ’s avonds doorgaan.
Gelukkig trekt ook de stedelijke economie wat aan, zodat er al maanden hier
en daar wat straten totaal worden opengebroken. Bij het verlaten of betreden
van de buurt zijn al borden verschenen
met LET OP, VERKEERSREGELAARS.
Gezien de communicatieve vaardigheden
van deze Zelfstandigen Zonder Politiepet, geen overbodige waarschuwing. Op
naar de kerst, naar een paar dagen
vredige stilte. Het zij ons gegund.

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER?

Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.
huidadvies

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

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

Volg ons op
Facebook

Woon jij ook hier?

Geboren in Indonesië en na diverse omzwervingen in onder meer België en
Denemarken, belandt schilderijenrestaurator Huyb Kelder (68) in 1973 in
Haarlem. Sinds vier jaar heeft hij zijn restauratieatelier aan het Nieuwe Kerksplein. Hij vertelt over zijn klanten, zijn werkwijze en hoe hij het vak is ingerold.

hebben veelal een eigen restauratieatelier of
een vast adres. Huyb werkt het meest voor
particulieren. “Ik denk wel dat het voor veel
particulieren straks te duur wordt om hun
schilderijen te laten restaureren, omdat het veld
professionaliseert. Daardoor zal men minder
vaak laten restaureren en dat is jammer want je
vindt de leuke schilderijen vaak bij particulieren.”
 Afkomst
Alvorens tot opdracht te komen, worden olieverfschilderijen in het atelier beoordeeld en
moeten er testjes gedaan worden om tot een
offerte te komen. “Meestal kan er ter plekke
een goede inschatting gegeven worden en daar
kan ik me dan ook aan houden. Wel wil ik altijd
graag het verhaal achter het schilderij weten,
dan weet je ook hoe de eigenaar aan het
schilderij is gekomen. Naast marktwaarde is er
vaak ook sprake van emotionele waarde. Dan
blijkt dat er een interessant verhaal aan zit.”

Échte muggen die HRLMRS

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

De ka t j es o p d i t s c h i l d er i j g i n g en s c h u i l a c hter een d i k ke l a a g vu i l en ver k l eu r d e ver n i s .
Nu d e b eh a n d el i n g k l a a r i s , s p r i n g en ze a l s h et w a r e w eer va n h et d o ek.

Op het gezelligste uitgaansplein van Haarlem.
Dagelijk vers gesneden en ambachtelijk bereidde Vlaamse frites. Met keuze uit meer dan 20 verschillende sausen,

 Badhuis
Huyb kwam begin jaren zeventig op het Leidseplein wonen. In die periode waren de huizen
daar nog niet allemaal voorzien van een
badkamer. “Mijn hospita verwees mij naar het
badhuis waar ik voor 45 cent een stortbad
kreeg van tien minuten.” Kort daarna kon men
subsidie krijgen om een badkamer in te richten
en zo werden veel huizen opgeknapt.

waaronder HOMEMADE Pindasaus, Whiskeysaus, Truffelmayonaise, Sambalmayonaise en Citroenmayonaise.
FRIETHUIS DE BOTERMARKT | BOTERMARKT 29 | 2011XL HAARLEM | 023 - 5747031

JOPENKERK HAARLEM
BROUWERIJ | GRAND CAFÉ | RESTAURANT

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

 Het roer om
Als werktuigbouwkundige heeft Huyb tot zijn
vijftigste als projectplanner bij een groot ingenieursbureau gewerkt. “Door mijn groeiende
interesse in het restaureren van schilderijen
besloot ik het roer om te gooien. Ik bestudeerde
de ontwikkelingen in de vakliteratuur in de
bibliotheek van het ICN (Instituut Collectie
Nederland) in Amsterdam. Daarnaast werkte ik
in ateliers en leerde van collega’s. Tegenwoordig
eisen musea dat je een masteropleiding hebt
gevolgd, vroeger leerde je dat al werkend zelf.”
 Restauratie
Rookaanslag, ander oppervlaktevuil en vergeelde
vernis zijn de meest voorkomende aanleidingen

om een schilderij te behandelen. “De vernissen
van vroeger verkleuren sneller, die van tegenwoordig zijn veel stabieler. Het verwijderen
van die storende lagen gebeurt met speciale
oplosmiddelen op waterbasis of alcoholachtige
mengsels.” Regelmatig is meer behandeling
nodig vanwege aanwezige schade zoals een
scheur(tje) of loszittende verf. Daartoe is het
atelier ingericht met specialistische apparatuur
en daglichtlampen.

 Signatuur
Bij restauratie worden aspecten van het schilderij
veel beter zichtbaar. De maker van het schilderij
is echter niet altijd eenvoudig te achterhalen
doordat de signatuur eerder vervaagd is, of
omdat de eigenaren het niet weten. “Het is leuk
 Retoucheren
als er een signatuur tevoorschijn komt tijdens de
Huyb schildert zelf ook en heeft bij een fijnrestauratie. Maar het komt ook voor dat de
schilder aan de Kunstacademie Haarlem met
signatuur is vervalst en dat is dan slecht nieuws.
kleine penseeltjes leren schilderen. Hij is van
Maar het kan ook anders uitpakken. Zo vond mijn
mening dat je als restaurator zelf ook moet
leermeester ooit een portret bij een vuilnisbak.
kunnen schilderen. “Bij restaureren moet je
Bij het schoonmaken kwam er een heus
vaak retoucheren. Dan moet je met speciale
zeventiende-eeuws bloemstuk tevoorschijn ter
restauratieverf kunnen werken, kennis hebben
waarde van 40 duizend gulden. En wat te denken
van kleur en een schilderij kunnen beoordelen.
van de Salvator Mundi van Leonardo da Vinci.
Dat leer je onder andere door zelf te schilderen.” In 1958 geveild voor 45 pond en vorige maand
verkocht voor 400 miljoen dollar. Het blijft een
 Klandizie
boeiend vak.”
De klandizie van een restaurator bestaat grofweg uit drie categorieën: musea, handel en
Tekst: Mijke Groot
verzamelaars/particulieren. De grote musea
Foto’s: Lies Nederstigt
5

SOCIAAL WIJKTEAM

SOCIAAL WIJKTEAM

E

r staan veel organisaties voor je
klaar als je als Haarlemmer wat
hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld
omdat je net uit het ziekenhuis
komt, de opvoeding van de kinderen
niet lekker loopt, financieel in de
knel zit, een alcoholprobleem hebt
of ‘gewoon’ wat gezelligheid zoekt.
Het aanbod van letterlijk honderden
organisaties en initiatieven is zelfs
wat overweldigend. De sociaal
wijkteams zijn dan een uitkomst:
bij eenvoudige vragen helpen ze
mensen op weg en bij ingewikkelder
problemen ondersteunen ze bij het
vinden van een oplossing.
Om de versnippering in de hulpverlening tegen
te gaan zijn de afgelopen jaren overal in
Nederland sociaal wijkteams ontstaan. Dat is,
na een proefperiode in een deel van de stad,
ook in Haarlem gebeurd. Vijfhoek, Raaks en
Doelen valt onder het Wijkteam Centrum en
Rozenprieel. Twee leden van dit team, Annette
Kamp (Werk en Inkomen) en Ingrid Swakman
(Opbouwwerk) leggen uit hoe de sociaal
wijkteams werken. “Het principe is dat mensen
met hun vragen niet allerlei loketten hoeven
af te lopen, maar dat wij met onze expertise
naar mensen toekomen. Belangrijk is ook dat
we problemen integraal benaderen: soms is er
meer aan de hand dan uit een ogenschijnlijk
eenvoudige vraag lijkt.”

sociale netwerk. Een buurman komt bijvoorbeeld langs om even de hond uit te laten en
iemand anders blijkt te helpen bij de financiën.
Als iemand een netwerk van betrokken mensen
om zich heen heeft, helpen we daarbinnen
iemand te vinden die een steuntje in de rug wil
geven. Bij mensen met weinig contacten bedenken
we iets anders. Als voor iemand de drempel te
hoog is om een arts te bezoeken, kijken we wie
er mee zou kunnen gaan. Of we zoeken iemand
die het leuk vindt een eerste keer mee te gaan
naar een activiteit. En is specialistische hulp
nodig omdat de problemen onze expertise te
boven gaan, dan houdt iemand ons als vertrouwde contactpersoon: we blijven soms lang
met iemand oplopen.”

Sociaal wijkteam heeft de tijd voor je
Ta fe l v a n v ee l b i j T h o l en

Gestapelde problemen
Ingrid noemt wat voorbeelden: ”Het blijkt dat
mensen die met financiële problemen kampen,
vaak veel spanningen hebben en ook op andere
terreinen hulp kunnen gebruiken. Ze zijn bijvoorbeeld in een zwart gat terechtgekomen toen
ze hun baan kwijtraakten. Ze moeten na lange
tijd weer gaan solliciteren, maar hebben er de
energie niet voor. Tegelijk zien ze hun sociale

netwerk kleiner worden. Bij anderen hebben
ingrijpende gebeurtenissen zoals een ziekte
of echtscheiding vergaande gevolgen. Mensen
met problemen kregen tot voor kort vaak met
verschillende instanties te maken en moesten
regelmatig hun verhaal opnieuw vertellen. Dat
is bij het sociaal wijkteam niet nodig: we kijken
integraal naar problemen en werken voor de
hulpvragers met twee vaste contactpersonen.”

Sociaal Wijkteam bundelt expertises
Sociaal Wijkteam Centrum en Rozenprieel telt negen personen, die afkomstig zijn van organisaties zoals de gemeentelijke
afdelingen Werk en inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en Schuldhulpverlening. Andere teamleden zijn een wijkverpleegkundige, een opbouwwerker vanuit Haarlem Effect, iemand vanuit de geestelijke gezondheidzorg en een medewerker vanuit
Mee (cliënten met een verstandelijke beperking). Daarnaast is er iemand die bij het inloopspreekuur vragen beantwoordt.
Website: www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams, E-mail: wijkteam-centrum@haarlem.nl, Telefoon: 023 5430997.
Inloopspreekuren maandag en woensdag 13-16 uur bij buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56, 2012 XZ Haarlem.

Vertrouwen opbouwen
Op een moment in het jaar dat veel Nederlanders bekijken welke hulp hun zorgverzekering
dekt, is het fijn om te horen dat het sociaal
wijkteam gratis is en zonder indicaties werkt.
Annette: “We zijn er snel en nemen de tijd die
nodig is. Zo kunnen we vertrouwen opbouwen.
De eerste keer drinken we misschien alleen een
kopje thee en bij volgende bezoeken komen de
gesprekken. Soms is het voor mensen genoeg
om ‘gewoon’ hun verhaal te kunnen vertellen
en vinden ze zelf aanknopingspunten om weer

Wij komen met
onze expertise
naar mensen toe
verder te kunnen. In andere gevallen ondersteunen we daarbij. We kijken wat er is misgegaan en proberen aan te sluiten bij de tijd dat
het nog wel goed ging: hoe regelde je het toen,
wat is er veranderd en is er een manier om de
regie terug te krijgen.”
Het helpt dat je bij iemand thuis zit en geen
gesprek hebt achter een loket, zegt Ingrid: “We
krijgen een beter beeld van iemands situatie en
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Hulp voor je buren
Mensen kloppen zelf bij het Sociaal Wijkteam
aan, of het team wordt door een arts of andere
professional ingeschakeld. Het komt ook voor
dat een bewoner aandacht vraagt voor zijn
buurman of -vrouw, die bijvoorbeeld eenzaam
is, met z’n gezondheid kampt of altijd aan
het ruziën is. Annette: “We vinden het fijn als
diegene de buurman dan al heeft verteld dat
hij met ons contact gaat opnemen, we hebben
dan een makkelijker ingang. Als we met een
hulpvraag aan de gang gaan, vormen we vanuit
het wijkteam altijd een koppel van twee collega’s. Die zijn beiden het aanspreekpunt voor
degene die met een probleem zit. Dan kunnen
we elkaar zo nodig vervangen en blijft het voor
de bewoner toch vertrouwd. Bij het samenstellen van het duo kijken we naar de expertise die
het beste bij de vraag past.”
Sleutelfiguren zoeken
In het maatschappelijk werk gaat het van
oudsher om het oplossen van problemen. “Het
sociaal wijkteam wil daar graag een dimensie
aan toevoegen”, zegt Ingrid. “We willen ons niet
alleen richten op mensen met problemen, maar
ook contact leggen met de krachten in de wijk.
Zoals mensen die anderen willen helpen, of het
leuk vinden om activiteiten te organiseren. En
dan liefst op zo’n manier dat ze ook voor meer
kwetsbare bewoners in de wijk aantrekkelijk
en toegankelijk zijn. Daarvoor is het belangrijk
dat we ons als wijkteamleden laten zien en
aansluiten bij initiatieven. We hebben daarom
bijvoorbeeld contact gelegd met de wijkraad
Vijfhoek, Raaks en Doelen, omdat die de wijk en
veel sleutelpersonen kent.”

Met een been in de
oude organisatie

Het werken in wijkteams heeft gevolgen
voor de organisaties die een rol spelen
bij het ondersteunen van bewoners.
Daarom werken de meeste teamleden
deels voor het wijkteam en deels
voor hun ‘oude’ organisatie.
Ze delen hun ervaringen met de
oud-collega’s. Soms is het zelfs
noodzakelijk om deels bij de oude
werkgever te blijven: zo zou de wijkverpleegkundige zijn/haar bevoegdheid
om medische werkzaamheden uit te
voeren kwijtraken als ze alleen voor
het wijkteam werkte.

Een ontwikkeling die daar op aansluit is het
streven om het aanbod vanuit het welzijns- en
buurthuiswerk meer ‘inclusief’ te maken, vervolgt Ingrid: “Je hebt bijvoorbeeld ’s ochtends
een besloten bijeenkomst in het buurthuis en
in de middag een activiteit voor mensen zonder

Veel activ iteite n bij B innenstee ds
aan de Nieuw e Gro e nmarkt

‘zorgverhaal’. Als je de lunch gezamenlijk houdt,
ontmoeten de mensen elkaar en stappen op den
duur mensen over van het speciale naar het algemene programma en andersom. Zo kun je ook
op andere manieren mensen samenbrengen.
Er zijn in Haarlem bijvoorbeeld speciale koren
en toneelgroepen. Maar iemand met dementie
die prachtig zingt, kan soms prima terecht in
een algemeen koor. Juist in hun passie hebben
mensen elkaar veel te bieden.”
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Ferdinand Pronk en
www.detafelvanveel.nl
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ONDERNEMER IN BEELD

haarstudio

Where everybody knows your name!

Het geheim van café De Roemer

Sinds wijn-, bier- en eetcafé De Roemer op 30 april 1992 zijn deuren opende,
is het al vijfentwintig jaar een van de ankerpunten in onze wijk. Een kwart
eeuw lang, elke dag gastvrijheid, hoe krijgen ze het voor elkaar?
Wat is toch het geheim van dit bijzondere horecaconcept? Helma Vinke,
bedrijfsleider sinds 1995, heeft het antwoord en voor Binnenblad is ze
bereid dit geheim te delen.

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

•
•
•
•
•
•
•
•

draait dat het merk frontaal leesbaar is. En
efficiency natuurlijk. Nooit met lege handen
lopen, altijd iets opruimen of schoonmaken,
voortdurend alert blijven op klanten die willen
bestellen of betalen en hun namen onthouden.
Het lijken onbenullige kwesties, maar pas op,
ze bepalen het gezicht van de zaak. Het vraagt
bovendien een behoorlijke training om dit heel
consequent en systematisch vol te houden. Je
hele shift lang, en de volgende dag weer en
weer, net zolang tot het een gewoonte is.

Zelfsturende organisatie
Helma stuurt en begeleidt,
maar loopt niet constant te
corrigeren. Café De Roemer
is een erkend leerbedrijf en
zij is de leermeester. Ze traint
medewerkers zodat ze elkaar
ook helpen en aansturen. Dat
is niet alleen lief en collegiaal,
zo’n zelfsturende organisatie
is vooral erg praktisch. “Het
mooiste is als je merkt dat
het gevoel, de ervaring en
de intuïtie samenkomen en
er een zesde zintuig groeit.
Die concentratie om dat
te ontwikkelen en vast te
houden, zie je ook bij Tai
Chi. In De Roemer willen wij
dat de glazen vol zijn en de
gerechten smaakvol en lekker,
dat valt vrij goed te plannen.
Een team zó bouwen dat het
als een geoliede machine de
De z w a r te en d e w i tte b r i g a d e ( o o k i n h et z w a r t ) . S a m en zo r g en
Hel m a Vi n ke b ed r i j fs l ei d er en a l s i n d s 1 9 9 5
hele dag soepel draait, dat
ze vo o r d e g a st vr i j h ei d w a a r De Ro em er o m g er o em d w o r d t . P r o o st !
d e d r i j ven d e k r a c ht a c hter De Ro em er.
vraagt om een systematische
en methodische aanpak. Daar werken we hier
en gesprekje met Helma kan alle kanten
brengt ons direct bij het onderwerp: horeca en
permanent aan. Zo ontstaat een hoge mate van
opschieten; onderwerpen te over. Neem
concentratie. Hebben we hier iets te pakken
dynamische interactiviteit en betrokkenheid
bijvoorbeeld haar hobby of ‘passie’ zoals
van het geheim van De Roemer?
tussen onze gasten, en de stakeholders, zoals
we dat tegenwoordig noemen: Tai Chi. Drie keer
horeca-collega’s, medewerkers , leveranciers,
per week geeft ze les in haar eigen studiootje.
Fijne kneepjes
het beroepsonderwijs en onderhoudsbedrijven.”
Bij goed weer kun je haar op zondagochtend
Helma ziet inderdaad raakvlakken tussen haar
met enkele discipelen treffen in de Hout. Tai Chi
sport en het aansturen van haar medewerkers.
Volgens Helma is dat het ‘geheim’ van De
is nadrukkelijk geen vechtsport, maar bewegings- Die beschouwt ze als haar ‘meest kostbare
Roemer en niet toevallig ook haar adagium:
werkkapitaal’. In het seizoen (en met de toeristen
kunst gebaseerd op vloeiende bewegingen met
Brilliance is built on methodical labour:
is dat eigenlijk het hele jaar door) heeft ze er
de nadruk op balansverbetering, ademhaling
topkwaliteit gedragen door methodisch en
zo’n 28 onder haar hoede, meest studenten.
en ontspanning. Vermaard bij deze sport is
systematisch werken.
Hoe enthousiast en sociaalvaardig de jeugdige
het begrip ‘duwende handen’ en de bedrijfsmedewerkers ook zijn, ze ontkomen niet aan
leider geeft spontaan een kleine demonstratie.
Tekst: Bertjan Schaminée
een gerichte training van Helma. Het gaat dan
Geconcentreerd plaatst ze razendsnel een serie
Foto’s: Lies Nederstigt
om de fijne kneepjes van het vak. Zoals het
stootjes. Niet pijnlijk, je moet je alleen aan de
uitserveren waarbij je de flessen en glazen zo
bar vastklampen om in balans te blijven. En dat

E

9

Recepten voor kerst of daarna
Kerst nadert. Voor sommigen speelt het geloof een grote rol
tijdens deze dagen. Voor anderen is het vooral een moment
van aandacht voor elkaar, in een warme sfeer.
De restauranthouders uit onze wijk bieden u ieder
een mooi recept aan uit hun eigen keuken.
Zelf brengen zij met familie of gezellig met collega’s de kerst door.
U kunt de gerechten los van elkaar gebruiken of er een compleet
kerstmenu van maken. In het laatste geval raden wij u aan om het te
verdelen over de dag en na het tussengerecht een stevige wandeling
te maken. Met een beetje geluk ligt er een dik pak sneeuw.
Geniet van het koken, geniet van het eten, geniet van elkaar.
En laat eens een ander meedelen in uw gezelligheid!
Tekst: Ellen Vestjens, Foto's: Lies Nederstigt
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LOES HOFHUIS

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

uitvaartverzorging

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

In urenlange gesprekken leerde hij de
‘Kramer’ (want zo heet Ben eigenlijk) achter
‘Cramer’ kennen, werkte stapels plakboeken
door en werd op liedjes en anekdotes
getrakteerd. ‘En ik vond het hartstikke leuk’.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

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

Hans Smit zocht
‘Kramer achter Cramer’

spiritualiteit voor alledag

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

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

D

e media raakten er in november niet
over uitgeschreven en gepraat: zanger
Ben Cramer was zeventig geworden
en zat vijftig jaar ‘in het vak’. Dat was wel een
feestje waard. Volgens een artikel in het Haarlems
Dagblad werd het een ‘Sterrenparade van
erfgoed’. Tegelijk werden ook een cd en een
biografie gepresenteerd. En laat nou dat boek,
Ben Cramer, meer dan de clown, geschreven
zijn door de eindredacteur van Binnenblad

Nieuw in de
Gierstraat
Het lijkt wel of er elke dag
nieuwe winkels bijkomen
in onze wijk.
Hiernaast de laatste
oogst in de Gierstraat.

Hans Smit! Dát vertelde de krant er niet bij en
dus maken wij dat verzuim goed.
Hans kreeg een jaar geleden de opdracht voor
het auteurschap. Dat deed hij dankzij, zoals hij
het noemt: “een eerlijk en openhartig verhaal
op een A4tje.”
Hans: “Iedereen kent Ben, is het niet van Phantom
of the Opera dan wel van De clown.” Maar wie
is Ben Cramer nu werkelijk?”

Cramer blijkt een serieuze, loyale artiest, een
gewone jongen uit Amsterdam, die geniet van
vakantie op de camping in Zeeland. Hans: “Ben
is natuurlijk een artiest die constant zichzelf
promoot. Het mooiste vond ik dat hij opeens
na al die sessies over hem, tegen me zei: ‘Maar
wie ben jíj nou eigenlijk?’
Na maanden bracht Hans het boek op een vrijdagavond naar Ben. “Hij is niet zo’n lezer, maar
hij belde me nota bene zaterdagochtend en zei:
‘Ik heb het vannacht uitgelezen’. Toen was het
een hele tijd stil en zei hij met een brok in z’n
keel: ‘Dat je hele leven in zo’n stapel papier zit’.”
Ben Cramer, meer dan de clown. Uitgever Van
Tellingen, twintig euro (via o.a. Bol.com)
Tekst: Inge Crul
Foto: Hans Okhuyzen

#10

Scandinavisch Wonen- Interieur & Accessoires.
www.eksterandjay.com

#14 Mode accessoirewinkel in de Gouden straatjes met nu als primeur
de grootste JU’STO collectie van Nederland! www.oshop.nu

#16 Een sustainable streetwear winkel. Oké om te dragen, en draagt bij
aan een betere wereld. www.weareone.shop

#20

Heren en Dames mode met o.a. unieke handgemaakte items.
www.lumiere-haarlem.nl

#37 Modieuze onderneming voor dameskleding, schoenen, tassen,
accessoires en kledingadvies. Facebook: Chameleon fashion
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LITERAIR HAARLEM

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Ontdek literair Haarlem
met Henri Beerman

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

Hij begon zijn carrière als leraar Frans en Engels, werkte bijna 25 jaar bij de
ambulancedienst in Amsterdam en is na zijn pensionering weer terug bij
zijn oude liefde: taal en literatuur. Henri Beerman (63), bewoner van het
Doelenplein, nodigt iedereen uit om die passie met hem te delen in leesclubs
en literaire wandelingen.

Restaurant De Wandelaar

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

Reserveren

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

Neem deze voucher mee
en u krijgt 10 % korting
op de hele rekening
voor maximaal 4 personen

Hen r i b i j h et b eel d j e va n d e Ha a r l em s e s c h r i j ver L o u i s Fer r o n o p h et Do el en p l ei n
vo o r d e b i b l i o t h eek ( b eel d h o u w er B a r t Ho l t )

Minibiniwini
www.minibiniwini.com

	
  

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

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

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

Waarom ruilde je destijds die taalliefde in voor
de ambulance?
“Na de lerarenopleiding was ik zeer gemotiveerd
om de Franse en Engels/Amerikaanse literatuur
en cultuur uit te dragen. Maar als je dan alleen
maar tegenover jongens en meisjes staat die
denken: straks laat ik dat vak toch vallen, is de
lol er gauw af. Na twee, drie jaar lesgeven vond
ik het welletjes. Dus bleef het een hobby.
Op mijn dertigste ben ik helemaal opnieuw
begonnen, in de verpleging. Tijdens de opleiding
mocht ik mee op de ambulance en toen wist ik:
dat is het. Het duurde nog even, maar op m’n
37ste was het eindelijk zover.”
Veel meegemaakt?
“Ik kan er een boek over schrijven. Vaak werkten
we aan de rafelranden van de maatschappij
met drugsproblematiek, sociale wantoestanden,
geweldsdelicten en liquidaties. Bij vlagen zwaar,
zowel fysiek als mentaal. Gelukkig hadden we

een heel fijne groep collega’s met wie wij onze
nare ervaringen konden bespreken. Maar het
was niet alleen kommer en kwel. Over de hele
linie genomen was het doorgaans erg leuk, vaak
zinvol en soms hilarisch. Agressie van publiek
waar iedereen het altijd over heeft in de media
en op verjaardagen, heb ik eigenlijk nauwelijks
meegemaakt. Wanneer jij je tegenover publiek
en omstanders normaal gedraagt, is er niks aan
de hand. De agressie - als die er al is - wordt
veroorzaakt door paniek en onwetendheid.”
Op je 61ste ging je met vervroegd pensioen
“Ik werd taalcoach bij VluchtelingenWerk. Zat
ook nog een maand op Lesbos, in een medisch
team van de Boat Refugee Foundation. Mooi
werk in het verlengde van mijn verleden.
Weer thuis ontstond het idee om literaire
wandelingen en fietstochten te organiseren. Dat
mondde uit in Literatour. Ik leid kleine groepjes
mensen op de fiets of lopend langs plekken in

Amsterdam waar zich fragmenten uit romans of
gedichten van Nederlandse maar ook buitenlandse auteurs afspelen. Dan lees ik wat voor en
kunnen mensen vragen beantwoorden. Aan het
einde van de tocht nemen we die dan door. Kan
heel vrijblijvend zijn of juist competitief voor wie
aan het eind als ‘winnaar’ eeuwige roem wil.”
Literatour
De Amsterdammer werd in 2004 Haarlemmer.
Eerst in Noord, sinds 2014 in onze wijk. En de
hobby’s verhuisden mee. “In het voorjaar van
2016 heb ik een Haarlemse variant van de Literatour gemaakt. Op de fiets, omdat de plekken
hier wat verder uit elkaar liggen. Zo’n tocht van
ruim twee uur begint bij het station, voert langs
schrijvers als Bilderdijk, Ferron en Mulisch en
eindigt bij de Hout. Ik zit in een paar Amsterdamse leesclubs en dat inspireerde me om iets
dergelijks in Haarlem te beginnen, met fictie en
non-fictie. Zo werd de Haarlemse versie geboren
van de landelijke Leesclub van Alles. De eerste
keer, op 16 oktober in de Vertelschuur in Bloemendaal, bespraken we Ons soort mensen, van
de Duitse schrijver Juli Zeh. De boeken kunnen
zowel fictie als non-fictie zijn. Op zo’n avond licht
een gast het boek toe en spreken we samen over
de inhoud, de auteur, de plaats in de literatuur en
alles wat maar verder ter tafel komt.”

Lezen zet aan tot
out-of-the-boxdenken
Wat wil je bereiken?
“Ik wil mensen aan het lezen krijgen. Lezen zet
aan tot out-of-the-boxdenken, werkt positief
op karaktervorming en verbreedt je horizon.
Zelf lees ik het liefst fictie, een enkele keer een
biografie. Mijn lievelingsboeken? Kees de jongen
van Theo Thijssen staat op één, dan volgt De
donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans.
Publieke Werken van Thomas Rosenboom en
Advocaat van de hanen van A.F.Th. van der
Heijden strijden om de derde plek.”
Meelezen of meefietsen? Ga naar:
www.deleesclubvanalles.nl
www.literatour.nl
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Lies Nederstigt
15

KATTENCAFÉ

KATTENCAFÉ

Knuffelen en chillen in het kattencafé
‘Een kattencafé? Is dat net zoiets als een vrouwencafé?’, vroeg een vriendin
me, in vrolijke herinnering aan voorbije feministische jaren. Nee dus. En om
meteen maar duidelijk te zijn: het is ook geen kattenpension, logeerplek of
asiel. Jippies Kattencafé in de Keizerstraat in de Vijfhoek is nog het best te
omschrijven als een oergezellige huiskamer, waar je in het gezelschap van
katten kunt chillen, ontbijten, lunchen of van een high tea genieten.

J

ippies ging op dierendag open na een fikse
verbouwing van de slagerij die hier zat.
Voor de eigenaren Maureen van der Meij
(44) en Stefan van den Berg (54) kwam daarmee een lang gekoesterde droom uit.
“We hebben geen kinderen en onze katten zijn
alles voor ons”, vertelt Maureen. Thuis lopen
Joris en Snowy rond. Jippie, de naamgeefster
van het etablissement, bereikte de respectabele leeftijd van 24 jaar. Ze stierf vijf dagen
nadat het café geopend was. Maureen: “Alsof
ze aangaf: nou jongens het is jullie gelukt, mijn
café staat er, ik kan er vandoor. Heel bijzonder
maar ook nog steeds heel verdrietig.”
Passie
De vonk sloeg over in 2016, tijdens een stedentrip naar Brno in Tsjechië. Op de hoek van de
straat ontdekte het echtpaar een kattencafé.
Na een nieuwsgierige blik – ‘wat zou dat zijn’
– waren ze meteen verkocht. Maureen: “We
hebben er drie uur gezeten met een big smile
van oor tot oor en zijn elke dag teruggegaan.”
De teerling was geworpen: dát wilden zij ook.
De passie voor katten werd gecombineerd met
die voor koken, aangeboren gastvrijheid en
sociaal gevoel.
Tussen droom en daad stonden natuurlijk eerst
wel nog wat praktische bezwaren. Waar haal
je bijvoorbeeld het geld vandaan? Uit crowdfunding via voorjebuurt.nl (die al eerder met
dit bijltje hadden gehakt) kwam zestienduizend
euro binnen, ondersteund door ludieke acties
in de stad en een goede pr via geprinte en
sociale media. Yarrah, producent van bioorganisch dierenvoedsel, bleek een gouden
sponsor. Deskundige medische steun is
gevonden bij dierenarts Peter Leyfeldt van
Dierenkliniek Haarlem-Oost.
De keuze viel op het pand in de Keizerstraat.
Maureen: “Haarlem heeft gewoon een kattencafé nodig, het hoort bij de sfeer van de stad
16

met zijn boetiekjes. De sfeer van de Vijfhoek is
heerlijk nostalgisch en de wijk zit vol historie.”
Het pand was zeer geschikt omdat er achter
de ‘publieksruimte’ een ‘cats only’ kamer kon
worden gecreëerd voor katten die even genoeg
hebben van de tweebenige gasten. Dat is trouwens ook de plek voor hun sanitaire stop. In de
lunchroom bouwde Stefan een glazen huis met
een doorgeefluik rondom het keukengedeelte.
Dat blijft zo geheel ‘catsfree’, een voorwaarde
van de Warenautoriteit.
Sociale katten
En toen de bewoners nog. Dat moesten katten
zijn die elkaars aanwezigheid dulden én die van
de bezoekers. Sociale katten dus, die elkaar niet
de tent uitvechten en zich laten knuffelen en
aanhalen. Maureen: “Onze katten thuis zijn niet
geschikt, die zijn eraan gewend naar buiten te
gaan. Een kat is een solitair levend dier, dus in
een groep leven is niet eenvoudig.” De selectie
nam uren, zelfs dagen in beslag. De twee reisden asiels af en observeerden het gedrag van
vele katten.
Er zijn nu zeven uitverkorenen in alle leeftijdscategorieën uit asiels in heel Nederland. Even
voorstellen: Arie, Red, Simba, Spooky, Eva,
Hanna en Kimberley. De plek voor nummer acht
is nog vacant.
Zij huizen op touwbruggen en bomen, als in een
soort ‘bovenwereld’ in het café. Zitten in kasten
en bomen. Krabben aan een krabpaal, slapen in
een poppenbedje of zitten op de schoot van de
bezoekers. Die laatsten weten inmiddels al heel
goed de weg te vinden, vertelt Maureen. “We
hebben zelfs al vaste gasten en we hebben echt
in de herfstvakantie al twee keer een bordje
‘vol’ op deur moeten hangen. Je moet de katten
ook geen stress bezorgen met te veel rondrennende kinderen. Daarom hebben we ook het
liefst dat de mensen vooraf reserveren.”
Wie binnenkomt – eerst even door de ‘sluis’,
handen wassen en de huisregels lezen! – wordt

getroffen door de genoeglijke sfeer. Een kattenbibliotheek voor alle leeftijden, een vitrinekast
vol kattenbeeldjes, een geschenk van een oudere dame die naar een bejaardentehuis ging.
Maureen en Stefan komen beiden uit de zorgsector. Maureen gaf haar baan na twaalf jaar
op, Stefan hield hem aan. Met die achtergrond
is het niet zo verwonderlijk dat ze hier bijgestaan worden door enthousiaste vrijwilligers
met een beperking.
Het publiek
En wie zijn nou eigenlijk de bezoekers? Kinderen, dat spreekt voor zich, maar Jippies mikt
ook op de vele kattenliefhebbers die door
omstandigheden geen kat meer thuis kunnen
hebben. Ouderen bijvoorbeeld, alleenstaanden,
kamerbewoners, mensen die het niet zo breed
hebben. Maar ook mensen wier kat is overleden en die nog niet toe zijn aan een nieuw
huisgenootje. Jonge gezinnen met kinderen
die letterlijk hier de kat uit de boom kijken
alvorens de beslissing te nemen er wel of niet
een aan te schaffen. Eén keer per maand houdt
de lunchroom een speciale bijeenkomst voor
ouderen uit het Reinaldahuis.
Jippies schenkt geen alcohol, want als gasten
dat gebruiken, kan het vervelend zijn voor
de dieren. De eigenaren zitten vol plannen
voor activiteiten, zoals creatieve workshops,
lezingen en films. Er wordt gedacht over speeddaten (dan weet je ten minste dat je één hobby
gemeen hebt!) en vorige maand ging de ‘catmindfulness’ van start voor de yogaliefhebbers.
Met ervaringsdeskundige katten!
Stefan: “Katten kunnen je helemaal biologeren.
Ze vertederen en houden je met beide benen
op de grond. Als je bent opgegroeid met katten – en dat zijn wij allebei - dan kan je haast
niet meer zonder. Het zijn goede luisteraars,
mindfulness-docenten en heerlijke dieren die
onbevooroordeeld door het leven gaan. Katten
hebben een feilloos gevoel voor sfeer en rust,
iets dat onze katten in Jippies ook uitstralen.
Hoe relaxter jij bent, hoe toegankelijker zij zijn.”
www.jippieskattencafe.nl
facebook: CatCafeJippies
info@jippieskattencafe.nl
tel.: 06 12600111
Tekst: Inge Crul
Foto’s: Lies Nederstigt

Het fenomeen kattencafé is
vanuit Taiwan over de hele
wereld uitgewaaierd. Er zijn
er nu naar schatting honderdvijftig. Het eerste café
in Nederland werd in 2015
in Amsterdam geopend.
Jippies is het elfde.
Maureen en Stefan bezochten incognito diverse
cafés in den lande om zich
te oriënteren. Een ding was
meteen duidelijk voor hen:
ze willen geen entree heffen. De consumpties, zoals
de heerlijke taarten van
Bikken en Bakken op de
Botermarkt, moeten uiteraard wel betaald worden.
Jippies is open van woensdag tot en met zondag,
van 10 –17 uur. Reserveren
wordt aanbevolen.

ZOEKPLAATJE / EVENEMENTEN

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

Win twee

Reg.lid SBLP, RBCZ-TCZ
Vergoeding mogelijk

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord voor 15
januari naar ferdinand@pronk.net. Uit de goede inzendingen
trekken we de winnaar van twee kaartjes voor een film naar
keuze bij Pathé Haarlem in de Raaks. Vermeld je naam, adres,
mail en telefoonnummer, dan kunnen we zorgen dat je de
kaartjes krijgt. De uitslag staat (met een nieuwe opgave) in het
volgende Binnenblad.
Op de opgave van de vorige keer stond een bijzonder doek, dat
al lange tijd in de Wolstraat hangt. Fleur Mulder wist dat en wint
met haar goede oplossing twee kaartjes. Veel plezier!
Kijk voor het bijzondere verhaal achter de doeken op
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wie-wat-waar

Wat is er allemaal te doen?
Malle Babbe in de Nieuwe Kerk – zondag 17 december
Kerstconcert vrouwenkoor Malle Babbe. Met glühwein, appelsap
en thee. Aanvang 15 uur, gratis toegang, wel een collecte.
www.vrouwenkoormallebabbe.nl
Openstelling Nieuwe Kerk – voor en na de kerst
Loop rond de kerst eens binnen in de Nieuwe Kerk. De deuren staan
op 21, 22, 23, 27, 28 en 29 december open van 13 tot 16 uur,
toegang gratis. Ook leuk voor de kinderen!
Optredens:
Donderdag 21: orgelspel
Vrijdag 22: 3D-Kwartet (www.3d-kwartet.nl)
Zaterdag 23: Hannes & Christine spelen middeleeuwse kerstliederen
Donderdag 28: optreden Chrisje en de Mannen van Maandag
Kerstsamenzang - zondag 24 december
De kerstsamenzang op het Nieuwe Kerksplein is een typisch Vijfhoekevenement waar - dit jaar voor de 40ste keer - traditie en herinneringen
worden gekoppeld aan het samen zingen van oude en nieuwe kerstliederen. Jong en oud, buurtbewoners en niet-buurtbewoners, iedereen
is welkom vanaf 23 uur. Aanvang samenzang 24 uur.
www.kerstzang.in-haarlem.nl
Nieuwjaarsduik Zandvoort aan Zee - maandag 1 januari 2018
De 58ste Nieuwjaarsduik van Zandvoort aan Zee komt er aan.
Inschrijven vanaf 12 uur. Te water om 14 uur. Verzamelen ter hoogte
van Beachclub no. 5. www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

Ferdinand Pronk

Concerten in de Nieuwe Kerk – zaterdag 27 januari
Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. Aanvang 15:30 uur, toegang gratis,
deurcollecte. www.nakk.nl

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

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

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

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

WWW.CAFEDEROEMER.NL

BOTERMARKT HAARLEM

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

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

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

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

Concerten in de Nieuwe Kerk – zaterdag 24 februari
Metis Quartet (strijkkwartet met Emma Rhebergen). Aanvang 15:30 uur,
toegang gratis, deurcollecte.
www.kamermuziekfestival.nl/Musici/artist/314/Metis-Kwartet
Geluksroute Haarlem – zaterdag 3 en zondag 4 februari
De zesde Geluksroute Haarlem, met vele geluksbrengers die iets met
je willen delen wat hen gelukkig maakt. Op verschillende locaties
verspreid over de hele stad! www.geluksroute.nu
NOTEER ALVAST - Vijfhoekkunstroute 2018 – 18, 19, 20 en 21 mei
De dertiende Vijfhoekkunstroute is tijdens Pinksteren 2018!
Dat betekent dus weer kunst kijken in de buurt.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl

19

NIEUWS

WijkraadBULLETIN
JAARVERGADERING EN
NIEUWJAARSRECEPTIE
14 JANUARI
We beginnen het jaar met een
luchtige nieuwjaarsreceptie op
zondagmiddag 14 januari in de
Nieuwe Kerk. Daaraan voorafgaand is onze jaarvergadering.
Kom vooral, want dit is dé
manier om wijkgenoten te leren
kennen en te laten weten wat ú
in de wijk belangrijk vindt.
VRACHTVERKEER
Grote vrachtwagens in de wijk zijn een fors probleem. Ondanks alle
stuurmanskunsten rijden chauffeurs borden van de gevels en raken
panden beschadigd, en zijn fietsers hun leven niet veilig. De wijkraad
zoekt met de gemeente en ondernemers naar oplossingen zoals kleinere
vrachtwagens, minder doorgaand verkeer en slimmere routes. Ook naar
het bundelen van vrachten (stedelijke distributie) wordt gekeken.

RAPPORT WIJKSCHOUW
BESCHIKBAAR
Op zaterdag 4 november bekeken
bewoners, handhavers en wijkraadsleden diverse plekken in de
wijk waar iets mis is. Zoals verkeersoverlast, kapotte stoepen en
slechte verlichting. Het verslag is
naar diverse instanties gestuurd
met de vraag om problemen op
te lossen. Het rapport staat op
de wijkraadsite.

FIETSEN
BREESTRAAT/GIERSTRAAT
De gemeente probeert met extra
fietsenrekken de stalen-roschaos op de hoek Breestraat/
Gierstraat te beperken. Ook
wordt met belijning aangegeven
dat de ondergrondse vuilcontainer bereikbaar moet blijven.

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

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

WIJKBORREL 18 DECEMBER
JOPENKERK
Sluit samen het jaar af! Dat kan
op 18 december vanaf 19.30 uur
in de Jopenkerk. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom.
Vooraf aanmelden via www.
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/
wijkborrel-jopenkerk-komt-tochook/
KOM BIJ DE WIJKRAAD!
De wijkraad is met veel onderwerpen bezig en zou eigenlijk
nog wel wat meer willen doen.
Versterking van ons team met
een paar wijkbewoners is
welkom. Als wijkraadslid leer
je op een leuke manier de wijk
en de bewoners kennen, heb je
invloed op wat er gebeurt en
ken je als eerste de nieuwtjes.
Neem contact op om er meer
over te horen.

FEEST OP DE PLEINEN
Een houseparty op het Nieuwe
Kerksplein? Nee, dat zit er niet
in. De gemeente wil voor de
pleinen in de stad locatieprofielen vaststellen die aangeven wat
waar mogelijk is. Op het Nieuwe
Kerksplein, de Botermarkt en het
Hortusplein zouden dat jaarlijks
enkele kleine evenementen zijn
met een beperkt aantal
bezoekers en decibellen.

BESTEMMINGSPLAN
Het nieuwe bestemmingsplan
voor de Vijfhoek is in concept
klaar. Het plan is belangrijk
omdat het bijvoorbeeld regelt of
u uw huis mag uitbreiden en of
er in de straat een bedrijf mag
komen. Alle reden om
even kritisch te kijken op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
'Zienswijzen indienen' kan tot 11
januari. Daar kan de wijkraad zo
nodig bij helpen
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance: Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent: 
michiel.wijn@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr. 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gem. Haarlem: www.haarlem.nl14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraagstellen/
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu
551 78 45

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