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Winterpret
De winter heeft nu echt zijn intrede gedaan. Winterjassen zijn uit de kast
gehaald en de avonden zijn weer kort en donker. Ondanks dat zitten er
mooie evenementen en gezellige feestdagen in de pijplijn, die we in dit
decembernummer centraal hebben gesteld.

O

nze redacteuren zijn de wijk in gegaan om weer leuke winterse verhalen voor u op papier
te zetten. Zo hebben we een aantal inzamelingsacties ten behoeve van Serious Request
op een rijtje gezet. Dus wilt u een kalender met ‘mokkels’ uit de kroegen van Haarlem
hebben, een zelfportret in Manga stijl of een ijsje met Gitaarlemsmaak? Van alle initiatieven gaat
het geld naar het goede doel van 3FM en het Rode Kruis ‘Hands off our girls’.
Ook hebben we de kersteetgewoontes van buurtbewoners in kaart gebracht inclusief een door
hen geadviseerd recept en hebben we de voorzitter van de kerstsamenzang op het Nieuwe
Kerksplein gesproken over het eenmalig overslaan van de samenzang dit jaar. Daarnaast hebben
we ook onder-nemers gesproken uit de buurt, namelijk Mirjam Sengers van Vijfhoek Huidadvies
over haar eigen praktijk, en eigenaren en medewerkers van WOODSTONE, Jopenkerk en Shabu
Shabu over hun toegevoegde waarde aan de horeca in Haarlem. Uiteraard zijn
we ook weer in het archief van de heer B. Pel sr. gedoken voor een
historische terugblik op de wijk en hebben we
voor de rubriek Woon jij ook hier? gesproken
met schrijfster Eveline Stoel.

We wensen u weer veel leesplezier
en alvast prettige kerstdagen
en een heel gelukkig 2015!
Redactie Binnenblad

Inhoud
6 BOURGONDISCH HORTUSPLEIN
Drie ondernemers vertellen over hun
eigen horecagelegenheid rondom het
Hortusplein, hun motivatie, onderscheidendheid en hun eet- en drinkgewoontes thuis.

11 SERIOUS REQUEST INZAMELACTIES
Diverse inzamelacties voor Serious
Request zijn gestart door buurtbewoners;
Van palingrokerijen tot gebreide broches
en van kalenders met bardames uit
Haarlemse kroegen tot zelfportretten in
Mangastijl. Alle opbrengsten gaan naar
het goede doel.
14 KERSTETEN MET BUURTBEWONERS
Wat staat er dit jaar bij buurtbewoners
met kerst op het menu? De redactie sprak
met Tine Carbière uit de Raaks en met
culinair journalist Jacques Hermus uit de
Vijfhoek.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 VIJFHOEK HUIDADVIES
9 WOON JIJ OOK HIER?
13 VAN DE WIJKRAAD
16 HISTORIE
17 EVENEMENTENKALENDER
19 KERSTSAMENZANG DIT JAAR
20 COLOFON & NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS

Het verhaal achter de cover
De prachtig gedekte tafel die de cover van dit Binnenblad siert, is gemaakt in de werkplaats van de
Meubelrestauratie van Dennis Le Poole in de Wolstraat. De tafel inspireert voorbijgangers in het
nog mooier opmaken van de tafel dit jaar met kerst. Maar mocht dit thuis niet lukken, kunt u altijd
nog aanschuiven aan deze tafel. Dennis organiseert namelijk eens in de paar maanden een diner in
zijn werkplaats voor iedereen die het leuk vindt om zittend tussen de antieke meubels een vorkje
te prikken. Aan de lange tafels wordt, zoals Dennis het zelf presenteert op Facebook, een ‘heerlijke
en eerlijke maaltijd voorgeschoteld voor een scherpe prijs, met een goed glas wijn.’ Een leuk
concept met, zoals u ziet op de voorkant, een mooie presentatie.
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ondernemer in beeld

Meer dan alleen een schoonheidssalon
				
Mirjam Sengers, eigenaresse van Vijfhoek
				
Huidadvies, runt sinds 1992 haar
					
eigen zaak aan de Drapenierstraat.
					
Al gauw wordt duidelijk dat er
				
sprake is van meer dan alleen een
schoonheidssalon. Bij Vijfhoek Huidavies kan men namelijk terecht voor
pure huidverbetering. Met een team van twee andere specialisten worden
dagelijks vaste klanten verzorgd. Gepassioneerd vertelt Mirjam over het
vak en hoe haar zaak zich onderscheidt van andere salons.

Mirjam (l) en Nicole

Van pakhuis naar salon
Mirjam komt van origine uit Heiloo, maar is
door haar studie in Haarlem terecht gekomen.
Al op jonge leeftijd had ze een passie voor de
cosmeticabranche. Haar carrière begon bij de
ETOS en een parfumeriezaak, waardoor ze de
ingrediënten leerde kennen. Deze kennis helpt
haar enorm in haar eigen salon. Nadat haar
vader een vervallen pakhuis had gekocht aan de
Drapenierstraat, is ze in 1992 begonnen met
haar eigen salon. Het toenmalige pand bestond
uit één grote ruimte met een stoel. “We hebben
het zelf verbouwd tot twee behandelruimtes en
een counterwinkel aan de voorzijde,” aldus
Mirjam.
Inmiddels heeft Mirjam twee man personeel,
met ieder hun eigen vaste klanten. “Omdat ik
vorig jaar een herseninfarct heb gehad, werk
ik momenteel alleen nog in de
ochtenden. De rest van mijn tijd besteed ik aan
mijn gezin. Het gaat steeds beter met me en ik
vind het lief dat de mensen in de buurt zo
betrokken zijn bij mijn herstel.”
Huidverbetering niet zo zeer wellness
Bij Vijfhoek Huidadvies kan je onder andere

terecht voor nagel- en ontharingsbehandelingen,
waardoor er overeenkomsten zijn met een
normale schoonheidssalon. Echter, ze bieden
meer dan alleen wellness. “Onze focus en
specialisme ligt voornamelijk op huidverbetering.
We zien liever iemand met een goed verzorgde
huid en een paar rimpeltjes dan met een
strakke onverzorgde huid,” vertelt Mirjam. Elk
programma wordt gebaseerd op een aantal
protocollen van huidverbeterende producten.
Vanuit de brancheorganisatie is het dan ook
verplicht om elke drie jaar bijscholing te volgen,
zodat de basiskennis op orde is. Verder volgen
de dames elk jaar een opleiding over de
producten waarin, naast een groot stuk theorie,
ook casussen uit de praktijk worden behandeld.
Vaste klanten zowel mannen als vrouwen
Bij Vijfhoek Huidadvies komen
eigenlijk alleen maar vaste klanten
die minimaal zes keer per jaar
terugkomen voor een behandeling. Dit zijn veelal
mensen die weten wat ze
willen en komen met een
bepaald doel of probleem.

Mirjam: “Op dit vlak onderscheiden wij ons dan
ook van de normale schoonheidssalons die
meer op wellness zijn gericht. Wij bieden wel
een stukje relaxing maar dat is niet de
hoofdzaak.” De vaste klanten bestaan zowel uit
mannen als vrouwen. Met name de mannelijke
klanten zijn ruim vertegenwoordigd. Waar
vrouwen meer gericht zijn op pigmentvlekjes op
de huid en rimpelreducerende behandelingen,
komen de heren vaak met gevoeligheid van de
huid en acne.
Ook zijn er veel verzekeringsaanvragen,
de acnebehandelingen worden vaak 100%
vergoed door de zorgverzekering.
Alle behandelingen zijn te vinden op de
website: www.huidadvies.nu
Zonnebrandcrème ook bij slecht weer
Bij Mirjam kan je ook terecht voor advies over
make-up- en huidverzorgingsproducten.
“Ik vind het belangrijk om iedereen te kunnen
bedienen. We hebben in totaal vijf huidverzorgingsmerken, één zonverzorgingsmerk en één
make-up-merk. Soms komen er een paar
nieuwe producten bij. Toch val ik steeds vaker
terug op de producten van Nimue die bekend
staan om hun innovatieve technologieën
waarmee specifieke huidproblemen behandeld
kunnen worden. De producten van dit merk zijn
derma-cosmeceuticals, ze hebben de farmaceu-

Liever een paar
rimpeltjes dan
een onverzorgde
huid
tische voordelen en bestaan uit natuurlijke en
wetenschappelijk bewezen ingrediënten. Dit
soort producten is dan ook enkel in salons
verkijgbaar omdat men begeleiding nodig heeft
bij het gebruik ervan,” legt Mirjam uit. Tot slot
een laatste tip die Mirjam ons op het hart wil
drukken: “Smeer elke dag een zonnecrème over
je normale dagcrème heen, ook in de winter.”
Tekst: Mijke Groot
Foto: Mirjam Sengers
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Haarlem heeft meer restaurantstoelen dan inwoners. Wat drijft de eigenaren
van nieuwe cafés en restaurants om zich te vestigen in een stad waar de
concurrentie elkaar figuurlijk met mes en vork te lijf gaat? Drie restauranten café-eigenaren, gevestigd rondom het Hortusplein, vertellen over hun
gelegenheid, hun motivatie en de band met de stad.
eigen pand. “Haarlem is niet zo uitbundig, maar
je hebt er alles. Ons pand is lekker ruim en ligt
ideaal naast de parkeergarage.”
Onderscheidend

Haarlem, Hortusplein
Oscar Vos, samen met zijn broer en vrouw
eigenaar van restaurant WOODSTONE Pizza and
Wine, is een horecaman in hart en nieren. Hij
heeft lang de strandtent Skyline in Zandvoort
gehad, maar wilde iets anders. “Dit toen nog te
bouwen pand gaf ons de mogelijkheid om te
groeien met een nieuw concept nl. WOODSTONE.
In combinatie met de andere gelegenheden zoals
de Pathé, Otelli (nu Crostino) en de Jopenkerk
wisten we dat het Hortusplein bezoekers een
compleet avondje uit konden bieden.”

Ook zo’n echte horecaman is Barry de Haan. Dat
kan ook niet anders als zoon van de eigenaar
van het café Imperial, waar nu Fidel zit. Barry
heeft diverse cafés gerund en is inmiddels zes
jaar werkzaam bij Jopen en heeft de start van
Jopenkerk meegemaakt. “Het was een wonder
dat de kerk bleef staan en we hier vier jaar
geleden onze plek van konden maken. Met de
Jopenkerk willen we niet alleen Jopen
zichtbaarder maken, maar ook Haarlem meer
op de kaart zetten. Zonder de complementaire
werking van de ondernemers rondom het
Hortusplein en het begrip en enthousiasme van
buurtbewoners, was dit niet gelukt.”
Koko Lam, rayonmanager van de Japanse
all-you-can-eat restaurantketen Shabu Shabu,
komt uit een gezin die een Chinees restaurant
runde. Vijf jaar geleden ging hij in zijn woonplaats Den Haag voor Shabu Shabu aan de slag,
maar is ook erg te spreken over Haarlem en het
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Om aan te duiden wat Shabu Shabu onderscheidt van andere all-you-can-eat restaurants
vergelijkt Koko het met de wereldkeukenrestaurants. “Bij een wereldkeuken kan je alles eten,
maar je moet het zelf halen. Bij ons word je aan
tafel bediend en heb je de tijd om met elkaar te
kletsen.” Koko laat de tablet zien die als kaart
en als bestellingstool dient. “Met de tablet
verloopt het bestelproces efficiënter en is het
streven dat gasten hun bestelling binnen tien
minuten krijgen. Toetjes kan je zelf kiezen uit
het buffet en voor jarigen serveren we een
ijscoupe met vuurwerk.”
"In de Jopenkerk beleef je Jopen", vertelt Barry.
“In de Jopenkerk kom je bij een biermerk in een
historisch pand. Mensen die hier voor de eerste
keer komen beseffen zich niet dat wij hier het
bier echt brouwen en bestellen ook doodleuk
een Heineken. Daar kunnen we hard om lachen
en het biedt ons tevens een mooie ingang om
het verhaal van Jopen te vertellen."
En dan WOODSTONE, één van de 48 pizza
restaurants in Haarlem. Wat voegen zij toe aan
de bestaande markt? “Wij bieden een nieuw
soort dineren, 'casual dining' wordt het genoemd.
Dit houdt in dat onze klanten voor een goede
prijs-kwaliteit verhouding kunnen genieten van
dagverse gerechten in een moderne en tevens
ontspannen omgeving. Onze vlotte en intelligente bediening zorgt daarin voor een goede
service. Mensen vinden onze ambiance fijn.
Grappig is dat hier bijvoorbeeld al drie mensen
ten huwelijk zijn gevraagd omdat de persoon die
het aanzoek deed zijn aanstaande niet naar een
ander restaurant kreeg.”

HORTUSPLEIN

Favoriet van eigen kaart
Barry heeft een favoriet Jopenbiertje. “Zonder
twijfel de Jopen Koyt, gemaakt naar een recept
uit 1407. De Koyt is een donker gruitbier
gebrouwen zonder hop maar met een kruidenmengsel. Hierdoor heeft het een prachtige reuk
en een medicinaal smaakje, dat doet denken aan
zwart-witjes.” En zijn favoriete gerecht? “De haxe,
een groot stuk vlees aan een bot.”
Ook Koko geeft snel antwoord op de vraag naar
zijn favoriete gerecht. “Alles is lekker en vers
door ons gemaakt. Maar mijn favoriet is de
biefstuk met knoflook en sojasaus. Op mijn
verzoek is ook de gebakken banaan op de kaart
terecht gekomen, een heerlijke afsluiter na de
maaltijd,” zoals hij zelf zegt. “Opvallend genoeg
zijn de aardappelkoekjes met de frisse witte
saus bij onze klanten populair."
Oscar vindt het lastiger om een favoriet te
selecteren. “Elke vier maanden passen we de
menukaart aan. Om dan gerechten die met zorg
zijn geselecteerd, te laten verdwijnen is lastig.
De favorieten van onze klanten, de carpaccio en
de pizza margherita, blijven er altijd op staan.”
Met moeite stelt hij zijn eigen top 3 vast. “De
pizza voor vleesliefhebbers Il Carnivore, de Pollo
Pesto, pasta met kip en pesto, en de WOODSTONE salade met onder andere avocado, ham
en ei.”
Feestdagen
Omdat ze het bij WOODSTONE zonde vinden
om alleen met de kerst lekker te eten, hanteren
ze in de maand december altijd een 3-gangen
winter keuzemenu. “Zo kan je er tijdens de
donkere dagen toch een feestje van maken.” De
Jopenkerk heeft in verband met de aankomende
drukte door Serious Request een compacte
maar gevarieerde kaart samengesteld. “De kaart
wisselt elke drie maanden. In de huidige kaart
zijn echt winterse ingrediënten verwerkt, zoals
anijs en vijgen.” De eerste reserveringen bij
Shabu Shabu voor de kerst zijn al binnen sinds
september. “Door eten bij Shabu Shabu te zien
als een tapas uitje, waarbij je van diverse
gerechten een stokje mee prikt, kan je optimaal
genieten van het eten, ook in grote groepen.
Met kerst geven we altijd een klein presentje
aan onze gasten."
Tekst: Linda Lampe
Foto's: Angela Pondaag en eigen foto's
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De fietsspecialist
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Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf

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

mijn wijk

Woon jij ook hier?

Schrijfster Eveline Stoel (43) woont alweer zeven jaar in Haarlem met haar
vriend Remke en hun twee zoontjes Maui en Samuel, in een leuk huis met
tuin aan de Keizerstraat. Was ze in het verleden vooral actief met haar
journalistieke Bureau Stoel, sinds het succes van haar non-fictieboek
‘’Asta’s ogen - De levenskracht van een Indische familie’, richt zij zich steeds
meer op het schrijven van boeken.

Asta is het verhaal van mijn schoonfamilie, die
in 1955 noodgedwongen vanuit Surabaya naar
Nederland is gekomen. Remke is Asta’s kleinzoon. Ik heb zo veel post gekregen van Indische
mensen, die nooit over hun verleden konden
praten en nu ineens wel. Bij het schrijven had
ik duidelijk voor ogen: dit is wat ik wil dat mijn
kinderen weten over hun familiegeschiedenis.
Dat het verhaal van hun overgrootmoeder een
hoop anderen raakt, is een enorme bonus.”
 Barcelona
“Een boek dat zo veel aandacht heeft gekregen er gingen 50.000 exemplaren over de toonbank,
de filmrechten zijn zelfs verkocht - is moeilijk te
overtreffen. Ik heb heus wel wat wanhoopsmomenten gehad, maar gelukkig heb ik weer
een verhaal gevonden dat verteld moet worden.
Het gaat over een Catalaanse kunstenaar met
een eigen museum in de buurt van Barcelona,
die door iedereen is vergeten. In 1967 is hij
verbitterd gestorven en ik wil weten waarom.”

 Volwassen
“Ik ben een geboren Haarlemse, maar groeide
op in Bloemendaal. Na een tijdje in Barcelona
gewoond te hebben, kwam ik in Amsterdam
terecht en toen dacht ik: ‘dit is het, hier ga ik
echt nooit meer weg’. Maar ja, hoe gaat het
uiteindelijk? Er komen kinderen, je zoekt een
groter huis, het liefst met een tuin en probeer
dat maar eens in Amsterdam. We hebben drie
jaar gezocht. Op een gegeven moment stonden
we weer in een etagewoning te kijken met vijftig andere mensen, waar de makelaar het licht
niet eens aandeed, de post van weken over
de vloer lag, alles verzakt en scheef was
en kakelbont geschilderd. In dezelfde week
hadden we hier een afspraak - toch maar eens
kijken, dachten we - en voor hetzelfde bedrag
geen 80 maar 130 m2, met een tuin, in het
centrum. Toen dacht ik: nou moet je maar eens
volwassen worden. Het gaat niet meer alleen
om wat jij wilt.”

 Vintagewinkeltje
“Er komen hier steeds meer winkeltjes, zeker in
 Sfeer
de Barrevoetestraat. Mijn moeder is net twee
huizen verderop een vintagewinkeltje begonnen, “Als ik even wil ontspannen, loop ik graag door
de Vijfhoek. Het leuke aan dit buurtje, is dat
dus we hopen dat dit straatje ook dat potentieel
je je zonder er veel boeken over te lezen, kunt
heeft. We hadden het hier al snel naar onze zin.
‘s Zomers ieder weekend op het strand ontbijten voorstellen hoe het ooit was. Die sfeer is er nog
helemaal. Het Noord-Hollands Archief heeft
met het hele gezin. Steeds meer cafétjes waar
een geweldige site waarop ik kon vinden dat
je ’s ochtends even koffie kan drinken. En Sint
mijn familie al generaties lang in deze omgeving
Maarten vieren in de Vijfhoek, dat is echt zó
woont. Op nog geen vijftig meter vanaf mijn
leuk, precies zoals vroeger. Het fijne is, alles is
huis, om de hoek bij de Wilhelminastraat, ontte belopen. Voor mijn eerste boek heb ik bijna
alle informatie die ik nodig had hier uit de
dekte ik een gevelsteen uit 1881, hetzelfde jaar
waarin ons huis is gebouwd, met de tekst ‘1e
bibliotheek gehaald. Je eigen bieb, zo om de
steen gelegd door J.H.C. Stoel’. Dat was dus een
hoek, dat is echt fantastisch.”
voorouder van mij, die toen zes jaar oud was.
Dat voelde toch een beetje als thuiskomen.”

Zo’n gouden verhaal krijg je niet
altijd in handen

Tekst: Hans Smit
Foto's: Angela Pondaag

Asta's ogen
“Als kind schreef ik al verhalen en maakte ik boekjes, dus dat doe ik nu ook
met mijn twee kinderen. Maar het is
wel anders als het je werk is. De druk
die er dan ineens op komt. Bij mijn eerste boek was dat overigens niet
zo, toen schreef ik maar door,
maar zo’n gouden verhaal
krijg je niet altijd in
handen. En het was zo
dichtbij! Het verhaal van
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huidadvies

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

Jopenkerk
Brouwerij, Café en Restaurant
“Beleef zelf het ambachtelijk gebrouwen bier”
7 dagen in de week geopend
Openingstijden:
10.00 uur tot 01.00 uur

Tel: 023-5334114
Gedempte Voldersgracht 2
2011 WD Haarlem
www.jopenkerk.nl

serious request

Haarlem komt in actie voor
In 2004 begon de radio zender 3FM voor het
eerst met haar actie Serious Request,
om aandacht te vragen en geld in
te zamelen voor de vluchtelingen in
Dafur. Radio-dj’s sloten zich drie dagen
en drie nachten op zonder eten in een
Glazen Huis en draaiden ‘plaatjes’ voor
geld. De actie was zo’n succes dat zij zich sindsdien elk jaar voor een andere
‘stille ramp‘ inzetten die samen met het Rode Kruis wordt vastgesteld.
Inmiddels beslaat Serious Request niet meer
drie dagen maar een hele week, draaien dj’s
24 uur per dag muziek en zamelt het hele land
met ludieke acties geld in voor het goede doel.
Dit jaar wordt onder het motto ‘Hands off our
girls’ aandacht gevraagd voor vrouwen en
meisjes die slachtoffer zijn geworden van
seksueel misbruik in conflictgebieden. Met de
opbrengst zorgt het Rode Kruis voor opvang,
medische hulp en psychische begeleiding in het
opbouwen van een nieuwe toekomst.
Initiatieven uit de buurt.
Het kan u niet ontgaan zijn dat dit jaar Haarlem
het podium voor deze actie is. Het Glazen Huis
staat dit jaar op de Grote markt. Binnen onze
wijk zijn veel mensen een geld inzamelingsactie
gestart om zelf ook aan Serious Request een
steentje bij te dragen.

Pondje paling
Op zaterdag 25 oktober trok Café ‘t Kantoor
veel bekijks toen eigenaar Ton zijn twee
vrienden Peter van Schie en François Boulangé
had ingeschakeld om paling te roken voor het
goede doel. Francois is een hobbyroker en rookt
een paar keer per jaar paling in zijn tuin. Om
het nu voor het goede doel te doen, was hem
een waar genoegen. De houten rookkast van

Francois stond op de splitsing van Gierstraat en
Doelstraat, meer reclame hoefde niet gemaakt
te worden. Er was veel belangstelling en om
half vier ging de laatste lading paling de kast in.
In totaal is er 40 kilo paling weggerookt à € 18,per pond en € 6,- voor een broodje.

Gitaarlem-ijs
De actie van Garonne is direct verbonden met
de Gitaarlem-actie van Speelman & Speelman.
Voor Gitaarlem wordt sinds januari elke maand
een gitaar doorgegeven aan een Haarlemse
artiest om er een lied mee te maken. Voor deze
gelegenheid heeft Garonne samen met het duo
een ijssmaak ontworpen, welke het hele jaar in
hun assortiment heeft gezeten. Voor elke lege
bak schonk Garonne € 6,50 aan de actie. Voor
de ‘winter’sluiting van Garonne stond de teller
al op € 1000,-. Als uitzondering gaat Garonne in
de week van Serious Request ook open om
extra geld op te halen. Tientallen bakjes met
Gitaarlem-ijs staan al klaar.
Haarlem leest voor...
De bibliotheek pakt het grootschalig aan en
hoopt met haar actie ook een wereldrecord te
verbreken. Op 20 december vanaf 10.00 uur
doet zij een poging het ‘Wereldrecord Aaneengesloten Voorlezen‘ te verbreken. Hiervoor zijn

minimaal 2500 mensen nodig. Elke geïnteresseerde kan zich voor € 4,- aanmelden op de
site www.haarlemleestvoor.nl en reserveert zo
een plek om één zin voor te lezen uit het boek
Kenau van Tessa de Loo. Zo helpen alle deelnemers niet alleen om het bedrag van
€ 10.000,- bij elkaar te krijgen maar zullen zij
ook officiële mede-recordhouders zijn als het
voorlezen is volbracht.

Gehaakte bloemen
Wie door de Tuchtstraat langs ‘het rommelwinkeltje‘ van Marianne Hoogland loopt, ziet in
de etalage lange rijen met rood-wit gehaakte
bloemetjes hangen die als broche gedragen
kunnen worden. Marianne begon met haken
toen ze stopte met roken en haakt sinds
1 oktober zo’n drie à vier bloemen per dag voor
de actie. Ze koos voor bloemen omdat Haarlem
een bloemenstad is. De kleuren komen overeen
met die van het Rode Kruis. Eind oktober had
Marianne al 40 broches verkocht. Geïnteresseerden hebben ruime keuze en kunnen de
broches kopen variërend in prijs van € 2,- tot
€ 4,50. Marianne heeft geen wisselgeld. -->
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RAAKSGEBIED

ALKMAAR

HAARLEM

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

WWW.COPYCENTRE.NL

VAn de wijkraad

Van de Wijkraad
Beste wijkbewoners,

Mokkels aan de muur
De kalender ‘Mokkels aan de muur‘ is in eerste instantie niet begonnen als
Serious Request-actie. Fotograaf Rob van Wieringen fotografeerde een
aantal bardames in het café voor een serie, totdat zij op een avond op het
idee kwamen de foto’s te
gebruiken voor een
kalender. Omdat alle
deelnemende dames met
elkaar bevriend zijn, was
het niet moeilijk om de
kalender te vullen. Zo
lieten dertien ‘mokkels’
van twaalf cafés in
Haarlem, waaronder Linda
van café de Vijfhoek en Yu
Mey van de Jopenkerk, zich vastleggen voor het goede doel. Drukkerij Nederlof uit Cruquius vond het zo’n geweldig idee dat zij kosteloos 2000 kalenders
hebben gedrukt. De kalenders zijn voor € 10,- per stuk te koop in alle
deelnemende cafés of via www.kominactie.nl/mokkelsvoorseriousrequest.
Jouw portret in Manga
In de Barrevoetestraat 3 zit de woonwinkel ‘Anders nog iets‘, gerund door
Marloes Bakker en Leonie. Sinds oktober verkopen ze er niet alleen
uiteenlopende woonspulletjes, maar ook persoonlijke portretten in Manga
stijl. De dochter van
Marloes, Iza van der Knaap
van 15 jaar, tekent deze. Iza
is al een aantal jaren
geïnteresseerd in Mangafilms en daarom zelf ook
gaan tekenen. De
portretten kosten € 10,- per
stuk. Op dit moment heeft
zij al € 150,- opgehaald. Het
uiteindelijke bedrag hoopt
Iza zelf aan de dj’s te mogen aanbieden in het Glazen Huis. Iza tekent elke
zaterdag in de winkel van 14.00 tot 17.00 uur.

Allereerst mijn dank voor het massaal inleveren van de enquête.
We zijn bezig om alle gegevens te verwerken en zullen in het
eerstvolgende Binnenblad van 2015 uitgebreid verslag doen van
de resultaten.
Verder zal het u niet ontgaan zijn dat onze wijk licht op haar
grondvesten trilde toen bekend werd dat de 24-uurs opvang voor
daklozen naar het voormalige ING-gebouw aan de Wilhelminastraat gaat. Veel bewoners maken zich zorgen, hebben vragen of
willen hun stem laten horen over dit onderwerp.
De Wijkraad staat vooraan als het gaat om het monitoren, begeleiden en leiden van die informatiestroom. We nemen zitting
in de Klankbordgroep ‘24-uurs opvang’, hebben goed contact
met de medewerkers bij de gemeente Haarlem en zullen u op
onze website wijkraadvijfhoek-haarlem.nl voorzien van de meest
actuele informatie.
2014 was een jaar waarin de Wijkraad een groot aantal initiatieven heeft ontplooid en waar we in 2015 met veel enthousiasme
een vervolg aan gaan geven. Een flink aantal acties zal volgen uit
de enquêtes, waarin we u vroegen naar wensen, maar ook naar
uw bijdrage in praktische zin voor onze wijk. Vol aandacht zullen
we de ontwikkelingen blijven volgen bij The Lounge, de horeca
regelgeving, de perikelen rond café De Vijfhoek, de snelheidsovertredingen in de wijk, de bevoorrading van Marqt en de
Dekamarkt en de fietsvoorzieningen in onze wijken. Wij zullen u
hier uiteraard ook van op de hoogte houden!
Voor nu wens ik u buurtbewoner en Binnenbladlezer alle goeds in
2015, waarbij welzijn voorop staat. Wij proberen die als Wijkraad
voor u een beetje te vergroten!
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
In de enquête die we gehouden hebben onder de bewoners van de
Vijfhoek, Raaks en Doelen hadden we een kleine "wedstrijd" voor
allen die de enquête hebben ingevuld, op papier of digitaal. We
hebben uit de flinke stapel één enquête getrokken en de gelukkige is:
Mevrouw Cilia van Dijk, Gedempte Voldersgracht 20
Zij krijgt van de wijkraad een dinerbon voor 2 personen die is aangeboden
door Restaurant In ’t Goede Uur. Veel plezier en eet smakelijk!

Al deze en andere acties kan je vinden op: www.kominactie.nl/Alle_Acties
Tekst: Angela Pondaag
Foto's: Angela Pondaag, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Rob van Wieringen
13

Vooraf een garnalencocktail, daarna konijn en diverse verse groentes.
Als 12-jarige maakte ik de menukaarten en verzorgde de tafelaankleding: de
kristallen wijnglazen en het zilveren bestek kwamen tevoorschijn. Ik genoot
van de voorbereidingen en verheugde me op het feestmaal terwijl mijn vader
regelmatig het konijn met jus bedroop. Met deze mooie herinneringen ging
ik op pad. Ik sprak met Tine Carbière uit de Raaks en met Jacques Hermus uit
de Vijfhoek. Wat eten zij met Kerst?

voor bessen, blauwe bessen, frambozen of
aardbeien met een beetje vanillevla of voor
een chocolaatje toe.
Tips voor lekkere producten uit de buurt?
“We zijn nogal op de biologische toer. We gaan
veel naar de Italiaanse traiteur Complimenti
op de Botermarkt en ook naar de biologische
slagerij Stan Alkemade aan het Houtplein.”
Ze kiezen voor verse producten van de markt,
doen boodschappen bij Marqt en ze bestellen
regelmatig iets bij Pumpkin aan de Wolstraat.
Als Tine geen zin heeft om te koken, gaan ze
naar Woodstone op het Hortusplein. Voor echt
uitgebreid uit eten, gaan ze naar Stempels in
het oude Enschede-gebouw.

Recept Bruine bonen met rijst
(voor 8 personen)

Tine en Ed Carbière

Pure liefhebbers in de Raaks
Sinds januari 2012 wonen Tine en haar man
Ed met groot genoegen in een prachtig appartement in de Raakshof. Ze zijn cultuurliefhebbers pur sang. Ook houden ze van goed eten.
‘Puur’ is een woord dat vaak in het gesprek
met Tine over Kerst en eten naar voren komt.
Hoe vierde je vroeger Kerst?
“Ik ben opgegroeid in een groot katholiek gezin
met veertien kinderen. Ik had hardwerkende
ouders en we waren erg gelovig. Met Kerst gingen
we naar de nachtmis. Voordat we naar de kerk
gingen werd er een lange tafel gedekt. Na
de mis aten we een broodmaaltijd en daarna
gingen we naar bed.” Mijmerend vervolgt Tine:
“Vooral dat kerstbrood vond ik erg lekker.”
Hoe vier je het nu?
“Nu ben ik niet meer verbonden aan het
instituut Kerk en ik geloof op een meer
universele manier. We vieren Kerst al jaren
met zijn drieën. Mijn man Ed, onze dochter
14

Monique en ik. Monique houdt erg van koken
en maakt het liefst een grote pan met een
bekend Surinaams gerecht. Zij heeft dit recept
ooit gekregen van een collega uit Amsterdam
Zuidoost. Monique vraagt ons nog altijd wat
we willen eten met Kerst, waarop Ed steevast
antwoordt: BB met R natuurlijk! Ofwel, bruine
bonen met rijst.”
Kalkoen of gourmetten?
“Kalkoen is zo’n groot beest, dan kies ik toch
voor gourmetten. Dat vind ik knusser.”
Boerenkoolstamppot of wild?
“Boerenkoolstamppot, dat vind ik wel lekker, net
als zuurkool of hutspot.” zegt Tine resoluut en
vervolgt met “en als je het Ed zou vragen kiest
hij voor wild.” Waarom kiest Ed wel voor wild,
vraag ik Tine. “Ik denk toch het idee dat er niets
aan verprutst is, dat het een puur product is.”
Crème brûlée of bitterkoekjespudding?
“Mij allebei te zoet” zegt Tine. Ze kiest liever

Ingrediënten
•500 gram spekjes
•400 gram runder poulet
•1 gesnipperde ui
•2 tomaten, in stukjes
•4 grote potten bruine bonen plus vocht
•5 fijngemaakte teentjes knoflook
•een scheutje azijn
•een zakje ketoembar
•een zakje djahé
•1 verse peper in stukjes
•een flinke scheut ketjap manis en asin
•verse selderijblaadjes
Bereidingswijze
Een pond spekjes en 4 ons runder
poulet een paar minuten bakken.
Een gesnipperde ui en 2 tomaten (in
stukjes) een paar minuten meebakken.
Toevoegen: 4 grote potten bruine bonen
plus vocht, 5 fijngemaakte teentjes
knoflook, een scheutje azijn, een zakje
ketoembar, een zakje djahé, een verse
peper in stukjes, en een flinke scheut
ketjap manis en asin.
Een lege pot bruine bonen vullen met
water en toevoegen. Even hoog koken.
Dan op een zacht vuurtje 2 a 3 uur
stoven. Halverwege bonen pletten.
Op het laatst een paar handen verse
selderijblaadjes toevoegen.
Opdienen met zilvervliesrijst en
komkommersalade (aangemaakt met
olijfolie en balsamicoazijn).

kersteten

worstenbroodjes die zijn vader
maakte. Het geheime recept is
helaas met zijn vader het graf in
gegaan.
Wie kookt er lekkerder,
jij of je vrouw?
Jacques roept volmondig: “Ellen!
Zij is wat losser in de keuken, ik
kook zoals wel meer mannen
volgens recept. Maar gelukkig
heb ik gezien mijn werk genoeg
kookboeken, wel meer dan een
paar honderd.”

Jacques Hermus

Culinair in de Vijfhoek
Sinds 1998 woont Jacques Hermus in de Oude
Raamstraat. Hier woont hij met zijn vrouw
Ellen en dochters Bloem en Sophia in een oud
huis met een warm en kleurrijk interieur. Aan
de houten keukentafel nemen we plaats.
In het dagelijks leven is Jacques culinair journalist. Nu zit Jacques eens aan de andere kant
als geïnterviewde.
Hoe vierde je vroeger Kerst?
“Ik kom uit een katholieke Brabantse familie
met zeven kinderen. Met kerst aten we
kalkoen en dat was in die tijd best bijzonder.”
Jacques vertelt dat zijn Bourgondische familie,
later woonachtig in de Noordoostpolder, de
wijnen uit Arnhem haalde. Zijn grootouders
reisden destijds al naar Antwerpen om inkopen
te doen. Bijna lyrisch en met weemoed
praat Jacques over de heerlijke Brabantse

Wat eet je met Kerst?
Bladerend in zijn eigen kookboek ‘Het wilde eten’ schudt hij
à la minute een menu uit zijn
mouw. “Ik zou beginnen met
een gravlax, ken je dat? Je kan
‘m natuurlijk bij de Ikea halen
maar zelf maken is hartstikke
eenvoudig. In mijn boek vind
je een recept met dennennaalden in plaats van dille. Heel
aromatisch.” “Super lekker!”
roept Ellen op de achtergrond.
“En je kunt het van tevoren
maken”, vervolgt Jacques. Als tussengerecht
stelt Jacques een paddenstoelrisotto voor, die
je volgens Jacques maakt met een goede risottorijst en zelf geplukte paddenstoelen. “En
dan lekker langzaam en liefdevol roeren. Als
hoofgerecht een ragout van fazant. En als dessert nemen we een frambozen panna cotta.”
Kalkoen of gourmetten?
“Kalkoen, natuurlijk.”
Boerenkool of wild?
“Boerenkool met wild,” en om dat aan te tonen
laat hij mij een foto uit zijn kookboek zien van
een geplukte fazant op boerenkoolbladeren.
Crème brûlée of bitterkoekjespudding?
“Allebei lekker, maar toch kies ik crème brûlée.
Bitterkoekjespudding is ook een beetje ouderwets.”

Tips voor lekkere producten uit de buurt?
In de buurt haalt Jacques vooral kruiden en
groentes bij de groente en fruitwinkel Vatan,
kaas van de Lekkerstekaas.nl uit de Barrevoetestraat en wijn bij Okhuysen. Vis haalt hij in
IJmuiden bij Tel. Het gaat hem om echte producten. Het maakt hem niet uit of het uit de
buurt of van verder komt. Net als zijn (groot)
ouders reist hij graag verder voor iets moois.
Tekst: Annemieke van der Wel
Foto's: Angela Pondaag en Jacques Hermus

Recept Gravlax

uit ‘Het wilde eten’ van Jacques Hermus
(voor 10 personen)
Ingrediënten
•1¼ kilo verse zalm met vel, uit het
midden van de vis, in twee stukken
•een grote bos dille, zo nodig gehakt
•4 eetlepels zeezout
•1-2 eetlepels fijne tafelsuiker
•2 eetlepels gekneusde witte
peperkorrels
Bereidingswijze
Maak de zalm schoon, ontschub hem,
halveer hem in de lengte en verwijder
eventuele graten met een pincet.
Neem een glazen of geëmailleerde
schaal van de juiste maat en leg een
van de twee stukken zalm, met het
vel naar beneden, op de bodem.
Leg de dille erop. Meng de rest van de
ingrediënten en strooi het mengsel over
de dille. Dek dit alles af met het andere
stuk zalm, ditmaal met het vel naar
boven. Leg een bord of ronde houten
plank, groter dan de zalm, op de vis.
Zet daar een gewicht op en plaats de
schaal 36 tot 72 uur in de koelkast.
De vis moet ongeveer om de 12 uur
in zijn geheel worden omgedraaid en
bedropen met het vocht dat eruit
gelopen is. Schraap voor het serveren
de dille en het zoutmengsel van de
stukken vis, dep ze droog en snijd ze
schuin in dunne plakken, zoals je bij
gerookte zalm zou doen.
Hierbij hoort gravlaxsås, een mosterdsaus die als volgt wordt gemaakt.
Meng in een kom 4 eetlepels milde
mosterd, bijvoorbeeld dijonmosterd,
met een theelepel mosterdpoeder,
1 eetlepel fijne suiker en 2 eetlepels
witte azijn. Klop er met een garde
beetje bij beetje 6 eetlepels plantaardige
olie door tot je een saus hebt met de
consistentie van mayonaise. Roer hier
3 of 4 eetlepels gehakte dille door.
Deze saus kun je van tevoren
klaarmaken en in de koelkast bewaren,
maar hij moet voor het serveren wel
even worden opgeklopt.

15

terug in de tijd

Winkelcentrum De Vijfhoek
De redactie heeft inzage gekregen in het archief van de heer Pel, die een buitengewone interesse
had in de geschiedenis van onze wijk. Met liefde heeft hij alles vastgelegd in schrift en beeld. Graag
nemen we u mee terug in de tijd, naar het leven van wijkgenoten van weleer.

In het verleden waren er ontzettend veel winkels in de Vijfhoek. Wij kunnen ons dat nu niet
meer voorstellen, maar straten als de Breestraat
en de Doelstraat waren drukke
winkelstraten met respectievelijk 23 en 26 winkels, nog afgezien van ambachtelijke
bedrijven en horeca! Als we ons realiseren
dat in deze betrekkelijk kleine buurt zo’n 250
winkels en bedrijfjes gevestigd waren, kun je
je afvragen hoe het voor iedere zelfstandige
mogelijk is geweest zijn brood te verdienen.

Snoepwinkel
Voor het totale levensonderhoud hoefde
niemand de buurt uit. Werkelijk alles was er te
koop. Uiteraard bakkers, kruideniers, groenteen melkhandelaren, maar ook meerdere
poeliers en tabakswinkels, water- en vuurzaken,
vishandels en drogisterijen. Maar ook voor
vermakelijke producten was ruimte in de buurt.
De feestartikelenwinkel van Jan Monnikendam
is al sinds 1901 gevestigd aan de Gedempte
Raamgracht. Voor de jeugd in de Vijfhoek
was er niets fijners te bedenken dan een
bezoek te brengen aan een snoepwinkel.
En die waren er genoeg, in praktisch iedere
straat was wel een snoepparadijs te vinden.
Als je een halve cent of meer te besteden
had, toverde de winkelier met veel omhaal
een blad met snoep onder de toonbank
vandaan en wist je als kind niet wat je
moest kiezen. Dit was puur geluk.
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Kolenboer
Veel winkeliers kregen hun bestaan dan ook niet
cadeau, er moest dag in dag uit voor worden
geknokt. Maar de schoorsteen bleef roken in de
buurt, vaak letterlijk door de brandstoffen voor
de salamanders, potkachels of zelfs haarden die
veelal werden geleverd door ‘kolenboer’ Pool
uit de Korte Houtstraat 10. Hier kon men ook
terecht voor briketten en turf, een veel gebruikte
brandstof. Aanmaakhout voor de kachels was op
veel adressen te koop, want het was voor veel
mensen een bijverdienste. Er werd nogal eens
ruzie gemaakt over het aantal houtjes dat in een
bosje aanmaakhout moest zitten.
Marie Altena uit de Lange Bogaardstraat 22 ging
met een klein handwagentje vol oliebussen langs
de huizen om brandstof voor de petroleumtoestellen te slijten. Ze stond daarom bekend als
olie-Marietje. Verreweg de grootste oliehandelaar
in de buurt was Hoogerwey, eerst te vinden
op de Wolstraat 2, later op de Gedempte
Raamgracht 13.
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J.B. Pel m et t r ekh o n d vo o r e en g r o ente ka r
op h et Tu in la a nt je ( o m st r e eks 1 9 1 0 )

Groente en fruit
Er is veel wisseling geweest in de groente- en
fruithandel in de Vijfhoek. En dat is geen wonder, want het was waarachtig geen gemakkelijk
beroep. Werkdagen van twaalf en soms veertien
uur, en dat zes dagen in de week, waren geen
uitzondering. Om vijf uur 's morgens was de
eerste rit met de handwagen naar de Koudenhorn, daar stond toen nog het veilinggebouw.
Of je kon terecht bij de grossiers die met hun

handel langs het Spaarne stonden. Meestal was
je om acht uur weer terug en kon de winkel
worden geopend of de uitstalling buiten
worden ingericht. De vrouw stond doorgaans in
de winkel.

E . Ko e lem eyer vo o r d e win ke l v a n b a k ker i j Per q u i n ,
d e g r o te co n c u r r ent v a n ‘D e Tijg e est ’ ( o m st r eeks 1 9 2 8 )

Pikkenieren
Om rond te komen hadden veel groentehandelaren, net als talloze andere winkeliers, een
ventwijk. ‘Pikkenieren’ werd dat genoemd.
Na gegeten te hebben, ging de man zijn
handwagen in orde maken voor de ventwijk,
die zich veelal uitstrekte tot in Bloemendaal,
Aerdenhout of Heemstede. 's Zomers werd
een wijk vaak tweemaal gelopen met verse
aardbeien, kersen of pruimen. Zo nodig werd
met deze bederfelijke waar ook op zaterdagavond en zondag gevent. Naast al deze drukke
werkzaamheden moesten ook nog diverse
soorten groente, zoals snijbonen, sperziebonen
en andijvie worden ingemaakt. Dit gebeurde
op zout in Keulse potten en dat werd dan in de
winter verkocht. Om een uur of tien 's avonds
kon de winkel worden schoongemaakt.
Broodoorlog
Je kunt je voorstellen dat met zoveel winkels de
concurrentie groot was. Bakkerij ‘De Tijdgeest’,
de meest bekende bakkerij uit de Vijfhoek, was
één van de vier winkels annex bakkerij, die
deze winkelketen in Haarlem had. De overige

EVENEMENTEN

drie winkels in Haarlem bevonden zich op het Pretoriaplein, de Generaal
Cronjéstraat en de Oranjeboomstraat. ‘Elektrische bakkerij De Tijdgeest 3’
vestigde zich in 1920 op Lange Raamstraat 2. Bedrijfsleider in de zaak aan
de Lange Raamstraat was de heer Martin. Toen de bakkerij in de Vijfhoek
begon, brak hier een kleine broodoorlog uit, omdat schuin tegenover het
bedrijf, op de hoek van de Lange Bogaardstraat en de Breestraat, bakkerij
Perquin gevestigd was. De opzet was dat deze zaak koste wat kost weggeconcurreerd zou worden. Zo kon het gebeuren dat de Tijdgeest brood
aanbood voor vijf cent per 400 gram. Het duurde niet lang, of bakkerij
Perquin was ter ziele.
Lange dagen
In de bakkerij werden in die tijd eveneens lange dagen gemaakt. 's Nachts
om drie uur werd gestart met het maken van het beslag. Het personeel
mocht pas om vijf uur beginnen, hetgeen betekende dat

Wat is er allemaal te doen?

Donderdag 18 december t/m woensdag 24 december 2014 –
3FM Serious Request
3FM vraagt met Serious Request 2014 aandacht voor vrouwen
en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden
van seksueel geweld. Het Glazen Huis staat voor editie 2014 in
Haarlem op de Grote Markt.
Zaterdag 20 december – Wereldrecordpoging ‘aaneengesloten
voorlezen’
Op 20 december heeft de Bibliotheek Haarlem Centrum 2500
mensen ‘over de vloer’ die komen voorlezen uit één boek.
Daarvoor betalen de voorlezers 4 euro aan Serious Request en
worden daarmee mede-wereldrecordhouder van het record
‘aaneengesloten voorlezen’. Doe ook mee!
Opgeven kan via www.haarlemleestvoor.nl
Op 20, 22, 23 en 24 december - openstelling de Nieuwe Kerk

Ba kk er ij ‘D e
Tij dg ee st ’ in
Lin ks fil iaa lho
de La ng e Ra
ud er, de he er
am str aa t 2.
Ma rti n, na as
t he m zij n pe
rso ne el (1 92
5)

zoon Jan iedere ochtend om drie uur opstond om te helpen. Nadat het
personeel was gearriveerd, ging hij naar bed en om half acht stond hij
dan weer op om naar school te gaan. Nadat het werk in de bakkerij was
afgelopen, was voor bakker Martin het moment aangebroken om met zijn
broodkar zijn uitbrengwijk in te gaan, die zich uitstrekte tot aan de Glip in
Heemstede, voorwaar geen kleinigheid.
Drie cent
Buurtbewoners waren nog voordeliger uit als ze bij ‘De Tijdgeest’ voor
drie cent hun eigen brood lieten bakken. Ze leverden ’s ochtends het
deeg in bakblikken aan en ’s avonds haalden ze die weer op. In 1947 hield
Martin het voor gezien en sloot hij zijn deuren. Het bedrijf is daarna onder
een andere naam enige jaren voortgezet. Rond 1962 was het gedaan met
de bakkerijactiviteiten. Toen gingen de deuren definitief op slot en is het
pand, zoals zoveel winkeltjes en bedrijven in deze wijk, alleen nog voor
bewoning gebruikt.

Elke dag van 13.00 tot 16.00 uur, iedereen is welkom om de kerk
te bezichtigen tevens leuk voor kinderen. Deze keer met 1 euro
entree waarvan 50% naar Serious Request gaat en 50% naar het
onderhoud van de kerk.
Zondag 21 december in de Nieuwe Kerk
Concert Weihnachthistorie - Heinrich Schütz
Nieuwe Kerksplein 36. Aanvang 15.00 uur.
1 januari 2015 - Nieuwjaarsduik
Op 1 januari 2015 vindt in de Molenplas de derde Haarlemse
Nieuwjaarduik plaats. Waag een duik in het heerlijke frisse
water!
Zondag 4 januari 2015 - Opening januari Raaks Halle (nieuwjaarsborrel)
In de maand januari zijn er weer nieuwe ondernemingen en
nieuwe kunstenaars. Zoals elke eerste zondag van de maand
wordt dit feestelijk gevierd. Tijd: 15:00-18:00 uur in de Raaks
Halle in Haarlem.

Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen de stad
plaatsvinden kijkt u dan op www.haarlem.nl

Bewerking archief: Hans Smit. Foto’s: ‘De Haarlemse Vijfhoek,
fotoboek’ (B. Pel sr.), ‘Vijfhoek, Raaks en Doelen’ (red. Ben Speet)
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Dealer van o.a. Philips, Loewe, Sharp, Bose, LG, Samsung, Toshiba,
Siemens, Liebherr, Miele, AEG, Pelgrim, Asko, Constructa, Smeg
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Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

Heeft u vragen over
administratie, geld
of opruimen?
Stuur ze gerust naar monique@monies.nl.
U krijgt altijd antwoord!
www.monies.nl
Professional Organizing & Budgetcoaching

kerstsamenzang

Kerstavond op Kerksplein
eenmalig zonder Kerstzang
Kerstavond op het Nieuwe Kerksplein, zal helaas dit jaar zonder de
traditionele Kerstzang gevierd worden. Uit veiligheidsoverwegingen is in
verband met Serious Request in samenspraak met de gemeente besloten
deze traditie van 24 december eenmalig over te slaan.

Risico
Van 18 tot en met 24 December 2014 is de
Grote Markt in Haarlem het podium voor de
jaarlijkse Serious Request-actie van radio 3FM.
Deze actie zal veel, ruim 500.000 mensen naar
onze stad trekken. Met als hoogtepunt het
slotconcert op kerstavond op het Houtplein dat
tot circa. 23:00 uur zal duren.
Voorzitter van de Stichting Kerstzang John
Booms: "Wij zitten met de kerstsamenzang op
het Nieuwe Kerksplein tussen de Kerstzang op
de Grote Markt en het slotfeest in. Het tijdstip
dat de dj’s het Glazen Huis op de Grote Markt
verlaten, zouden wij normaal gesproken ongeveer beginnen.
Mede door de impact van Social Media, lopen
we het risico dat vervolgens iedereen richting
het Nieuwe Kerksplein komt. Met de verwachte
enorme opkomst welke het Nieuwe Kerksplein
gewoonweg niet aan kan, willen we dat risico
niet lopen."
Vreedzaam overleg
Begin dit jaar heeft de gemeente John geadviseerd ‘hét Kerstbegrip’ van Haarlem dit jaar
over te slaan. Na goed overleg is er uiteindelijk
ook besloten om 24 december a.s., geen oudHollandse kerstliederen met elkaar te zingen

onder begeleiding van Harmonie de Spaarnebazuin. Al meer dan 35 jaar komen mensen voor
deze warme traditie naar de Vijfhoek. "Als een
paar duizend man na het eindfeest terug moet
naar het station, maar naar verwachting nog
niet klaar is met drinken en bij ons komt, zullen
zij niet voor de traditie komen", aldus John.
Gemis
De organisatie van de Kerstzang vindt het erg
jammer dat het dit jaar niet doorgaat, maar
staat gezien de situatie volledig achter haar
keuze. Normaal ging de organisatie in augustus
al van start. Het draaiboek ligt standaard klaar,
iedereen kent zijn taak dus het is een kwestie
van één telefoontje en iedereen gaat aan de
slag. John: "Alles voor volgend jaar is al gereserveerd. We hebben er nu al heel veel zin in! Elk
jaar weer, als het zingen middernacht begint en
het hele plein vol staat, is het prachtig en uniek.
Jong en oud, iedereen komt samen. Dat geeft
ons heel veel adrenaline."
Aan het roer
Sinds ongeveer 7 jaar is John voorzitter van de
organisatie van de Kerstzang. Vanuit de Wijkraad, kwam hij met de organisatie in contact en
na een oproep in het Binnenblad voor nieuwe

leden heeft hij zich aangemeld. John: ‘Ik ben
Kerst-minded. Je kunt mij er bij wijze van
spreken voor wakker maken, gezellig!’. Wat ooit
begon als louter spontaan zingen op het plein,
trok het steeds meer mensen aan en is het na
enkele ups-en-downs gegroeid tot wat het nu
is: een spectaculaire start van Kerstmis met
glühwein, warme chocolademelk, kaarsjes en
zingende mensen rondom de grote kerstboom.

2014
Dit jaar heeft de organisatie even rust en
kunnen ze zelf de stad in op kerstavond. De
24e staat normaliter geheel in het teken van
opbouwen, afbouwen en opruimen samen met
de vele vrijwilligers. Voor vijf uur ’s ochtends
ligt niemand op één oor en Eerste Kerstdag
bestaat uit opruimen. Een lekker diner zit er dus
meestal niet meer in. Maar dat alles doen ze
met heel veel plezier en liefde voor de wijk!
2015
Volgend jaar in 2015 zullen de kerstliederen
om 24:00 uur gewoon weer door de Vijfhoek
galmen. De huidige traditie wordt in stand
gehouden, aan het gemoedelijke sfeertje wordt
niet getornd! Juist het trouw blijven aan de
traditie uit 1975, heeft de kerstsamenzang tot
een succes gemaakt. Hoewel het maar om drie
uurtjes gaat, is de impact op de buurt enorm!
John: "Echt jammer dat het dit jaar niet door
kan gaan, maar je moet het ongeluk niet over
jezelf afroepen. Het is een wijze beslissing. Tot
volgend jaar allemaal!"
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto's: RTV Haarlem105/Ab Laanbroek
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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
e-mail: antwoord@haarlem.nl, voor alle
zaken, ook meldingen als scheve paaltjes
Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl

Kijk op de wijk

Het Binnenblad is trots op haar bezorgers!
Bedankt Els Clement, Duveke Kalma, Stella van Maris, Liesbeth Uilenreef, Bart Tangerman,
Pacifica Hoogeland, Max Bos, Jan Hoving, Thea Kelting en Barbara Martens.
En ook Kiki Bommezij, Bieneke Glijn, Mariska Heerschop, Jolanda Lagewaard, Luuk Mulder,
Esther Ottens, Monique Rooyman, die niet op de foto staan.
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 Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
buurtbewoners krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Angela Pondaag
Annemieke van der Wel
Charlotte Spanjaart
Hans Smit
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)
Linda Lampe
Mijke Groot
Peter Beentjes (vormgeving)
Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Vacature (waarnemer Jan Hoving)
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooyman, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland &
Max Bos, Mariska Heerschop, Jolanda Lagewaard en
Bieneke Glijn
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Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 15 januari 2015 naar
het mailadres van de redactie:
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Contactgegevens Wijkraad:
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl
Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden  751 72 00
www.spaarnelanden.nl
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 waterleidingbedrijf/storingen

0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009
Landelijke hulp- en infonummers
Advies- en meldpunt Kindermishandeling

0900-123 1230
Belastingtelefoon particulieren  0800-0543
Geneesmiddelen infolijn 
0900-999 8800
Kindertelefoon 
0900-0432
Meld misdaad anoniem 
0800-7000
Meldpunt discriminatie 
0900-235 4354
Ouderenhulplijn 
0900-608 0100
OV-reisinformatie 
0900-9292
Postbus 51-infolijn 
0800-8051
Slachtofferhulp NL 
0900-0101
Stichting Korrelatie 
0900-1450

