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HORAS NON NUMERO NISI SERENAS
is het motto van ’In ’t Goede Uur’, en daar
kunnen we het alleen maar mee eens zijn na het
gesprek met Henk Meijer. Al 25 jaar serveren
ze hier wijn en kaasfondue. Een bijzondere plek
met een boeiende geschiedenis.
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FREAKS, GEEKS & WEIRDO’S
“Dit is een winkel voor mensen
met een open mind en een breed
scala aan interesses. De winkel speelt een sociale
rol in de samenleving, het gaat niet over geld
verdienen. De rijkdom zit hem in het bestaan van
de zaak en de contacten die er worden gelegd.
Ik zie mezelf als de facilitator die mensen met
elkaar in contact brengt”, aldus Joshua
Baumgarten die stopt met zijn opmerkelijke
winkel in de Doelstraat.
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BOMEN IN DE VIJFHOEK?
Onze kersverse redacteur van het
Binnenblad Rogier Overman vraagt
zich af wat-ie daar nou weer mee moet. Maar al
onderzoekend komt hij toch tot de conclusie dat
er nog heel veel te vertellen valt over het
schaarse groen in onze wijk. En al die kale
takken dan? Gewoon wachten op de lente!
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Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl

Barrevoetstraat 21
2011 WN Haarlem
023-5317436
www.casadipapi.nl

www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

HONDERDEN VERHALEN EN EÉN EXPOSITIE
Het was druk in de bibliotheek en later in Café
de Vijfhoek. Vol met rollators, wandelstokken
en een groep zeventigers en tachtigers, druk
bezig met schrijven en schilderen. Het blijkt
een onverwacht tafereel van bewoners van de
Vijfhoek die hier al jaren wonen. Ze kenden
elkaar amper tot niet, tot Mirjam Touw hen in
september 2019 bij elkaar bracht.
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

VAN BEZIT NAAR BEZETEN
“Vroeger hadden we bezit om mee te pronken.
Nu lijken we wel bezeten om spullen te hebben
en gooien het even makkelijk weer weg. Ik laat
de schoonheid en het absurde ervan zien”. Dit is
het verhaal van Mirjam Verschoor die afval tot
verbluffend mooie kunst weet te verheffen.
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VAN FOSSIEL NAAR ELEKTRISCH
‘We hebben het over een
transformatie die ons denken en
doen radicaal zal veranderen’. Dat zegt Reza
Jahangir Tafrechi, geboren Haarlemmer,
Vijfhoeker, transitie-adviseur, supergeneralist en
actief betrokken om iZoof, elektrisch autodelen,
verder uit te bouwen.
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PARADIJSVOGELS
Pas achteraf besefte Helma de
Hoog hoe bijzonder de tijd was in
café 't Was Beertje en hoezeer het café een plek
was waar de ‘paradijsvogels van de Vijfhoek’
graag kwamen. De verhalen zijn eindeloos, maar
zoals het een goede kroegeigenaar betaamt, is de
code: ‘Wat gebeurt in ’t Was Beertje, blijft in ’t
Was Beertje’. Het ging om de mensen achter de
verhalen.
OPROEP AAN BEWONERS VAN DE VIJFHOEK
Op 15, 16 en 17 mei 2020 vieren we het derde
lustrum van de Vijfhoekkunstroute. Het thema is
deze keer: ’Tabula Rasa‘. Nadere details worden in het
aprilnummer van het Binnenblad bekendgemaakt.
De organisatie zoekt binnen onze wijk nog expositieruimtes. Vind je het leuk om je huis in dit weekeinde
beschikbaar te stellen? Neem dan contact op met
06 4456 8554 of tamaravandenberg@icloud.com

SPOOK
Er waart een spook door de Vijfhoek.
Niemand weet precies hoe of wat, maar
de schrik zit er goed in. Er gaan zelfs
geruchten dat onze wijk in 2040 - en dat
is al over twintig jaar! - volledig afgesloten zal zijn van de buitenwereld. Alle
toegangswegen zijn dan voorzien van
paaltjes. Beweegbare paaltjes, maar toch.
En iedereen weet dat als heel Europa
tien jaar daarna, in 2050, volledig CO2neutraal moet zijn, iemand op het
stadhuis de sleutel van de paaltjes
weggooit, zodat de Vijfhoek voor eeuwig
onbereikbaar is voor gemotoriseerd
verkeer.
Ontelbare vragen spoken door ons hoofd.
Heeft het spook een naam? Heet het
misschien Verkeersplan? Waait het
spook straks gewoon met alle winden
mee of nestelt het zich definitief in de
hoofden van de beleidsmakers? Hoe ver
van je huis moet je straks je auto
parkeren? Begrijpen die beleidsmakers
wel dat dit in combinatie met de toenemende vergrijzing tot wantoestanden
leidt? Ik voorzie grote parkeerplaatsen
buiten de stad met lange rijen deeltijdrollators, u weet wel met die blauwe
wieltjes aan de voorkant, in slagorde
opgesteld als winkelwagentjes, zodat
buurtbewoners op leeftijd nog thuis
kunnen komen.
En de bevoorrading van de winkels?
Krijgt Haarlem dan eindelijk een
ondergronds gangenstelsel waar al zo
lang spookverhalen over rond gaan?
Of pakken de nazaten van de firma Pel
het oude handwerk weer op en worden
er opnieuw aangepaste handkarren
gemaakt waarin aan de wijkgrens de
spullen worden overgeladen en die
precies tussen de paaltjes en gevels
passen? Ik verwacht hiervoor een
lucratieve markt. De hulpdiensten
kunnen tegen die tijd uitsluitend nog in
de wijk functioneren met behulp van
stikstofvrije drones.
Hebben we het hier nou over een toekomstdroom of over een nachtmerrie?

DANK

In het eerste nummer van dit nieuwe jaar wil de redactie
alle adverteerders bedanken voor hun trouwe steun.
Zonder uw bijdrage geen Binnenblad!
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ONDERNEMER IN BEELD
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Sfeervol restaurant met
een rijke geschiedenis

06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

Praktijk voor: Cranio-sacraal therapie,
Traumaverwerking, Voetreﬂextherapie,
Natuurvoedingsadvies,
Fysische Vasculaire Therapie BEMER

Op de hoek van de Korte Houtstraat en het Nieuwe
Kerksplein vinden we het sfeervolle en authentieke
restaurant ‘In ’t Goede Uur’. Sinds jaar en dag
serveren ze er wijn en kaasfondue. Vorig jaar
vierden Henk en Anne Meijer hun 25-jarig jubileum
als eigenaren van deze bijzondere plek met een
boeiende geschiedenis. Een mooie gelegenheid voor
het Binnenblad om eens langs te gaan.

O
Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

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

p een regenachtige
vrijdagmiddag stap ik
binnen in restaurant ‘In
’t Goede Uur’. Henk gaat me voor
en we nemen plaats in het
nieuwe gedeelte, want sinds een
maand is de zaak uitgebreid.
“Vorig jaar heb ik het pand
hiernaast gekocht en we zijn hard
bezig geweest om in dit gedeelte
dezelfde sfeer te creëren. Sinds
een maand is het in gebruik. Het
is heel prettig om deze ruimte
erbij te hebben. Zowel voor de
gasten als voor onze eigen
werkruimte.”
Henk vertelt hoe hij 25 jaar
geleden het restaurant overnam
van Lea Grommers. “Ik heb zelf
jaren in allerlei horecagelegenheden gewerkt en bij wijnhandel
Okhuysen in de Gierstraat. Na het werk gingen we dan hier een wijntje
drinken. Na heel veel omzwervingen en werk in het buitenland kwam ik
terug in Haarlem.
Ik ben toen een klusbedrijf begonnen. Ik deed wat werk voor Lea in
’t Goede Uur. Zij kwam op een dag binnen en zei dat ze er wel klaar mee
was. Toen zei ik: “Nou, ga zitten schat, zeg het maar, hoeveel wil je ervoor
hebben?” Ik kwam ’s avonds thuis en heb het met mijn vrouw overlegd.
Zij was gelukkig ook heel enthousiast en daarna was het zo goed als rond.”
Het restaurant heeft een boeiende geschiedenis. In 1965 speelde
Lodewijk Grommers met de gedachte om een ontmoetingsplaats voor
kunstenaars te creëren. Met ruimte voor exposities en om naar klassieke
muziek te luisteren. Lodewijk vond het verwaarloosde pandje en besloot
het, ondanks de negatieve reacties, helemaal op te knappen. Omdat de
ruimte te klein was, kreeg hij in eerste instantie geen vergunning om
alcoholische dranken te schenken. Er werden bijzondere sappen en goede

koffie geserveerd (een leuk weetje: de eerste espressomachine van
Haarlem stond hier). Toen het pand ernaast beschikbaar kwam, werd dit
onderdeel van het restaurant en kwam de lang gekoesterde wens uit om
ook wijn te gaan schenken, met een lekker stukje buitenlandse kaas erbij.
Dochter Lea nam in 1970 het restaurant over van haar vader en
introduceerde de kaasfondue. In 1994 namen Henk en Anne Meijer het
stokje van haar over.
“Ik wist nog, toen we hier net begonnen, stonden we op een 2-pits gasstelletje op de koelkast kaasfondue te maken. Na de overname hebben we het pand
opgeknapt en heb ik de wijnkaart gemoderniseerd. Ik had
natuurlijk al affiniteit met wijn,
en niet alleen het nuttigen
ervan”, zegt hij lachend. Er staan
altijd twee fondues op het menu
en de andere fondues wisselen
per seizoen. Er staan ook andere
gerechten op de kaart zoals
raclette en huisgemaakte paté.
Kwaliteit en betaalbaarheid staan
hoog in het vaandel bij Henk.
Dochter Elise werkt ook in het
restaurant en zal het op den duur
overnemen. “Mijn dochter is hier
opgegroeid. Zij sliep samen met
haar broer boven het restaurant
als wij aan het werk waren. Ze
houdt ook echt van horeca en is
heel netjes, correct en snel, ze snapt het gewoon.” Henk vertelt dat het
helemaal niet ongezond is om kaasfondue te eten. “Er kwam hier jarenlang een oude dame drie keer per week fondue eten. Ze gooide haar
brood in het kaaspannetje en kieperde het vervolgens allemaal op haar
bord. Ze is op haar 86e in haar slaap overleden met een glas wijn naast
haar bed”.
Wil je heerlijk uitgebreid eten of heb je zin in een glas goede wijn,
vergezeld van een lekker kaasplankje? Henk en Anne heten jullie welkom
In ’t Goede Uur, een sfeervolle plek met een rijke geschiedenis.
Tekst en foto's: Daniella Konopasek
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BOMEN IN DE VIJFHOEK

Monumentaal of niet?
Bomen in de Vijfhoek?!,
dacht ik met schrik, wat
moet ik dáár nu mee?
Als kersverse redacteur
van het Binnenblad wilde
ik mensen interviewen,
geen bomen. Maar nu
ik me heb verdiept in de
bomen van de Vijfhoek –
welke zijn monumentaal
en welke niet? – ben
ik om en enthousiast:
bomen zijn heel leuk en
interessant, ook al praten
ze dus niet...

Op zoek naar bomen fietste ik een rondje door de Vijfhoek. Het was
een regenachtige dag en de bomen waren kaal, kil en nat. Toch viel
er heel wat te ontdekken, zowel tijdens als na mijn speurtocht. Want
op de website van de gemeente Haarlem staat een interactieve lijst
waar je kunt klikken op alle geregistreerde Haarlemse bomen op
gemeentelijke en particuliere gronden. En dat leverde een schat aan
informatie op over (monumentale) bomen in de Vijfhoek.

pleintje voor café De Vijfhoek (alle verschillende soorten linden),
die net als de laatstgenoemde bomen óók bijna allemaal 80 jaar
oud zijn (volgens de website van de gemeente) géén monumentale
status hebben. Wel kunnen zij die alsnog krijgen, wat onlangs
bijvoorbeeld ook gebeurde met de beide linden bij de ingang van
het Hofje van Loo: die zijn 89 en 80 jaar oud en kregen vrij recent
nog de monumentale status (nog niet verwerkt op de website).

Mijn speurtocht begon bij Albert Heijn op de hoek Grote Houtstraat/
Raamvest. Vanaf daar richting het centrum staat een flink aantal
gekortwiekte platanen in de Grote Houtstraat. Het gros daarvan is
vrij jong (40 tot 70 jaar oud), met als opvallendste de dikke plataan
op de driesprong (Grote Houtstraat/Gierstraat). Die oogt best oud,
maar is géén monumentale boom, want verrassend genoeg slechts
55 jaar jong. Ook de meeste bomen op de Botermarkt zijn niet oud
(doorgaans 60), net zoals de beide linden aan de rechterkant op het
plein voor de bibliotheek aan de Gasthuisstraat.

De monumentale status van een boom betekent onder andere
dat deze niet zomaar gekapt kan worden. Mocht dat toch
nodig zijn dan overlegt de beheerder van bomen in de Vijfhoek
– Spaarnelanden – met de Haarlemse Bomenwachters. Zij
streven naar een goede bescherming van bomen in Haarlem en
overleggen met direct betrokken inwoners. Het kappen van een
monumentale boom kan uiteindelijk alleen na goedkeuring van
het college van burgemeester en wethouders.

Het hoofdcriterium voor een monumentale boom is dat deze
minimaal 80 jaar moet zijn of – indien jonger – is geplant ter
gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. Daarnaast moet
de boom voldoende gezond zijn om nog 10 jaar te kunnen leven
en aan tenminste één van de volgende sub-criteria voldoen:
beeldbepalend zijn voor de omgeving, een belangrijke plek
innemen in de (lokale) geschiedenis, van een zeldzame soort
of variëteit zijn, een moederboom zijn of bijzondere planten
en of dieren herbergen, of qua omvang, hoogte, ouderdom of
anderszins opvallend zijn.
De twee andere bomen op het plein voor de bibliotheek, die aan
de linkerkant, zijn beide 121 jaar oud en hebben de Latijnse namen
Aesculus Hippocastanum Baumannii (witte paardenkastanje) en Tilis
Vulgaris (Hollandse linde). Vanwege de leeftijd en ligging gaat het
hier om twee ‘plaatselijke’ monumentale bomen. Ook veel bomen
aan de Oranjekade (witte esdoorns) en links van de Stadsschouwburg
aan de waterkant (Hollandse iepen), die bijna allemaal 80 jaar oud
zijn, hebben die plaatselijke monumentale status.
Opvallend is dat de bomen op de Gedempte Raamgracht en op het

Interessant zijn ook de bomen op het Wilsonsplein: op een enkele
monumentale uitzondering na, zijn de meeste bomen daar slechts
50 jaar oud, althans rondom de speeltuin (waaronder eiken,
iepen, linden en essen), terwijl de bomen aan de beide lange
zijden van het voetbalveldje bijna allemaal 80 jaar oud zijn en de
monumentale status ‘waardevol’ hebben (allemaal linden). Een
soortgelijke mengelmoes qua leeftijd en soort hebben de bomen op
het Nieuwe Kerksplein, waarvan er meerdere 100 jaar oud zijn en
veelal diezelfde monumentale status hebben.
Nog oudere monumentale bomen staan aan de Raamvest en in
binnentuinen. Aan de Raamvest gaat het om dertien monumentale
bomen, waaronder twee 110-jarige linden en twee 140 jaar oude
platanen ter hoogte van huisnummer 9. De laatste twee hebben
vanwege hun leeftijd de ‘landelijke’ monumentale status, wat ook
geldt voor de 140 jaar oude plataan in de binnentuin tussen de
Sophia- en de Wilhelminastraat. Andere bomen in binnentuinen zijn
doorgaans 100 jaar oud of rond de 120 (zoals de beide bomen bij de
bibliotheek), maar het komt ook voor dat er in een binnentuin geen
enkele monumentale boom meer staat (zoals de binnentuin van het
Proveniershof).

Voor het kappen van een niet-monumentale boom is een
zogeheten omgevingsvergunning nodig. Deze kan worden
aangevraagd bij de gemeente en is alleen nodig voor bomen
met een stamdiameter van 20 cm of groter. Soms komt het
voor dat een boom een direct gevaar vormt voor de omgeving.
Als dat het geval is op gemeentelijke gronden wordt de boom
meteen of binnen enkele dagen gekapt door Spaarnelanden
(noodkap). Na een gewone of noodkap heeft de gemeente
Haarlem als beleid dat er voor elke gekapte boom een nieuwe
wordt geplant.
Hoewel best oud zijn de 140 jaar oude bomen in de Vijfhoek
nog niets vergeleken met die in het Kenaupark en vooral het
Staten Bolwerk. Dáár staan pas echt indrukwekkend oude bomen,
waaronder een 220 jaar oude plataan aan de stationskant van het
Kenaupark en een 270 jaar oude beuk bij de Noorderbrug in het
Staten Bolwerk. Deze bomen dateren van respectievelijk 1800 en
1750, daar waar de oudste bomen uit de Vijfhoek van rond 1880
stammen en daarmee dus een stuk jonger zijn. En dát zie je, vooral
als je zelf even langs de oude reuzen in het Kenaupark en Staten
Bolwerk fietst.
Een aantal organisaties houdt zich bezig met het behoud
van bomen in Haarlem en/of geeft rondleidingen langs
monumentale bomen in onder andere de Vijfhoek.
Het laatste wordt één keer per jaar gedaan door de afdeling
Zuid-Kennemerland van het Instituut voor Natuureducatie
(www.inv.nl/afdeling/zuid-kennemerland); het eerste door de
Haarlemse Bomenwachters (www.haarlemsebomenwachters.nl)
en de Haarlemse Bomenridders (www.haarlemsebomenridders.
nl). Over het kappen van bomen, het aanvragen van een
omgevingsvergunning en het planten van nieuwe bomen
staat meer informatie op www.spaarnelanden.nl/bomen.
De geregistreerde (monumentale) bomen in Haarlem (en
dus ook in de Vijfhoek) staan vermeld op www.haarlem.nl/
monumentale-bomen.

Tekst: Rogier Overman
Foto’s: Thera ter Beek
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VERHALENBOEK VAN DE VIJFHOEK

Mirjam: “Toen ik samen met Lies Nederstigt (ook
fotograaf van Binnenblad, red.) het project
‘Gezichten van de Vijfhoek’ deed, heb
ik veel ouderen uit onze wijk ontmoet.
Ik kreeg daarbij altijd verhalen te horen
over hoe het vroeger was. Vanuit mijn
werk bij Buurtzorg ken ik dat,
maar nu sprak ik juist
mensen die niet in beeld zijn
van (thuis)zorg. Ze zijn niet
eenzaam, maar ze kunnen
zich soms wel alleen voelen.
En daarmee, de combinatie
van verhalen delen en het
gevoel van alleen zijn, wilde
ik iets gaan doen.”

LET’S ESCAPE HAARLEM
Kamers die verder gaan dan alleen Escape Room zijn
Drossestraat 2, 2011 XW Haarlem. Tel: 023 303 34 59
haarlem@letsescape.nl / www.letsescape.nl

Met het nieuwe Buurtzorgteam Haarlem Centrum 2
kwam Mirjam tot een
project ‘om de verhalen van
de Vijfhoek op een ludieke
wijze vast te leggen’. Voor
een financiële bijdrage
klopte ze aan bij het ‘potje
wijkgerichte initiatieven
van de gemeente Haarlem’
en vanuit Buurtzorg werd
ondersteuning gegeven in
uren.

Open di t/m zo van 11.00 tot 23.00 uur

SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

Échte muggen die HRLMRS

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Verhalen uit verschillende invalshoeken
Mirjam: “Het uitgangspunt was om elke veertien
dagen twee uur met een groep bij elkaar te
komen om koffie te drinken en verhalen te delen.
Buurtzorg zou daarnaast iedere keer een inhoudelijk
thema inbrengen, zoals informatie over de WMO,
valpreventie of voeding. Ik benaderde de mensen
die ik kende met de vraag of ze interesse hadden
om mee te doen. Dat hadden de meesten wel.” En
zo geschiedde.
Mirjam: “Maar het moest meer zijn dan alleen
het vertéllen van verhalen. Daarom gaf de ook
aangehaakte dramadocente Loes Bastiaanse iedere
bijeenkomst een andere, creatieve opdracht.
Zoals een gedicht maken of een tekening. Elke
keer met een ander thema, om verhalen vanuit
verschillende invalshoeken naar boven te halen.
Zoals over dierbaren, over zoete herinneringen aan
hun vroegere huis, over armoede, over grappige
voorvallen.”

Veertien zeventigers
en tachtigers
Acht bijeenkomsten
Honderden verhalen
Eén expositie

Een najaarsmiddag in
café de Vijfhoek. Officieel
nog niet open, maar wel
behoorlijk vol. Vol met
rollators, wandelstokken en
een groep zeventigers en
tachtigers, druk bezig met
schrijven en schilderen.
Het blijkt een onverwacht
tafereel van bewoners van
de Vijfhoek die hier al jaren
wonen. Ze kenden elkaar
amper tot niet, tot Mirjam
Touw ze in september 2019
bij elkaar bracht.

Mirjam lacht. “Het was best lastig en er werd af
en toe wat gemopperd ‘moet ik als een kleuter
gaan zitten tekenen’ en ‘ik kan toch helemaal niet
dichten’. Maar uiteindelijk waren de resultaten
iedere keer indrukwekkend. Zoals de ode aan Arie de
marktkoopman, de gedichten over hun straat, of het
verhaal over hoe een sleutel de herinneringen aan
de verhuizing naar de Vijfhoek naar boven haalde.”
Als extra stimulans ging de hele groep ook naar
het oude V&D-gebouw en naar Museum Haarlem.
Mirjam: “De verhalen
komen dan vanzelf los.”
Het vervolg
Alle verhalen, gedichten
en tekeningen werden
door iedere deelnemer
verzameld in een eigen
verhalenboek. Zelf
vulden ze die aan met
eigen anekdotes, herinneringen en foto’s. Het
resultaat van deze veertien verhalenboeken werd
op 10 januari gepresenteerd tijdens de afsluitende
expositie in de Doelenzaal van Bibliotheek Haarlem
Centrum.
Maar het houdt hier niet mee op. Mirjam: “De
groep heeft zelf afgesproken om elke twee weken
bij elkaar te blijven komen. Voor de verhalen, de
gezelligheid en vooral ook om elkaar te stimuleren
om op pad te gaan. De bibliotheek reageerde al
enthousiast en houdt graag de deuren open voor
dit soort initiatieven. Ook zoeken de mensen
elkaar op om samen te wandelen of boodschappen
te doen. Dit soort projecten doe je niet alleen.
Dat doe je met elkaar. Vanaf deze plek wil ik
iedereen bedanken die aan dit mooie project heeft
meegewerkt en in het bijzonder Café de Vijfhoek en
de Bibliotheek Haarlem Centrum!”
Aansluiten?
Wil je/wilt u ook aansluiten? Dat kan altijd! Neem
contact op met Mirjam Touw, 06-812 755 27 of
Annette Schild, 06-374 056 68. Of kom naar de
buurtborrel die sinds januari iedere tweede zondag
van de maand, op steeds een andere locatie, door
het burennetwerk wordt georganiseerd. Ook
vrijwilligers zijn van harte welkom. Iedereen heeft
tenslotte behoefte aan contact!
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto's Thera ter Beek
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GROOTMEESTER IN TRASH STIL LEVENS

Mirjam Verschoor
verheft afval tot kunst

Wat maakt iemand een
kunstenaar? De omgeving
van Mirjam Verschoor
zag het al vroeg, maar zelf
was ze lang niet zo zeker.
Pas toen ze door een
hernia tot stilstand
kwam, vloeide alles
samen en ging haar
creativiteit helemaal los.
Sinds die tijd maakt
Mirjam prachtige digitale
stillevens van een
schoonheid die je de
adem beneemt. En, je zult
het niet geloven, de basis
van al dit moois is afval.

Tekst: Ellen Vestjens
Foto: Thera ter Beek

“Als mensen mijn werk van een afstand zien, herkennen ze vaak de klassieke stillevens van de oude
meesters, maar komen ze dichterbij dan zien ze
herkenbare afvalobjecten zoals matrassen, fietsen,
planken en plastic. Mensen blijven vaak lang
kijken naar de werken en ontdekken dan steeds
meer afval. De werken van de oude meesters, vol
craquelé, maak ik pixel voor pixel fotografisch zodat ze beter communiceren met mijn afvalfoto’s en
de verwarring voor de kijker des te groter wordt.
Een berg afval op straat is soms een stilleven op
zichzelf en net als de symbolische boodschap van
de klassieke stillevens laat ik de vergankelijkheid
en ijdelheid van de hedendaagse wegwerpmaatschappij zien. De absurditeit van alles wat we
maar weggooien of vervangen door nieuw waardoor de aarde zo’n beetje dichtslibt, maakt mij
intens verdrietig. Met mijn werken hoop ik dat
mensen bewuster gaan nadenken over hun eigen
consumeergedrag.”
We treffen kunstenares Mirjam Verschoor (1975)
in haar knusse woning in de Doelstraat, waar ze
sinds drie jaar woont met poes Kato. Mirjam,
hartelijk, jong en artistiek ogend met haar bonte
haarband, maakt graag tijd om haar verhaal te vertellen en haar werk te laten zien. Als ik haar complimenteer met de sfeervolle inrichting glundert
ze: “Zie je dat alles hier tweedehands is? Mensen
gooien zoveel moois weg. Ik hergebruik dat in
mijn leven én in mijn werk. Ik ben zó blij dat het
me gelukt is in Haarlem terug te komen en nog wel
in de Vijfhoek. Ik woonde hiervoor al zeventien
jaar in Haarlem en ik had echt heimwee.”
Van mode en media naar kunst
Mirjam maakt thee en vertelt verder: “Na mijn
jeugd in IJmuiden ben ik gaan studeren aan de
Mode Academie in Amsterdam. Ik kreeg al gauw
het advies om naar de kunstacademie te gaan.
Mijn werk was te autonoom en te eigen, maar als
18-jarige had ik ook een sterke behoefte aan structuur. Daarom heb ik toch gekozen voor de meer
praktisch gerichte modeacademie. Ik heb er veel
geleerd over stoffen, texturen, kleuren, textiel,
design, styling en het denken in concepten. Daarna heb ik van alles gedaan in de PR & communicatie en tijdens mijn laatste baan in Amsterdam ben
ik begonnen met het fotograferen van bergen afval
en grofvuil die ik tijdens mijn wandelingen op
iedere hoek van de straat tegenkwam.”
Stil stand
Die foto’s werden de basis voor haar huidige kunstenaarschap: “Begin 2018 belandde ik in een
burn-out en vervolgens raakte ik aan bed gekluisterd door een zware hernia. Ik kwam letterlijk
en figuurlijk tot stilstand. Kon niets meer. En
realiseerde mij dat het roer om moest. Ik had me
eerder al ingeschreven voor de Kunstlijn, wilde
iets doen met de wel 10.000 foto’s van grofvuil en
afval op straat, die ik in vijf jaar had gemaakt.
Maar ik wist nog niet precies wat. Aan het eind van
de herniaperiode kreeg ik opeens de geest en heb
ik liggend mijn eerste werken gemaakt. Mijn expositie op die Kunstlijn sloeg zó aan, ik wist niet wat
ik meemaakte.”
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Sindsdien doet ze niet anders. Er volgden meer
exposities, onder meer bij Galerie Olivijn, de
Dutch Design Week en de Vijfhoekkunstroute.
Momenteel hangt er een werk van haar in een
overzichtstentoonstelling in Rome en sinds 22
februari heeft zij haar eerste solo-expositie in
de conceptspace: Unexpected by Wanrooij Gallery
in Amsterdam. Een innovatief platform voor jong
aanstormend talent.
Mirjam: “Sinds september vorig jaar ben ik officieel beeldend kunstenaar en het gaat heel erg goed,
al is het soms ook spannend en hard werken,.
Maar ik doe alleen nog maar wat mijn hart ingeeft.
Achteraf gezien was die herniaperiode een cadeautje. Ik noem mijn werken sinds die tijd dan ook Stil
Levens.”
Van bezit naar bezeten
Mirjam heeft haar werk als hoofdtitel meegegeven:
Van bezit naar bezeten. “Vroeger hadden we bezit
om mee te pronken. Tegenwoordig is er zo’n consumptiemaatschappij en lijken we wel bezeten om
spullen te hebben en gooien het even makkelijk
weer weg. Ik laat de schoonheid en het absurde
ervan zien.”
Werk in opdracht
Mirjam maakt ook stillevens in opdracht:
“Memento Vitae - Herinner mij het leven, noem ik
dat. Het zijn persoonlijke stillevens van mensen
die een dierbare hebben verloren, zelf ziek zijn, of
voor mensen die gewoon graag een kunstwerk aan
de muur willen met hun meest waardevolle
spullen. Naar aanleiding van de verhalen van of
over de persoon en zijn of haar meest geliefde
bezittingen leg ik de waardevolle spullen vast in
een persoonlijk Stil Leven.”
Nieuwe plannen
Staan er nog nieuwe projecten op stapel? Mirjam:
“Momenteel ben ik druk met een nieuw werk: Paradise. Een werk van een oude meester met dieren in
een paradijselijk idyllische setting, maar schijn
bedriegt want de vogels zitten volgevreten met
plastic afval en de apen ruziën om een Coca Colafles. Hiermee wil ik de gevolgen van onze wegwerpmaatschappij voor de natuur in beeld brengen. Verder hoop ik dit jaar op internationale
bekendheid en blijf ik mezelf steeds opnieuw uitvinden. Ook werken in opdracht beginnen nu
binnen te stromen.”
Wilt u werk van Mirjam Verschoor met eigen ogen
zien, dan kunt u tot 22 maart terecht bij Wanrooij
Gallery in Amsterdam of op afspraak in haar
atelier aan de Doelstraat. www.tribecalledtrash.nl
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EEN OPMERKELIJKE WINKEL

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S DIERENBOETIEK
Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802

In 1981 Bea’s Dierenboetiek opened
on the Gierstraat, one of Haarlem’s
most charming shopping streets.

OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1st Sunday of the month

Visit Bea’s Dierenboetiek for expert
advice and a wide variety of quality
products for your pets.

13.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00
12.00 - 17.00

JOSHUA BAUMGARTEN (48)
groeide op in Nanuet, een westelijke voorstad van New York. Na diverse omzwervingen in Amerika en Europa vestigde hij zich
twintig jaar geleden in de Vijfhoek. Hij staat
bekend om zijn karakteristieke baard, zijn
band ‘The irrational library’, het gedicht
‘Haarlemtown’ en natuurlijk zijn eigenzinnige shop aan de Doelstraat 31. Na bijna
acht jaar is het tijd voor wat anders en sluit
hij zijn winkel.

	
  

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS
Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004
Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

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

•
•
•
•
•
•
•
•

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

HOTEL BEL-AIR “Na mijn studie
kunstpsychologie en Engels belandde ik in
de horeca. Een kantoorbaan was niets voor
mij. Ik wilde het leven ervaren. In de horeca
werkte ik op onregelmatige uren, ontmoette
daardoor interessante mensen en had de
meest uiteenlopende banen. Zo werkte ik in
spoelkeukens van restaurants, maar gaf ook
roomservice aan Kevin Spacey in Hotel BelAir. Ik vond het geweldig en het leerde mij
gastheer te zijn: De kunst om te anticiperen
op wat gasten nodig hebben voor ze het zelf
door hebben.”
UNDERGROUND HAARLEM “In
de jaren negentig leefde ik als een rockster
en begaf mij tussen beroemdheden in Los
Angeles. Daar ontmoette ik een vrouw uit
Haarlem die mij tijdens mijn reizen door
Europa op sleeptouw nam in Haarlem. Zij
liet mij het alternatieve uitgaansleven zien,
underground Haarlem, waardoor ik veel
creatieve mensen heb ontmoet. Haarlem
werd zo mijn thuisbasis. Amerika was
enerverend, maar je moet altijd presteren
en het draait vaak louter om wat je doet. Ik
miste het echte contact met mensen. Hier
in Haarlem kon ik mezelf zijn. Zolang je
je open en oprecht opstelt, zijn de mensen
hier heel relaxed.”
IRRATIONAL LIBRARY “In Los
Angeles bedachten mijn studiegenoot en ik
gekke namen voor de appartementen waarin we woonden. Zo ook voor een met allerlei
boeken en platen waar veel mensen kwamen
om te roken, drinken, lezen en muziek maken.
We noemden dat appartement ‘The irrational library of non-conforming collusion and
musical mayhem’. In Nederland organiseerde ik muziek-, kunst- en poëzie-happenings
en werd ik de frontman van een poëtische
punkrockband ‘The irrational library’.

Joshua
Baumgarten
and the
irrational
library

Ik zing niet, maar praat tegen het publiek
met als doel mensen met elkaar te verenigen.”
ROCK & ROLL “Destijds runde ik de
keuken in restaurant Storing aan de Tempeliersstraat. Toen mijn contract niet werd
verlengd, stelde mijn vrouw voor iets voor
onszelf te beginnen. Eerst dachten we aan
een soort vintage koffiehuis met een beetje
meer rock & roll. Maar dat was financieel
niet haalbaar. Vervolgens kwamen we op
het idee om een winkel te beginnen met
items die we zelf interessant vonden en in
maart 2011 werd dat realiteit aan de Doelstraat. Al gauw kreeg mijn ego de overhand
en veranderde de winkel in mijn boeken- en
platenzaak.”
FREAKS, GEEKS & WEIRDO’S “Dit
was een winkel voor mensen met een open
mind en een breed scala aan interesses. Het
gaat niet zozeer over de spullen ín maar
meer over de spirit ván de zaak. Soms komen
klanten binnen en zeggen: ‘Ik waardeer wat
je doet, maar heb de spullen niet nodig,
dus ik doneer gewoon tien euro per maand
aan je’. Dat is zo lief en betekent veel voor
me. De winkel speelt een sociale rol in de
samenleving, het gaat niet over geld verdienen. De rijkdom zit hem in het bestaan
van de zaak en de contacten die er worden
gelegd. Ik zie mezelf als de facilitator die
mensen met elkaar in contact brengt. Wij
zijn een schuilplaats voor alle freaks, geeks
en weirdo’s in Haarlemtown.”
EN NU… “Ik wil me in de toekomst
bezig gaan houden met sociale welzijnsprojecten. De initiatiefnemer van 'The living
museum’ wil mijn gedichten gebruiken en
mij betrekken in zijn workshops om mensen
met problemen op weg te helpen hun doel
in het leven te vinden. Verder blijf ik elke
eerste vrijdag van de maand ‘The irrational
library presents….’ in het Patronaatcafé
organiseren. En elke twee, drie maanden
‘The poet of Haarlemtown’s underground‘
in The Wolfhound. Ik heb altijd muzikanten
binnengehaald in de winkel en dit is mijn
manier om dat te blijven doen, maar dan
ergens anders.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Joshua Baumgarten
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IZOOF, VAN FOSSIEL NAAR ELEKTRISCH

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

iZoof,
Elektrischautodelen
met en voor
elkaar

iZoof zou dit initiatief in samenwerking met
Spaarnelanden en bewoners ook liefst in de
Vijfhoek willen introduceren. Maar willen wij,
de bewoners, dat ook? “Ja, in de Vijfhoek is er
duidelijk belangstelling voor”, zegt Reza. ″Dat
blijkt uit een interessepeiling die in 2018 is
gehouden. Driekwart van de respondenten zei
zich aan te sluiten bij het concept en gebruik
te gaan maken van de elektrische deelauto.
Zo’n meerderheid als draagvlak is cruciaal voor

thuis in de Vijfhoek

Schonere lucht, warm buurtcontact en extra ruimte binnen bereik; wie stapt er in?

Vanaf 5 maart ook geopend voor
LUNCH
Restaurant De Wandelaar

Nieuwe Kerksplein
Geopend dinsdag tot en met zondag
vanaf 11.00 – 23.00 uur

Reserveren
Via
www.restaurantdewandelaar.nl

Volg ons via
www.restaurantdewandelaar.nl en
facebook

WIJ BRENGEN PASSIE VOOR KUNSTEN EN CULTUUR SAMEN MET ETEN EN DRINKEN

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

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

We schrijven 2020: de Roaring
Twenties van de 21ste eeuw komen
er aan. Het decennium van de grote
veranderingen: los van het gas,
minder vlees, weg met plastic, meer
treinen, minder vliegen en rijden
van fossiel naar elektrisch. “We
hebben het over een transformatie
die ons denken en doen radicaal zal
veranderen”. Dat zegt Reza Jahangir
Tafrechi, geboren Haarlemmer,
Vijfhoeker, transitie-adviseur,
supergeneralist en actief betrokken
om iZoof, elektrisch autodelen,
verder te ontwikkelen naar een
schaalbaar model.

BOTERMARKT HAARLEM MAANDAG T/M ZATERDAG

HAARLEM
MAANDAG
T/M vers
ZATERDAG
• BOTERMARKT
Elke dag heerlijke gebakken
kibbeling warm
uit de pan • Haring
van het mes •
• Elke dag
heerlijke
gebakken
kibbeling
warm
uit de pan
Haring
van het
• Diverse
belegde
broodjes
• En onze
heerlijke
kant•en
klare vers
maaltijden
• mes •
• Diverse
belegde
• En onze heerlijk kant /en
klare maaltijden
• 023 5322
833 broodjes
/ visspecialistdedolfijn@planet.nl
www.ikwilvis.nl
• •
023 5322 833 / visspecialistdedolfijn@planet.nl / www.ikwilvis.nl

OP WOENSDAG T/M ZONDAG ZIJN WIJ OPEN IN IJMUIDEN
IEDERE
ZONDAG
ZIJNookWIJ
OPENenIN
IJMUIDEN
• Van
maart tot oktober
op maandag
dinsdag
•

• Lekkervisje
visjeeten
etenaan
aande
deHalkade
Halkade25,
25, boven
boven in
in ons
ons eetlokaal, 60 zitplaatsen
06 2248
Lekker
zitplaatsen •(06)
22486641
6641.•

Woensdag 4 maart 18.30 uur: iZoof in het
Broedcafé (LaatBloeien, Raamvest 29A).
Aanmelden: jens@laatbloeien.nl
Deelname en hapje eten op donatiebasis

het slagen van dit concept. Dat zien we in het
Ramplaankwartier en de Planetenwijk waar de
eerste pilots succesvol zijn afgesloten.”
iZoof noemt het ‘co-creatie’. Een samenwerking
tussen overheid, bewoners en markt. Sleutelwoorden zijn: schone lucht, meer ruimte en
sociaal. De bewoners zijn de spil in dit concept.
Dit is geen bedrijf waar een management
‘top-down’ het project hiërarchisch aanstuurt.
Dat doen de gebruikers via een app en een
coöperatie met elkaar. Op basis van vertrouwen
en transparantie.
Warme component
In het werkcafé LaatBloeien op de Raamgracht
geeft Reza een kort college over de horizontale
organisatiestructuur van iZoof. Zo kent de coöperatie vier ‘taakgroepen’. Bewoners worden
uitgenodigd te participeren als automaatje,
autodeler, verbinder of deelgenoot. De automaatjes instrueren en helpen buurtgenoten
met het praktische gebruik van de auto: de
techniek, het opladen. Autodelers zorgen voor
de beschikbaarheid en de planning. De verbinders vertegenwoordigen iZoof binnen
het maatschappelijk veld en slaan bruggen

met politiek. De deelgenoten behartigen de
financiële aspecten.
Reza kan niet genoeg het belang van de warme
component binnen het elektrische autodelen
benadrukken. “Je weet dat de volgende
bestuurder waar je de auto mee deelt ook een
wijkbewoner is. Geen anonieme chauffeur
maar iemand uit je eigen straat of buurt. En die
draag je een auto over die netjes gebruiksklaar
is. Even langs een Fastned-laadstation opdat
mijn opvolger niet uren aan de laadpaal hoeft,
maar gelijk kan rijden. En je zorgt dat de auto
schoon is. Autoshare betekent bij iZoof ook
Autocare. Die sociale component is de sterkste
pijler onder dit concept”, besluit Reza. “En het
is de succesfactor waarmee we iZoof door heel
Haarlem kunnen uitrollen met als motto: Haarlem heeft het elektrisch rijden voor elkaar!”
Sociaal, schone lucht en ruimte
Kijk op internet bij iZoof.com en je leest over de
ambitie waarbij alle twintig Haarlemse wijken
in 2030 over E-deelauto’s moeten beschikken.
Gaat het nu nog, met 130 deelnemers, om
zeven E-cars, straks rijden er 1400 deelauto’s.
Met de pilot in het Ramplaankwartier en
de Planetenwijk kwamen er in twee weken
tijd 41 parkeerplaatsen vrij. Deze waren van
deelnemers die overstapten van fossiel naar
E-carsharing. De resultaten zijn imponerend:
510 vierkante meter minder blik op straat,
een emissiebesparing van CO2 gelijk aan de
opname van 2000 bomen en een reductie aan
stikstofoxiden van 15.514 gram. Extrapoleer je
dit naar heel Haarlem dan is er een ruimtewinst
aan overbodige parkeerplaatsen te boeken die
gelijk is aan elf voetbalvelden!
Voor menige Vijfhoeker klinkt dit als het
parkeerparadijs. Stel je voor bij iedere iZoofcarsharing komen er zes parkeerplaatsen vrij.
Voorwaarde is wel dat de fossiele auto’s de laan
uitgaan. En daar gaat het een beetje wringen.
Want niet iedereen kan zijn vervoersvraag heel
exact scherp inplannen. Toch zijn er ook buurtbewoners van wie de auto 85 procent van de
tijd stilstaat, terwijl die gemiddeld 300 euro per
maand kost. Vergelijk dat met de tarieven van
iZoof die op de site staan en dan blijkt dat iZoof
niet alleen een weldaad is voor ons milieu maar
ook voor de portemonnee.
Tekst: Bertjan Schaminée. Foto: Thera ter Beek
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VAN T WAS BEERTJE

,

PARADIJSVOGELS VAN DE VIJFHOEK

Als je het weet, dan zie
je het nog: de letters
‘Café Briljant’, die
verraden dat er op
Lange Annastraat 33
een café heeft gezeten.
Ooit was dit Café
Beertje, van eigenaar
Leo Beren. In 1997
maakte Helma de
Hoog er Café ’t Was
Beertje van. En die
naam was dan weer

DE PARADIJSVOGELS

briljant gekozen, want

16

16

haar favoriete plaat
van J.J. Cale heet
Racoon

Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: archief Helma en Jan

Volledige verbouwing
Helma werkte tijdens haar horecacarrière
in Het Wapen van Bloemendaal, maar
haar wens was ooit een eigen kroeg te
beginnen. In haar partner Jan vond
ze een medestander, ‘de man die
het mogelijk kon maken’. Tijdens de
zoektocht naar een te koop staande
horecagelegenheid stuitten ze op de plek
waar ooit Café Beertje had gezeten. Het
stond toen 23 jaar leeg, het voldeed niet
meer aan de geldende normen en bij het
kadaster was het huisnummer onvindbaar.
Maar met vereende krachten en veel
geduld werd alles geregeld. Het pand werd
volledig gestript en opnieuw ingedeeld. En
hoewel Jan op de achtergrond bleef, had
hij als belangrijkste eis dat er een biljart
in moest komen. En wel een die aan de
officiële wedstrijdeisen kon voldoen. Voor
wie het pand kende: het was een wonder
dat dat lukte. Er was slechts één hoekje
waar alleen met een speciale kleine keu
gestoten kon worden.
Iedereen voelde zich er thuis
In totaal hebben Jan en Helma ’t Was
Beertje zo’n drieënhalf jaar gerund, samen
met het enige personeelslid Helen en
haar twee hondjes Astra en Ouzo. Op
woensdagen stond Jan ook achter de bar.
Pas achteraf beseft ze hoe bijzonder die
tijd was en hoezeer het café een plek was
waar de ‘paradijsvogels van de Vijfhoek’
graag kwamen.
Maar in die tijd ging het er alleen maar
om dat iedereen zich thuis voelde.
Honden mochten mee naar binnen, de
schillen van de pinda’s kon je gewoon
op de grond gooien en op zaterdag nam
iedereen zelf wat eten mee. Er was
regelmatig livemuziek en er werden
activiteiten georganiseerd zoals
haringhappen en mosselavonden. Met
Sinterklaas werden er surprises gemaakt
en gedichten geschreven. Men ging naar
een musical waar een van de stamgasten
in zong, het café organiseerde een eigen
boot bij Sail en sommige gasten gingen
zelfs samen naar de sauna.

Er kwamen mensen van diverse pluimage.
Het maakte niet uit of je kunstenaar was,
of dokter of leraar. Het was, zoals Helma
zegt ‘een heel compleet volkje’, bestaande
uit zoveel verschillende en bijzondere
mensen. Je kwam er op ʻvisite’ en die
persoonlijke aandacht, daar ging het om
en dat bood veiligheid aan hen die het
nodig hadden. De Ierse Robert durfde
bijvoorbeeld zijn vaste plekje aan de bar
- vanwaar hij overzicht had - los te laten,
en op willekeurige plekken te gaan zitten.
En als om vier uur ‘s middags het café
openging, kwamen de buurjongens binnen
om een potje Triviant te spelen.
De mensen achter de verhalen
De verhalen zijn eindeloos, maar zoals het
een goede kroegeigenaar betaamt, is de
code: ‘Wat gebeurt in ’t Was Beertje, blijft
in ’t Was Beertje’. Het ging om de mensen
achter de verhalen. Zo was er Maria, de
dichteres die te pas en te onpas gedichten
schreef en achterliet. En de zoon van
Anton Heyboer, Andries. Een bijzondere
gozer, maar iemand die het leven niet zo
goed aankon en die vaak behoorlijk onder
invloed was. Hij zat vaak wat te krassen
en te tekenen aan de bar. Het gastenboek
staat vol met bijdragen van deze twee
vaste gasten.
Nico ‘van het hofje’, met zijn leren rok,
kwam ook regelmatig. Veel mensen waren
wat bang voor hem en hij had nooit geld.
Maar in ’t Was Beertje was de afspraak
dat hij één borreltje kreeg, en dan moest
hij weer weg. Hij bedankte daarvoor op
zijn eigen manier, bijvoorbeeld door wat
bloemen te plukken bij de buren en op de
bar achter te laten.
Om nog wat vaste klanten te noemen:
de eenzame Rembrandt, die gebukt ging
onder zijn naam en de verwachtingen
van zijn familie. Kunstenaar Wiebe die
samen met Jochem iedereen in de zeik
nam, de dame die de ‘barones van het
Wilsonsplein’ werd genoemd en Ruud, de
marktkoopman van het Waterlooplein.
Ook de drie vrienden, Piet met zijn
donkere jas en zijn grote verhalen, Thea

die in de bloemen zat en Kees ‘Antiek’,
waren flamboyante vaste gasten. En alleen
Jan ‘Hifi’ mocht op de pof bestellen. Toen
’t Was Beertje werd verkocht was er maar
één openstaande rekening. Die van hem.
Zoals in elke kroeg gebeurde er het
nodige op liefdesgebied. Opbloeiende,
waaronder die tussen onze eigen
Binnenbladvormgever en zijn liefde.
’t Was Beertje lag precies tussen hun
woningen in. Maar er was natuurlijk ook
het nodige liefdesverdriet en gasten die
onbeantwoorde liefdes hadden.
Het gastenboek
Helma heeft het gastenboek nog altijd
bewaard. Het zijn kostbare herinneringen
aan, zoals ze het zelf zegt, ‘een mooie
periode in ons leven’. Dichteres Maria
omschrijft de sfeer in ’t Was Beertje als
volgt in een van haar gedichten.
Zo diep, als een plasje water:
De huizen zijn beplakt
met vochtig behang,
in deze donkere periode,
regent het al dagenlang.
Opeens zie ik het lichtpunt
van een peertje,
in de buitenlamp van ’t Was Beertje.
Daar waar men praat en lacht,
in de stil huilende nacht.
‘t Was
Na drieënhalf jaar was het genoeg voor
Helma en Jan. Het pand was te slecht en
er moest te veel aan gebeuren om het te
blijven runnen. Tijdens het slotfeest op
30 maart 2001 kregen alle aanwezigen
een briefje met de tekst: ‘’t Was…. ’
om zelf aan te vullen. Het leverde een
bloemlezing op van alle vaste gasten en
hun herinneringen aan de tijd van ’t Was
Beertje.
’t Was Geweldig, een warme huiskamer
met lieve warme beren en berinnen in
een voor mij woelige tijd. Ik heb hier
geweldige mensen ontmoet.
’t Was Een beetje zoals thuis
’t Was Was, is, was, wordt, geweest, zal,
moest, kan, wil, zal, was, was. Maar nooit
meer hetzelfde!
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Keizerstraat 9 Haarlem
(023) 531 4740 www.elres.nl
voor service en kwaliteit
Al 80 jaar uw audio-, en witgoedspecialist
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

JAARVERGADERING EN NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Ruim tweehonderd wijkbewoners en ondernemers waren zondag 12 januari
aanwezig op onze jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst in de Nieuwe
Kerk. Tijdens het formele deel van het programma legde de wijkraad
verantwoording af over het afgelopen jaar, werd Jenne Olijve benoemd als
nieuw lid en werd de jaarplanning gepresenteerd. Daarna volgde een
bijpraatsessie over het wijkverkeersonderzoek. De middag werd afgesloten
met een hapje en drankje.
LENTEVOGELS WILSONSPLEIN
Zaterdag 18 april keren de kleurige
lentevogels van wijkkunstenaar
Hannes Kuiper dankzij succesvolle
crowdfunding terug op hun palen
op het Wilsonsplein. Het feestje
begint rond 15 uur, de officiële
onthulling is om 16 uur. Iedereen
die heeft bijgedragen krijgt een
persoonlijke uitnodiging.
Volg voor meer informatie en
details de digitale kanalen van de
wijkraad en Facebook!

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

NIEUWS

MEER WIJKNIEUWS ELDERS!
We houden je op onze website en
via onze digitale nieuwsbrief op
de hoogte van alle zaken die in
de wijk spelen. Op de homepage
(zie QR) kun je je abonneren op
ieder nieuw bericht en op onze
nieuwsbrief.

WWW.CAFEDEROEMER.NL

Adres: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Wijkraadleden: Annette Schild,
Dick Smit, Jan Geerts, Jenne
Olijve en Jan Teitsma.

MEER GROEN IN DE WIJK
Een geveltuintje in de Lange Annastraat, een groenere Barrevoetestraat, Sophiastraat en Zuiderstraat.
Dat zijn een paar van de wensen
die de wijkraad ontving op de vraag
of en zo ja waar wij meer groen
in de wijk willen. Die vraag kwam
weer rechtstreeks uit een brief van
een aantal raadsleden van diverse
partijen. Zij willen meer groen zien wij toch ook? Geld is beschikbaar! Je
leest er meer over op onze website.
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/weetje-nog-een-plek-voor-meer-groen

HORECA 24 UUR OPEN?
B&W denken aan een beleid van
verruimde sluitingstijden in de
horeca in combinatie met een
beperking van de toegangstijd.
Als daar politiek draagvlak voor
is, gaat het college in gesprek
met alle betrokkenen. Het item
stond op de agenda van de
raadscommissie Bestuur van
donderdag 13 februari. Op
tafel lag ook een brief van onze
wijkraad dat er weinig animo voor
een verruiming is in onze wijk
(overlast!). Het Binnenblad was
al naar de drukker op 13 februari.
Volg dus ons digitale nieuws
hierover!
JAARPLAN 2020
De gemeentelijke besluitvorming
over het verkeersonderzoek staat
natuurlijk centraal in het jaarplan
voor 2020. We gaan dit proces goed
monitoren. Nieuw in het jaarplan is
onder meer een wijkschouw in het
voorjaar met de 112-hulpdiensten
en de bewoners. Verder komt er
dit jaar weer een aantal gezellige
ontmoetingen zoals de wijkborrel,
de pleinpicknick en het wijkdiner.
Ieder kwartaal organiseren we een
inloopmoment en gesprekken over
de coffeeshop.

STALKEN IN DE OPENBARE
RUIMTE
Vorig jaar vroeg de wijkraad de
gemeente en het bestuur van de
BIZ (Bedrijveninvesteringszone)
informatie over de plannen van
winkeliers om bezoekers/bewoners van het centrum in de
openbare buitenruimte te gaan
volgen d.m.v. hun wifisignaal. Het
wifisignaal van je telefoon (‘het
zgn. MAC-adres’) is een uniek persoonsgegeven. Organisaties die mensen
op een dergelijke manier willen volgen, moeten aan de privacywetgeving voldoen. De eerste reactie van de winkeliers riep verdere vragen op.
Inmiddels is er een gesprek geweest met enkele ambtenaren. Er komt een
vervolgonderzoek. De wijkraad vindt dat Haarlem moet wachten op de
resultaten van een onderzoek in Enschede waar hetzelfde speelt en waar
dezelfde club als in Haarlem actief is.

VERKEER IN DE WIJK
De meeste aandacht ging zondag
12 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de wijk natuurlijk
uit naar de hoofdmoot van het
programma: het wijkverkeersonderzoek. Onderzoekers van
bureau Mobycon gaven een
toelichting op vier verschillende
concept-scenario's. Die werden
daarna in informele groepjes
besproken. Bij de plenaire
afronding stelde een wijkbewoner
voor er een vijfde scenario aan toe
te voegen: nog verdergaand
autoluw dan het meest vergaande
concept-scenario. Dit voorjaar gaat
een advies van het verkeersbureau
naar B&W. Meer weten? Ga naar
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/vko
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance

Nood 112

Geen spoed 
Wijkagent 

0900-8844
mustafa.karademir@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.nl

14023

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

Sociaal Wijkteam
sociaalwijkteamhaarlem.nl

023 5430997

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

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je
antwoord met je naam, adres en mailadres voor
15 maart naar redactie.binnenblad@gmail.com
Uit de goede inzendingen trekken we de winnaar
van twee kaartjes voor een film naar keuze bij
Pathé Haarlem in de Raaks. De uitslag staat in het
volgende Binnenblad.

W i e W e e t Wa a r ?
In de vorige WieWeetWaar stonden de twee
leeuwen die boven de ingang van de toren van de
Nieuwe Kerk het in 2013 prachtig gerestaureerde
wapenschild van de stad Haarlem vasthouden. Na
loting is de winnaar Oskar Diesfeldt, jij krijgt deze
keer de kaartjes.
OVER DE COVER
Nog even en dan is het lente. Dus hebben wij deze
keer alvast een uitbundig gele voorpagina die onze
lezers hopelijk, net als wij, associëren met energie,
zon, lente, zomer, een nieuw begin, levensplezier,
hoop en geluk. De foto is gemaakt door onze
huisfotograaf Lies Nederstigt.
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 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: Arienne Bolt, Inge Crul, Ellen Vestjens, Hans Smit, Jan Hoving,
Daniella Konopasek, Rogier Overman, Petra Niewenhuis en Mijke Groot.
Fotografie: Lies Nederstigt, Thera ter Beek. Vormgeving: Jan Vesters.
Coördinatie Bezorging: Liesbeth Uilenreef ( 06-41507127 ) en Janny BargerVaerewijck ( 06-57774206 ) Bezorgers: Bart Tangerman, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Jan Schmid, Monique Rooijmans, Thea Kelting,
Pacifica Hoogeland en Max Bos, Bieneke Glijn, en Katinka van Mourik, Ralf
Koppeschaar. Piet Klompmaker, Margriet Bokeloh, Ton Barger, Ron Tierle en
Dieuwke Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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