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Hang deze poster op uw raam tijdens de Vijfhoekkunstroute

IN DIT NUMMER

LUCIDE
DROMEN
VIJFHOEKKUNSTROUTE 2019
17-18-19 MEI

De covers van het Binnenblad zijn altijd bijzonder,
maar die van het aprilnummer slaan alles.
We besteden dan graag veel aandacht aan de
Vijfhoekkunstroute en steken het blad daarom in
een kunstzinnig jasje. Dit jaar is het thema ‘lucide
dromen’ en is de omslag geïnspireerd door het
schilderij ‘Golconda’ van René Margritte.

10
gaan langs vele locaties. Je kunt werkelijkheid
en verbeelding soms niet uit elkaar houden…

13

EMPANADAS MAXIMA
Onze wijk is een culinair feestje.
Op loopafstand vind je gerechten
#188
vanuit de hele wereld. Sinds een jaar zijn we
weer een smaak rijker: de Argentijnse. Kevin
Halporn (28) en Myrte Prins (28) schotelen aan
de Gedempte Raamgracht en op de zaterdagmarkt op de Grote Markt empanadas voor,
volgens recepten van Kevins Argentijnse oma.
Hoe traditioneel wil je het hebben?
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ELEKTROTECHNISCH BURO
MARCEL VITTALI STAAT AL
RUIM 15 JAAR GARANT
VOOR VAKMANSCHAP
EN KWALITEIT

T: 023-5424688 | M: 06-51025932 | info @marcelvittali.nl | www.marcelvittali.nl

BUUV’EN EN VRIJWILLIGERS
BUUV en het Vrijwilligerscentrum (VWC) hebben
tegenwoordig een gezamenlijk informatiepunt
‘Haarlem Sámen!’ In onze wijk nog wel, op de
hoek van Gedempte Oude Gracht en Raaks.
En dat is makkelijk voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen of die BUUV willen zijn:
iemand die hulp geeft of geholpen wordt. Voor
het opknappen van de tuin, een wandelingetje
maken of samen een kaartje leggen.
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VIJF THERAPIEVORMEN
Shirley de Waal zet in de Vijfhoek vijf
therapievormen in die lichaam en geest
weer in balans brengen. Je bent haast geneigd
om een afspraak te plannen om vijf voor vijf.
Ze zet de behandelingen in bij vele klachten:
van hoofdpijn, rugpijn en buikpijn tot angst,
depressie en burn-out.

KUNSTROUTE NUMMER 14
‘Lucide dromen’. Daar gaat het over bij de
Vijfhoekkunstroute nummer 14. Het bijzondere
fenomeen dat je veel langer dan je denkt naar
een kunstwerk kijkt en dat het is of je er even in
verdwaald bent als je weer bijkomt. Een mooie
kans om in de Vijfhoek op ontdekkingsreis te

Hang deze poster op uw raam tijdens de Vijfhoekkunstroute
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GEZICHTEN VAN DE 5HOEK
Voor wijkbewoners Lies, Marleen en
Mirjam bestond het leven maandenlang
uit voordeuren en voorhoofden. Ze fotografeerden
ruim tweehonderd wijkbewoners voor hun
voordeur. Het levert een zeer bezienswaardige
website op en een erg leuke expositie. Gewoon
op straat. Want de gezichten hangen voor het
raam bij een groot aantal winkels en woningen.

Klimaatschaamte

15
BIBLIOPODCAST
Maike van Pelt had een mooie carrière als
radiomaker. En dan vooral achter de schermen.
Tegenwoordig maakt ze podcasts vanuit haar
eigen bedrijf. Voor de bibliotheek maakte ze
een serie over boeken voor kinderen.
WAAR IS DE AMBTEFIJN?
We lanceerden in het vorige Binnenblad de
Ambtefijn. Lezers kunnen medewerkers van
de gemeente nomineren die je beter
Ambtefijn dan Ambtenaar kunt noemen.
Ondanks onze oproep kregen we dit keer
geen enkele nominatie binnen. Er zal toch
wel één ambtenaar zijn die zich onderscheidt
door lekker mee te denken en vragen snel en
goed op te lossen? Dus: nomineer!
EN VERDER IN DIT NUMMER:
16 • Koningsdag in onze wijk 17 • Arienne
17 • Win 2 filmkaartjes met WieWeetWaar
19 • Wijkraadbulletin

Mijn overbuurman is verhuisd naar
de Raaks en heeft, in een wanhopige
poging het Raaksgebied net zo kneuterig
te maken als de Korte Houtstraat, een
plantenbak voor zijn deur gezet. Waarschijnlijk in de hoop dat goed voorbeeld
goed doet volgen.
Toen ik van de week bij hem langs
ging zag ik dat er, naast de gebruikelijke
lege blikjes, resten snacks en horecaglazen ook een hondendrol in de bak
lag. Een normaal postuur hond kan ‘m
er onmogelijk zelf in hebben gepoept,
want de bak is zeker een halve meter
hoog. Iemand heeft klaarblijkelijk niet
alleen de opruimplicht maar ook de drol
wel heel letterlijk opgepakt. De oproep
om het ongerief in een zakje mee naar
huis te nemen of in een prullenbak te
deponeren had hij of zij waarschijnlijk
gemist. Ex - buurman was er wat geëmotioneerder over. Door alle omliggende
straten waaien verpakkingen van door
AH voorverpakte broodjes zodat Spaarnelanden - daarbij vlijtig geholpen door de
dak- en thuislozen - er de handen vol aan
heeft. Kortom vroeger was alles beter.
Tijdens de koffie lamenteerde hij
maar door: “Vroeger betekende de winter
vorst en sneeuwval. Nu trek ik mijn jas
wel eens dicht en zie ik een dag per jaar
wat poeder op straat. Jaren maakte ik
sneeuwpoppen. De knopen van de jas
van oma waren de ogen en een dikke
winterwortel de neus. Nu moet ik een
snackworteltje halveren om het een
beetje in proporties te houden. De
zomers waren druilerig en dus zat je
binnen. Nu moet je tot diep in de nacht
geluidsoverlast veroorzaken op een
terras, omdat je huis te warm is.”
Het was mij al snel duidelijk: hij zocht
een schuldige voor alle vormen van
milieuvervuiling, en vond die in het
klimaat, een prettig weerloos slachtoffer.
Om het gezellig te houden beaamde ik
hartgrondig: “Rotklimaat”.

Binnenvetter
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EEN FEEST VAN HERKENNING
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Gezichten van de 5hoek
Bladeren op de website ‘Gezichten van de 5hoek’ is een feest van herkenning:
Hé, die ken ik. En zij… hoe heet ze ook alweer, ze woont op de Gedempte
Raamgracht. Ruim tweehonderd wijkbewoners zijn inmiddels voor hun
voordeur gefotografeerd. Op 3 mei is de afronding van het project met een
bijzondere expositie.

18-01-19 10:05

Échte muggen die HRLMRS

Puur natuur
Bijna iedereen zegt dat-ie nooit mooi op een
foto staat, merkt het team. Toch zijn de foto’s
stuk voor stuk prachtig, soms met een beetje
hulp. Zo let Mirjam op de styling: iemand die
helemaal wegvalt tegen zijn voordeur, krijgt
het vriendelijke verzoek even iets anders aan te
trekken. Veel mensen willen op een bijzondere
manier op de foto: met hun huisdier, een kenmerkend voorwerp of met het hele gezin. Dat is
dan voor Lies even puzzelen, want die probeert
alles binnen het kader van de deurkozijnen te
houden: mooi voor wat eenheid.
En voor haar is er nóg een uitdaging, want
ongeveer alle kozijnen in de Vijfhoek zijn scheef
door verzakkingen. Ze moet dus flink aan de
bak om er toch nog redelijk rechte foto’s van
te maken. Daarbij gaat ze voor puurheid: geen
gedoe met statieven en flitsers. Hooguit een
parapluutje als de zon te lastig staat.

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

haarstudio

L i es , M a r l een en M i r j a m

V
JOPENKERK

1500–2019
RAAKS LANGS DE GESCHIEDENIS
€10,- INCL KOFFIE OF THEE
Ga mee op expeditie door het Raaksgebied!
We vertellen je alles over de historie, architectuur,
ontwikkelingen en het brouwproces van Jopen.

Koop je tickets op www.jopenkerk.nl/haarlem

ijfhoeker Mirjam Touw kwam op het
idee voor een fotoproject in de wijk
toen ze een artikel las over fotograaf
Maria Heijdendael uit Amsterdam. Die fotografeerde in drie jaar tijd 1018 mensen in haar
postcodegebied 1018. “Dat wilde ik ook in onze
wijk”, zegt Mirjam. “Ik plaatste een bericht op
Facebook en fotograaf Lies Nederstigt reageerde
enthousiast.” Ook Marleen Zwartkruis kwam
erbij, een goede bekende uit de wijk. Marleen
houdt zich vooral bezig met de teksten en de
website, Mirjam doet de organisatie en beheert
de Facebookpagina en Lies maakt de foto’s.

Behapbaar
Lies en Mirjam spraken voor aanvang van het
project met Maria: “We raakten enthousiast
en kregen belangrijke tips. Bijvoorbeeld dat je
vooral niet alles in je eentje moet willen doen
en dat je de omvang van het project wat moet

beperken. Daarom zetten wij geen 2011 mensen uit ‘ons’ postcodegebied op de foto, maar
hebben we afgewacht wie zich spontaan aanmeldde. Ook hebben we wat mensen benaderd
die we er graag bij wilden hebben. Dankzij
reclame via de website, Facebook, het Binnenblad en mond-tot-mondreclame kwam een flink
aantal aanmeldingen binnen.”
De dames vinden het leuk dat het project mensen
dichter bij elkaar brengt: “Als we de foto’s maken,
hebben we leuke gesprekken. Soms horen we
hele levensverhalen. Een aantal mensen woont
hier al lang en kan veel over de wijk vertellen,
anderen zijn hier net komen wonen en werden
via Facebook nieuwsgierig. We gaan de foto’s
van de geportretteerden achter de ramen van
woningen plakken. Het wordt natuurlijk helemaal leuk als mensen op zoek gaan naar hun
foto en dan weer allerlei contacten leggen.”

Opening
Het project ‘leeft’ in de wijk. Om een beetje
tegemoet te komen aan alle nieuwsgierigheid,
exposeerden de dames al twintig portretten in
de etalage van kantoorboekhandel Muijs.
De echte expositie komt er nu aan. In een
aantal straten zijn in mei de foto’s achter de
ramen te zien. Er is een route om het zoeken
te vergemakkelijken. De opening is op vrijdag
3 mei door puntdichter én wijkbewoner
Jan J. Pieterse. Hij doet dat om 15 uur op het
Vijfhoekspleintje bij café De Vijfhoek.
Tekst en foto: Ferdinand Pronk

SPONSORS GEZOCHT

‘Gezichten van de 5hoek’ is een vrijwilligersproject. Om de kosten van het printen
van de foto’s, het aankleden van de opening,
het maken van een plattegrond en van de
website te dekken zijn sponsors nodig. Stort
op banknummer NL 08 TRIO 0338933026,
t.n.v. E. van Leeuwen o.v.v. Gezichten van
de 5hoek.
Geportretteerden kunnen hun foto op A4formaat ontvangen, gedrukt op hoogwaardig fotopapier. Dat kan door € 10 over te
maken op bovengenoemde bankrekening
met naam en adres toegevoegd.
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D

at gevoel van

‘ik wil iets doen
voor anderen’.

Vrijwillig.

Ken je dat? Maar wat,
hoe en wanneer?
Kan dat wel samen
met een baan?
Mag het als je
werkloos bent?
Is het eenmalig?
Zit je er voor langere
tijd aan vast?

BUUV’EN EN VRIJWILLIGERS
Het voormalige pand van Randstad herbergt sinds eind 2018 BUUV en
het Vrijwilligerscentrum. BUUV zat hier al, het VWC verhuisde van de Oude
Groenmarkt naar deze locatie. Twee kantoren onder één dak, samen één
informatiepunt aan de kant van de Gedempte Oude Gracht 20: Haarlem Sámen!
Geen fusie, maar samenwerking. Omdat je samen sterker staat en meer bewoners
en organisaties bereikt.
We praten met Carla Klippel en Thijs de Laat. Carla is als sociaal makelaar van
Haarlem Effect gedetacheerd bij BUUV, Thijs is vanuit het Vrijwilligerscentrum
coördinator van de vrijwilligers van BUUV.
WAND VOL HAARLEMMERS

.....................

De wand van het inloopcentrum van Haarlem Sámen! is op zich al een uitnodiging:
een enorme foto met mensen die vrijwilligerswerk doen. Een scala aan kleurrijke
mede-Haarlemmers. Bij elk gezicht hoort een verhaal. Het meisje dat elke dag de
hond uitlaat voor de buren, de vrouw die taallessen geeft aan allochtonen. Of neem
Rob, de gehandicapte man uit de Fokuswoning aan de Raaks. Geportretteerd natuurlijk met zijn hulphond Kato. Hij begon bij BUUV met telefonische ondersteuning en
is nu een van de ambassadeurs toegankelijkheid van de gemeente. Daarmee ondersteunt BUUV het principe van de diversiteit op de werkvloer.
Carla: “Het inloopcentrum is heel toegankelijk. Je komt binnen, kan digitaal én
op papier zien wat mensen zoeken. Vraag en aanbod vinden elkaar. Daarna kun je
eventueel een persoonlijk gesprek met een medewerker krijgen.” Het aantal
mogelijkheden is onuitputtelijk. Wil je als vrijwilliger aan de slag als activiteitenbegeleider, chauffeur of gastvrouw? Of zoek je als BUUV een maatje om mee uit te
gaan, te wandelen, sporten of kokkerellen? Iemand die je hond uitlaat, een klusje
voor je doet, boodschappen haalt of je tuin opknapt? Ben je op zoek naar een groepje
mensen om samen iets te doen: lezen, hardlopen, koken? Of bied je dat alles juist aan?
WAT WIL JE?

.....................

Je kunt bij Haarlem Sámen! heel gericht zien wat de mogelijkheden zijn: aan de
slag als BUUV of als vrijwilliger via het VWC. BUUV is een platform van vraag en
aanbod tussen particulieren, het Vrijwilligerscentrum bemiddelt vooral tussen
mensen en instellingen. Bij Haarlem Sámen! werken mensen voor beide organisaties. Carla: “Tachtig procent van de bemiddelingen van BUUV verloopt via internet.
Maar er zijn ook mensen die niet digitaal actief zijn of liever langskomen. Haarlem
Sámen! is opgezet als een makkelijk inloopcentrum waar je je kunt oriënteren of een
persoonlijk advies kunt krijgen.” De medewerkers van BUUV en het VWC houden in

de gaten of de matches goed verlopen. Ze bewaken de actualiteit, bezien of er niet te
veel van iemand wordt gevraagd en ondernemen indien nodig actie.
OVER WIE HEBBEN WE HET?

.....................

De vraag naar vrijwillige inzet neemt nog steeds toe, maar het aanbod blijft
ongeveer gelijk. Het werk zelf verandert. Thijs: “Er is meer behoefte aan kortlopende
klussen, ‘flexwerk’.” De groep boven de 65 jaar wordt steeds groter, maar de
uitdaging is om ook jongeren te motiveren: met lespakketjes op de basisscholen, met
maatschappelijke stages voor tieners en met eigentijdse tijdelijke klussen bij
evenementen, zoals popconcerten. Carla: “We willen de twintigers en dertigers, de
‘uitgaanders’ zeg maar, erbij betrekken door hen te koppelen aan mensen die niet
zomaar uit zichzelf ergens heen gaan. Dus: samen naar een museum, film, theater,
disco of café.”
BUUV en het VWC haken op de ontwikkelingen in door nieuwe wegen in te slaan.
Zo is er de mogelijkheid voor ambtenaren om binnen werktijd te BUUV’en en zijn er
eretitels (BUUV van de Maand, cq. van het Jaar). Bovendien zet Haarlem Sámen!
elke eerste zaterdag van de maand de deuren open voor een gezellige themabijeenkomst, zoals bij de Geluksroute en Gluren bij de Buren.
MENSEN BLIJ MAKEN!

.....................

Als je de sociale kaart van Haarlem bekijkt, zie je heel wat organisaties die bezig
zijn met vele vormen van vrijwilligerswerk. Thijs: “Bij Haarlem Sámen! zoeken we
naar wat meer afstemming. Soms ligt een match voor het oprapen, soms is het
lastiger, ligt er een hele wereld achter een ogenschijnlijk simpele vraag om gezelschap. Samenwerking biedt kansen, maar verschillende initiatieven moeten ook
naast elkaar kunnen bestaan.” Carla: “BUUV is er voor stad en buurt, Burenhulp
bijvoorbeeld speelt op straatniveau. Door directe een-op-eenhulp aan buren
signaleer je sneller andere problemen.” Op welke manier dan ook: een goed contact
kan ook een duur zorgtraject voorkomen, constateert ze. “Mensen die aandacht
krijgen, zitten beter in hun vel! Dit werk is een feest, je maakt mensen blij.”
.....................

Tekst: Inge Crul.
Foto: Lies Nederstigt.

Iedere Haarlemmer is een BUUV
BUUV werd in 2010 opgezet. Sindsdien
zijn er ieder jaar circa 3.000 matches,
dankzij de digitale snelweg en de
tientallen prikborden her en der in de
stad. De acht mensen in loondienst zijn
gedetacheerd vanuit diverse Haarlemse
welzijns- en zorginstellingen. Dat staat
borg voor een grote expertise en
draagvlak. Vijf van hen, zoals Carla, zijn
sociaal makelaar. Ze zijn deels op
kantoor, deels in een wijk die ze onder
hun hoede hebben. En dan liefst met de
elektrische bakfiets volgeladen met
thermoskannen koffie en thee voor ‘een
bakkie’ in de buurt, samen met de
sociale wijkteams.
.....................

VWC: linken met organisaties
Het Vrijwilligerscentrum bemiddelt per
jaar zo’n tweeduizend keer succesvol
tussen vrijwilligers en organisaties.
Voorbeelden: taallessen aan anderstaligen, bestuursfuncties, coaches en
werk voor belangenorganisaties.
Dit vrijwilligerswerk is minder vrijblijvend
en structureler. Het VWC biedt ook
(e)-trainingen aan via de vrijwilligersacademie.
.....................

Iets voor jou?
BUUV en VWC zoeken enthousiaste
vrijwillige werknemers voor het inloopcentrum van Haarlem Sámen!
Openingstijden: op werkdagen en op
de eerste zaterdag van de maand: van
13 tot 17.00 uur. Tel: 023-5300500
www.haarlem.BUUV.nu
Tel.: 023-5517845

Voel je rijker door iets voor een ander te doen
6

www.haarlemvoorelkaar.nl (vrijwilligerscentrum VWC) Tel.: 023-5314862
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ONDERNEMER IN BEELD

Vijf
therapievormen
in de Vijfhoek
verbinden
lichaam
en geest
Een therapie die lichaam en geest

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

weer in balans brengt? Dan moet

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl

je bij Shirley de Waal zijn. In haar

www.spaarneduin.nl
023-534.09.49

makelaars

023-534.09.49

warme en sfeervolle praktijk
WaalWijz in de Doelstraat heeft

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

•
•
•
•
•
•
•
•

zij al veel mensen kunnen helpen.
Hoog tijd voor het Binnenblad om
Barrevoetstraat 21
2011 WN Haarlem
023-5317436
www.casadipapi.nl

binnen te stappen en haar het
spreekwoordelijke hemd van het
lijf te vragen.

Wie is Shirley de Waal?
“Ik ben 5 jaar geleden in de Vijfhoek komen
wonen. Dat vond ik altijd al een hele leuke
wijk en ik ben ontzettend blij met de plek
waar ik nu woon. Daarvoor heb ik 21 jaar op
het Klein Heiligland gewoond. In 2007 begon
ik er mijn praktijk aan huis. Daar heb ik ook
nu weer bewust voor gekozen. Ik heb een
heerlijk rustig huis en vanuit die rust werk ik
in de praktijkruimte.”
Waar komt de naam “WaalWijz” vandaan?
“In het eerste deel is mijn achternaam
verwerkt. Het tweede deel heeft betrekking
op de manier waarop ik werk, op mijn eigen
’wijze’." Shirley is gaandeweg therapievormen gaan combineren waarbij zij een
hele bijzondere holistische benadering heeft
gecreëerd.
Ook zit er een deel van haar eigen ’wijs’heid
in verwerkt. De gebeurtenissen in haar leven
heeft ze gebruikt om zich te ontwikkelen als
mens waardoor zij veel levenswijsheid heeft
opgedaan. “Daarbij heb ik veel ervaring
kunnen opdoen tijdens mijn opleidingen en
met mijn cliënten. Het zit allemaal in mij
en dat neem ik mee in mijn behandelingen.
Daarnaast is een deel in mij ook ’eigenwijs’.
Dit heeft geholpen om mijn eigen pad te
bewandelen”.

Hoe is jouw werkwijze?
“Vaak komen mensen bij mij die al van alles
geprobeerd hebben voor hun klachten. Ik ga
altijd op zoek naar de (soms diep verborgen)
oorzaak. Ik heb een holistische werkwijze,
wat inhoudt dat ik naar de cliënt kijk als één
geheel. Een lichamelijke klacht kan bijvoorbeeld ook een emotionele oorzaak hebben.
Met welke therapievormen werk je?
Als zich iets heeft vastgezet in het lichaam,
“Ik werk met cranio-sacraal therapie, somatic gaan we samen op zoek naar de plek van die
experiencing, voetreflextherapie, voedingsverstoring. Lichaamsbewustzijn is hierin de
advies en fysische vasculaire therapie Bemer.” eerste stap. Ook bij een trauma richt ik mij
op de fysiologische reacties van het lichaam
om het trauma te helen.”
Voor wie is Praktijk WaalWijz?
“Mijn behandelingen zijn gericht op mensen
Wat kan een cliënt verwachten?
met lichamelijke en/of emotionele klachten.
“De eerste behandeling begint altijd met een
Heb je hoofdpijn, rugpijn of buikpijn, dan
intake. We bespreken de verwachtingen en
kun je bij mij terecht. Maar ook bij angst,
depressie of burn-outklachten kan ik helpen. onderzoeken wat nodig is om het doel te
bereiken. Meestal geven cliënten als ze de
Soms zijn mensen het vertrouwen in hun
eerste afspraak maken al aan voor welke
lichaam kwijtgeraakt door langdurige ziekte.
therapievorm zij komen. Het kan ook zijn dat
Ook die mensen kan ik helpen, net als
we aan de hand van de intake besluiten voor
mensen die een ingrijpende, traumatische
een andere vorm of voor een combinatie van
gebeurtenis hebben meegemaakt of die
therapieën te kiezen. Het aantal behande(oud) verdriet geen plek kunnen geven. En
tenslotte ben ik er voor mensen die in hun
lingen kan variëren van een tot zes. Ook kan
persoonlijke ontwikkeling begeleid willen
de cliënt ervoor kiezen om een paar keer per
worden.”
jaar te blijven komen als ’onderhoud’.”
www.waalwijz.nl
Tekst: Daniella Konopasek.
Foto’s: Lies Nederstigt.
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VIJFHOEKKUNSTROUTE
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VIJFHOEK
KUNST
ROUTE
ZET VERBEELDING
OP SCHERP

Als je een museum bezoekt, heb je dat
misschien ook wel eens: je staat ongemerkt
veel langer dan je denkt naar een kunstwerk
te kijken en als je weer bijkomt is het alsof
je er even in verdwaald bent geweest.
Zoals Godfried Bomans de kleine Eric in het
schilderij De Wollewei laat verdwijnen.
Een ontdekkingsreis waarbij je werkelijkheid en fantasie soms niet meer uit elkaar
kunt halen. Je bent even in een wereld van je
verbeelding, waarin alles kan en niets gevolgen heeft. Als in een ‘lucide droom’ waarin je
ineens helder beseft dat je droomt. De kunstenaar heeft je verleid om een ogenblik de weg
kwijt te raken, zoals hij misschien zelf ook, bij
het creëren van het kunstwerk, zichzelf voor
eventjes verloren heeft.
10

Sinds de eerste Kunstroute in 2006 is
de Vijfhoekkunstroute toe aan haar 14e
editie en dus hard op weg naar haar derde
lustrum in 2020. Ieder jaar staat in het
teken van een aansprekend thema. Zo
hingen deelnemers en bezoekers in 2017
‘de beest uit’, werd er in 2015 ‘eetbare
kunst’ tentoongesteld en speelden in 2008
de ‘katten van Cajanus’ de hoofdrol. Nadat
vorig jaar, bij de 13e editie, het ongeluksgetal centraal stond, is dit jaar het thema
‘lucide dromen’.
Psychiater en schrijver Frederik van
Eeden was de eerste die de wereld van de
lucide dromen beschreef naar aanleiding
van een concrete ervaring. Hij was gestopt
met roken en vond zichzelf terug met een
sigaar in de hand. Plotseling besefte hij
dat hij droomde en dat hij, terwijl hij zich
dat realiseerde, niet wakker schrok. En hij
ontdekte dat hij vervolgens zijn droom kon
sturen. Lekker doorrokend zocht hij in zijn
droom anderen op om ze te vertellen dat
het toch heerlijk was om van een rokertje
te genieten, ook als je al gestopt was. Je
droomde het toch alleen maar. Hij noemde
deze ervaring een heldere, ofwel een 'lucide
droom’.
De organisatoren van de Vijfhoekkunstroute 2019 hebben niet alleen ‘lucide
dromen’ tot thema van dit jaar gekozen,
maar tijdens de openingsavond tussen
20.00 en 22.00 uur en in het weekend
tussen 12.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers
in de Nieuwe Kerk ook zelf een lucide
droom beleven. Laat je visueel en muzikaal
meevoeren door een droomachtige wereld.
De lucide-droombeleving is toegankelijk
voor jong en oud.
De hele Kunstroute staat in het licht van
de ‘lucide droom’. Bij iedere locatie hangt
een dromenvanger waaraan u kunt herkennen dat het u vrij staat naar binnen te gaan
en u te laten verrassen.

Droomvlucht

OPENING KUNSTROUTE Zoals ieder jaar is er in de Nieuwe Kerk
gedurende het hele weekend werk van alle deelnemende kunstenaars te
zien. Deze overzichtstentoonstelling gaat vrijdagavond in diezelfde
Nieuwe Kerk van start met een doorlopende ‘lucide-droombeleving’, te
bezoeken vanaf 20 tot 22 uur. Tijdens het weekend verzorgen leerlingen
van Muziekschool HART op elk heel uur een kort optreden in het
Proveniershof en zingt het Wereldmuziekkoor onder leiding van Jolanda
Traarbach origineel repertoire: van een Sefardisch slaapliedje of
Polynesisch danslied tot het zevenstemmig Onzevader in het Swahili.
SPONSORS De Kunstroute bestaat dankzij de bijdrage van de deelnemende kunstenaars, maar zeker ook dankzij de sponsorbijdragen van
vele winkels en bedrijven in de buurt. In tientallen etalages en woningen
is bovendien werk van deelnemende kunstenaars te zien. De initiatiefgroep is altijd nog op zoek naar winkels die hun etalage ter beschikking
willen stellen. Leuk idee? Mail dan naar post@vijfhoekkunstroute.nl
LOCATIES Veel bewoners van de Vijfhoek geven kunstenaars de
gelegenheid om hun werk tentoon te stellen. Zonder die medewerking
zou de Kunstroute niet kunnen bestaan. Volgend jaar uw huis openstellen (of misschien nog dit jaar als u er snel bij bent)? Meld u aan:
post@vijfhoekkunstroute.nl

Ik weet dat ik droom
bevind mij hoog in de lucht
beneden mij de Vijfhoek
ik vlieg van boom naar boom
Ik draag op iedere tak iets voor
honderden spotters volgen mij
een dichter die kan vliegen
ik geniet van mijn gehoor
Ik sla mijn vleugels uit
vlieg rondjes om de toren
land op het Nieuwe Kerksplein
het applaus klinkt eens zo luid
Ik weet dat dit niet waar kan zijn
bevind mij in een droomvlucht
die ik wel degelijk als echt ervaar
ik ontwaak, de val omlaag doet pijn.
Jando

ROUTE Lekker dwalen door de buurt en maar zien waar je terechtkomt. Er is niets leuker. Bent u meer van het planmatige type? Kijk
dan naar de route 2019 op de website: www.vijfhoekkunstroute.nl
In iedere locatie ligt bovendien een catalogus met de route. Als u die
aanschaft, ondersteunt u de Kunstroute ook financieel.
De fotocollage bij dit artikel en op de omslag van dit Binnenblad is
van Anjoescha Odufré die zich liet inspireren door het schilderij
‘Golconda’ van René Margritte.
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ADVERTORIAL

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
13.00 - 18.00
Tuesday + Wednesday
09.00 - 18.00
Thursday
09.00 - 18.00
Thursday from 1 April until 31 December
late night shopping to
21.00
Friday
09.00 - 18.00
Saturday
09.00 - 17.00
1st Sunday of the month 12.00 - 17.00

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

Wellicht heeft u al kennisgemaakt
met de heerlijke producten van
Empanadas Maxima. Zo niet, dan
kunt u deze ambachtelijke en
volgens traditioneel Argentijns
recept gemaakte empanadas
proeven aan de Gedempte
Raamgracht 38. Eigenaars Kevin
Halporn (28) en Myrte Prins (28)
heten u van hartelijk welkom in

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS

hun Argentijnse keuken.

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

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.

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

EVEN VOORSTELLEN Kevin en Myrte zijn
al vijf jaar een stel. Myrte groeide op in
Heemstede en heeft de opleiding docent
beeldende kunst afgerond. “Twee jaar lang
was ik samen met mijn zus eigenaar van het
kinderatelier ‘Hoedje van de Koning’. Nadat
we voor de vierde keer van locatie moesten
verhuizen, hebben we de deuren tijdelijk
moeten sluiten.”
Kevin komt van oorsprong uit Argentinië
waar hij een muziekopleiding heeft gedaan.
“In Buenos Aires was weinig toekomst in de
muziek. In 2012 ben ik naar Nederland
gekomen om verder te studeren aan het
conservatorium van Amsterdam. Uiteindelijk
ben ik gebleven. Ik werk nu part-time als
producent en arrangeer stukken voor het
Metropole Orkest.”
HOE HET BEGON Het idee om empanadas
in Nederland te introduceren is tweeënhalf
jaar geleden ontstaan, gevolgd door een
try-out op de Grote Markt. Dat doen ze
inmiddels al bijna twee jaar elke zaterdag.
Daarna volgde de catering voor bruiloften
en verjaardagen. De winkel ging in april
2018 open.
“Het was moeilijk om een locatie te vinden.
Onze focus lag vooral op de catering dus
een winkelstraat was geen prioriteit, en dat
paste ook niet bij ons concept. We waren
verliefd op de Vijfhoek en dit pand aan de
Gedempte Raamgracht had een keuken dus
perfect voor onze zaak”, aldus Myrte.
Inmiddels kan iedereen ook via Deliveroo of
Uber eats bestellen en bij afname vanaf 50
stuks bezorgen Myrte en Kevin de empanadas in de buurt zelf met de bakfiets.
HOFLEVERANCIER Om betere herkenbaarheid voor hun producten onder de Nederlanders te creëren, is de zaak vernoemd
naar koningin Máxima. Kevin: “Vorig jaar
waren we met Koningsdag open en zijn we
door veel mensen ontdekt. Men was nog
niet echt op de hoogte wat empanadas
waren en waar die vandaan kwamen. Met
deze naam denken we dat men sneller een
link legt naar Argentinië en de associatie
met onze koningin van Argentijnse afkomst
maakt. Stiekem hopen we op een bezoekje

van Máxima zelf. Wellicht kunnen we in de
toekomst hofleverancier worden. Ook dit
jaar zijn we met Koningsdag open.”
SOORTEN EMPANADA’S Een empanada is
feitelijk een plakje deeg waarin een vulling
is gevouwen. Empanadas Maxima heeft
zeven smaken in het assortiment. Elke
empanada wordt op een andere manier
dichtgevouwen en krijgt daardoor zijn eigen
unieke vorm om ze van elkaar te onderscheiden.
Kevin: “Mijn oma heeft ons empanadas
leren maken. Zo houden we de smaken
traditioneel en authentiek. We hebben
empanadas met biologisch vlees, maar ook
een vegetarische en een veganistische optie.”
Alle empanadas worden vers gemaakt en
zonder machines. Na aankoop zijn ze drie
dagen houdbaar in de koelkast. Je kunt ze
ook invriezen, dan zijn ze een maand houdbaar. Diepbevroren kunnen de empanadas
zo de oven in. Myrte: “Het ambachtelijke
brengt je tijdens het eten in gedachten naar
de dorpjes in Argentinie waar ze gemaakt
worden. We zijn trots op de cultuur en het
familierecept.”
DE GARAGE PASSAGE Er liggen plannen
voor een foodmarkt op de Wagenweg
‘De Garage Passage’ waar momenteel kandidaten voor worden geselecteerd. Kevin en
Myrte zouden daar graag een verkooppunt
willen hebben. In de toekomst willen ze ook
workshops gaan organiseren. Myrte: “De
zaken lopen goed en we hebben veel vaste
klanten, ook Spaanstalig. Nu zijn we nog
met z’n tweeën maar binnenkort gaan we
op zoek naar versterking, met name voor
het maken van de empanadas. Bij interesse
kunt u mailen: info@empanadasmaxima.nl
of even bij ons binnen lopen.”
JUBILEUM AANBIEDING Empanadas Maxima viert in april haar 1-jarig bestaan en
trakteert! Op vertoon van het Binnenblad
krijgt u bij een aankoop één gratis empanada
naar keuze. Kom snel langs in de winkel,
want de actie loopt tot en met 12 mei 2019.
Op de site kunt u het gehele assortiment
bekijken: www.empanadasmaxima.nl

Tekst: Mijke Groot. Foto’s: Lies Nederstigt / Empanadas Maxima
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De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Haar kinderen stonden als
Onze Jeugd van Tegenwoordig al eens in het
Binnenblad, maar nu komt ook hun moeder
Maike van Pelt in beeld. Een beetje onwennig voor haar misschien, want ze is meer een
vrouw van het geluid, met microfoon in de
hand. Jarenlang was ze radiomaakster en nu
laat ze graag zien én vooral horen wat haar
werk als podcastmaker inhoudt. Ze maakte
vijf mooie podcasts voor de Bibliotheek ZuidKennemerland.

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

thuis in de Vijfhoek

40 WINKELS ONDER 1 DAK

Een podcast? Wat is dat?
Maike (41) heeft lang voor de radio gewerkt en
is drie jaar geleden haar eigen bedrijf begonnen.
Ze is nu naast freelance radiomaker vooral
podcastmaker. Ze vertelt: “Niet iedereen kent
de term podcast. Ik noem het een gratis
geluidsverhaal. Je kunt het via een podcastapp
op je mobiele telefoon, tablet of pc beluisteren:
radio wanneer het jou uitkomt. Er zijn allerlei
soorten podcasts. Ik luisterde pas naar een
therapiesessie van Esther Perel, de psychologe
die vorig jaar in Zomergasten was.” Ze lacht:
“Therapie onder het koken.”

Drossestraat 2, 2011XW Haarlem
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00u
Zaterdag 10:00 - 18:00u
Zondag 12:00 - 18:00u

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Kopiëren & Printen

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

Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

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

	
  

De Bibliotheekcast
Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft
sinds kort een eigen podcast. Tijdens
de Nationale voorleesdagen in januari
is de eerste gelanceerd over voorlezen. Maike: “Er is zoveel kennis over
zoveel onderwerpen binnen de bibliotheek, daar willen ze meer mensen
van laten profiteren. De podcast is een
nieuwe vorm. Het is een pilot van vijf
afleveringen die ik samen met de
deskundigen en mediacoaches van
de bibliotheek Zuid-Kennemerland heb gemaakt. We
zijn heel benieuwd
hoe dit ontvangen
wordt. We geven er
bekendheid aan via
de sociale media
en in het begin via
billboards in de
stad. Mijn jongste,
Morris van 4,
heeft een klein
rolletje gehad
in de eerste aflevering en de

DE BIEB PODCAST

voorleestips aangekondigd.” In de eerste podcast hoor je hoe je fantastisch kunt voorlezen.
Want dat is zo veel meer dan een tekst hardop
uitspreken. In de andere podcasts hoor je over
leesplezier, laaggeletterdheid, nepnieuws en
over veilig online gaan. “Ik leer er zelf ook veel
van” zegt Maike, “want wat moet je doen als
je kind de halve dag achter een schermpje wil
zitten? Wat is dan wijsheid?”
Rode draad
Maike kwam 12 jaar geleden met haar partner
Simon in Haarlem wonen: “Ik werd verliefd op
dit huis aan de Gedempte Voldersgracht. Net
een vakantiehuisje. Het is heerlijk wonen in
Haarlem centrum, zo’n fijne stad en prettige
mensen. Ons huis is met de komst van de

kinderen tot in alle hoeken gevuld.” Het gezin
met de kinderen Rosa (11), Liselotte (8) en
Morris (4) en niet te vergeten poes Mia, is
duidelijk de eerste rode draad in Maikes leven.
De tweede is de liefde voor haar werk: “Ik ben
altijd op zoek naar mooie verhalen die ertoe
doen. Die wil ik een podium geven. Dat kan in
een podcast, in het voorbereiden van een
interview, een audioportret of als radiomaker.
Ik ben geen keiharde journalist. Ik wil het
aantrekkelijk maken voor degenen over wie het
gaat en voor wie ernaar luisteren.”

Reizen en Radio
Maike groeide op in Deventer en volgde de
opleiding Journalistiek en Communicatie in
Zwolle: “Mijn specialisatie was radio. Ik ben
eerst gaan werken voor de Wereldomroep.
Vervolgens heb ik samen met Simon 8 maanden
door Latijns Amerika gereisd. Zo’n mooie ervaring. Daar heb ik als freelancer zes portretten
gemaakt van Nederlanders die er werken.
Onder meer over een student geneeskunde
die in een vrouwengevangenis in Guatemala
werkte en twee dames die een kindertehuis in
Bolivia draaiende hielden. Na terugkomst heb
ik om af te kicken even ijsjes verkocht in Artis
en bij de VVV op Amsterdam CS gewerkt.” ▶
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DE BIEB PODCAST / KONINGSDAG

3FM
“En toen begon mijn radiotijd bij 3fm. Ik maakte
de beginjaren mee van Claudia de Breij, Giel
Beelen en Coen&Sander. Bij Claudia deed ik
samen met Arjan Lubach de redactie. Ik deed
echt alles: items bedenken, interviews uitschrijven,
mensen opsporen, maar ook broodjes
bestellen. Ik heb ook meegewerkt aan het
Glazen Huis.
Heel even heb ik tv geprobeerd, maar dat
beviel me minder. Giel Beelen belde me of ik in
zijn team wilde voor een nieuwe ochtendshow
en daar heb ik 9 jaar gewerkt. Giel won in die
tijd veel prijzen met zijn programma. Een heel
mooie tijd. Maar op een gegeven moment wilde
ik iets anders. Mijn leven was ook veranderd
met drie kinderen. Ik wilde meer verdieping en
ben toen voor mezelf begonnen.”

Met de biebcast het land in?
Maike is benieuwd naar het vervolg van de
bibliotheekpodcast: “De huidige serie van 5
afleveringen is gemaakt met een innovatiesubsidie van de Koninklijke Bibliotheek (KB),
‘de baas’ van alle bibliotheken. De KB heeft
zeker interesse om verder mee te denken en
te helpen. Daar zijn ook veel experts op het
gebied van kennisdeling. Er komen ook gesprekken met de provinciale bibliotheek van
Noord- en Zuid-Holland. Goede organisaties
om samen te bekijken hoe dit verder ontwikkeld kan worden.
Het zou mooi zijn als we landelijk nieuwe
afleveringen kunnen toevoegen. Herkenbaar
en met hetzelfde stramien en vormgeving.
Misschien kunnen we wel een landelijke
redactie vormen en samen bedenken welke
thema’s we met deskundigen binnen de
bibliotheek willen aanbieden.”
Speelman
De begin- en eindtune van de bieb podcast is
geschreven én gezongen door Daan Speelman,
van het bekende Haarlemse cabaretduo
Speelman en Speelman. Maike kijkt er trots
bij: “Zo’n leuk muziekje, het blijft heerlijk
hangen.”
Tekst: Ellen Vestjens.
Foto’s: Lies Nederstigt, Maike van Pelt.

Audioportretten
Maike glimlacht als ze het vertelt: “Ik maak nu
levensverhalen van mensen in audio: dat noem
ik audioportretten. Op aanvraag neem ik interviews af bij mensen over hun leven of over bijzondere momenten. Ik zorg dat het hun eigen
verhaal wordt, dat ze zelf of met hun familie
en omgeving kunnen beluisteren. Verhalen en
stemmen om te bewaren.
Zo heb ik vorig jaar een opdracht gedaan voor
alle kinderen en kleinkinderen van een 92-jarige
dame. Ze hebben allemaal vragen bij me ingediend. Na de gesprekken is daar een prachtig
levensverhaal uit ontstaan voor die familie. Een
onvergetelijk cadeau. Bij de omroep werkte ik
voor een groot publiek, hier is het een klein
en heel betrokken publiek. Soms wissel ik het
gesproken woord af met muziek. Dan krijg je
een soort hartslag. Pas heeft iemand daarvoor
zelf de pianomuziek gespeeld. Het is telkens
een verrassing, intensief om te doen, want er
zijn ook emoties.”
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Onze wijk op Koningsdag
Waar is dat feestje?
OPENINGSMUZIEK
9.30 uur: Het traditionele rondje door
de wijk van de Haarlemse Drumband
Blij met Muziek. Vertrek en eindpunt :
Nieuwe Kerksplein.

Win twee

kaartjes!

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

CAFÉ VAN GUNSTEREN
13 - 21 uur: Optredens van Basic
Matters, Toni Sprokk, Gerard Doorgeest
en Jos Zwart & Harry
NIEUWE KERKSPLEIN/RESTAURANT
DE WANDELAAR/BRILJANT BROUWHUIS/LOKAAL - DUTCH BEER BAR
10 uur: activiteiten voor kinderen
12 uur: live muziek op twee podia,
met o.a. Operation Huricane
20.30- 22.30 uur: afsluiting met Silent
Disco
GIERSTRAAT / CAFÉ ’T KANTOOR
Van 13 tot 22 uur: livemuziek
met buitenpodium en bar
CAFÉ DE VIJFHOEK
13 - 22 uur: Optredens van Peperbek,
the Bouncers, Fox and the Provo’s,
Also Also en Dj Jimmy and his 7 inches
BOTERMARKT ONDERNEMERS
12 - 20 uur: Conserve Allstars
(sfeervolle soul & funk en classics)
en DJ Pien (pop klassiekers)
JOPENKERK
Vrijdag 26 april 22 - 01 uur: Koningsnacht met DJ Zupa (jazz, funk, soul,
disco, house en electro).
Zaterdag 27 april 13 - 20 uur:
‘The Family’ (covers) en DJ Jay eL.
Op het plein voor de Jopenkerk
(en bij slecht weer binnen).

De reacties op de vorige WieWeetWaar hadden veel
weg van een buurtfeestje. “Deze muurschildering staat
op het huis aan het Wilsonsplein 11. Het volledige
woord is Levensverzekering. Ik werk bij de tandartspraktijk er tegenover en zie deze tekst dus bijna dagelijks”, schreef iemand. Een ander “Het was voor mij dit
keer een makkie, ik fiets er namelijk dagelijks langs.”
Nog zo een: “Dit is naast ons huis!” En nog sterker:
“Jahoor, daar woon ik!” Winnaar Johan Overkamp hoefde
ook niet lang na te denken: “De foto is genomen bij
ons tegenover, een inkoppertje dus.”
Gefeliciteerd met de kaartjes!
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 en af en toe plaatsen we
een gesponsord artikel, zoals in deze uitgave op pagina 13.
Kopij: Heeft u een idee voor een artikel, mail naar: redactie.
binnenblad@gmail.comDaar zijn ook uw brief, artikel of foto
welkom. De redactie kan gemotiveerd besluitenuw 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, Daniella Konopasek, Ellen Vestjens,
Ferdinand Pronk, Hans Smit, Inge Crul, Jan Hoving en Mijke
Groot. Fotografie: Lies Nederstigt. Vormgeving: Jan Vesters.
Coördinatie Bezorging: Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).
Bezorgers: Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Jan Schmid, Monique Rooijmans,
Barbara Martens, Esther Ottens, Kiki Bommezij, Thea Kelting,
Pacifica Hoogeland & Max Bos, Bieneke Glijn, Sabrina & Mick
Toepoel, Henri Beerman, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk: Printerette Haarlem.
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NIEUWS

WijkraadBULLETIN
Bose
Home Speaker
500
¤449

Bose
Sound Bar
500 (zwart)
¤549

Al meer dan 75 jaar uw audio, video en witgoedspecialist

Bose
Sound Bar
700 (in wit en zwart)
¤899
Keizerstraat 9
Haarlem
023 5314740
www.elres.nl

ALARMKREET
Hallo Wijkraders. Volgens mij zeggen deze foto's toch echt genoeg. Vrachtwagens horen NIET door de Doelstraat te rijden; ze zijn te groot, passen
echt niet door de straat. Vanochtend 8 fietsen verplaatst, 3 spiegels en de
lantaarn geraakt, het bordje voetgangersgebied aangereden én de bomen
aangereden. En volgens mij hoeven Zeeman, Hanos en de pizzaria echt niet
door de Doelstraat aangevoerd te worden. Die witte vrachtauto wilde naar
de Barrevoetestraat en rijdt vervolgens tegen de gevel. Conclusie: Al deze
vrachtauto’s zijn langer groter en dikker dan deze straat aankan en hebben
hier Nix te zoeken. Groeten Silvia.

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
Open di t/m zo van 11.00 tot 23.00 uur

REACTIE WIJKRAAD
De wijkraad is in overleg met de gemeente over het beperken van het
vrachtwagenverkeer in de woonstraten van het centrum. Stuur ons een
mail met je ervaringen of foto’s. info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

Ferdinand Pronk
Gedempte Voldersgracht 4-11, Haarlem
Mail / ferdinand@pronk.net

WIJN,BIER
BIEREN
EN EETCAFE
EETCAFE DE
WIJN,
DE ROEMER
ROEMER

Web / www.pronk.net
Mob / 06 51 358 658

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

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

DUURZAME WIJK
Een aantal bewoners wil kijken
hoe we de wijk duurzamer kunnen maken. Wil je meedenken?
Graag! Meld je bij de wijkraad.
GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

WWW.CAFEDEROEMER.NL

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.•

Leden: Annette Schild, Bert
Gijrath, Dick Smit, Jan Geerts
en Jan Teitsma.

WIJKSCHOUW
Sommige problemen in de openbare ruimte zijn te ingewikkeld
om digitaal te melden. Daarom
houden we ook dit voorjaar bij
voldoende belangstelling weer
een wijkschouw. Samen met de
wijkagent, handhavers, medewerkers van de gemeente en
Spaarnelanden. Ook houden we
in de gaten of gemelde problemen
worden aangepakt. Geef uw
punten door via onze website
(zoek op ‘wijkschouw’).

KONINGSDAG
Tijdens Koningsdag is de wijk voor
autoverkeer gesloten.

HOTELS
De gemeente heeft een nieuw
hotelbeleid gemaakt. Dat was
nodig vanwege het groeiend aantal bezoekers, meer hotelkamers
en de groei van onder andere
Airbnb. Intussen zijn er plannen
voor twee hotels in de Wilhelminastraat. De wijkraad heeft
naar aanleiding van reacties van
bewoners een enquête gehouden.
Van de 101 mensen die reageerden willen de meesten geen
hotels. Liever woningen/
appartementen, of eventueel
een kantoor. Ze zijn bang voor
hinder door komende en
vertrekkende gasten/personeel
en bevoorrading.
RAAKS FASE III
De voorbereidingen voor de
bouw van Raaks III aan de
Wilhelminastraat zijn begonnen.
Er komen een appartementengebouw, herenhuizen en een
ondergrondse fietsenstalling met
duizend plaatsen. De bestaande
fietsenstalling is gesloopt. Als
compensatie zijn in de omgeving van de Raaks extra rekken
geplaatst en parkeersuggestievakken op straat geschilderd.
Verenigingen van Eigenaren van
omliggende gebouwen, wijkraden
en winkeliers hebben contact
met aannemer (HBB) en de
gemeente om te bepleiten dat de
bouwoverlast zo klein mogelijk is.
Meer informatie over het project:
www.raaks3.nl en www.facebook.
com/Raaks3

OVERLEG COFFEESHOP
Er is elk kwartaal een overleg
tussen omwonenden, coffeeshop
The Lounge, gemeente en wijkagent. Dit jaar nog op 17 juni, 16
september en 2 december, om
19 uur in het wijkraadgebouw.
Vorig jaar vervroegde de eigenaar vrijwillig de sluitingstijden
en die blijven ook dit jaar van
kracht. Naar verwachting komt
er weer een bijeenkomst met
de burgemeester. Hij zal in de
Nieuwe Kerk toelichten hoe het
staat met de voorgenomen verhuizing en de beloofde verkeersmaatregelen op en rondom het
Nieuwe Kerksplein.
BORDEN- EN STOEPENLEED
Gek geplaatste verkeersborden,
vandalisme, gaten in de weg,
onoverzichtelijke kruisingen,
slechte straatverlichting of andere
problemen? Je kunt dergelijke
ongemakken bij de gemeente
melden via de BuitenBeter app.
Melden via tel. 14 023 of de
website www.haarlem.nl kan ook.
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance Nood 112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent  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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