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Buurtbewoners
met een verhaal
Die buurvrouw met het rode haar. Dat gay café een paar straten verderop.
Of die jongeman die je vaak bij de sushibar tegenkomt. We kennen ze misschien een beetje. Maar wat is hun verhaal?

ALKMAAR

HAARLEM
wat leuks voor de buurt? Tips zijn meer dan
welkom, vooral ook uit het gebied Raaks/
Doelen. Op pagina 20 vindt u de contactgegevens van de redactie.
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n het Binnenblad gaan we elke keer op
zoek naar interessante bewoners en
ondernemers uit de wijk. Ook ditmaal
maakten we een rondje door de buurt, wat
een aantal mooie verhalen opleverde. Wist
u bijvoorbeeld dat een energieke 80-plusser
uit de Doelstraat ooit een kleedkamer in een
theater in Parijs heeft gedeeld met Edith Piaf
en Charles Aznavour?

	
  

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

Gratis
5 organizing/budgettips
ontvangen?
Stuur een e-mail naar
monique@monies.nl o.v.v. “5 tips”
www.monies.nl
Professional Organizing & Budgetcoaching

Heeft u ook een bijzondere buurman of buurvrouw die we eens zouden moeten interviewen? Of heeft u misschien zelf een verhaal
dat u wilt delen? Organiseert u of uw bedrijf

Verder is de redactie nog op zoek naar
een fotograaf uit de wijk, die het
leuk vindt om af en toe wat foto’s
te maken – bijvoorbeeld bij een
interview of voor de cover. Ben jij
een ervaren of professionele fotograaf en wil je jouw wijkkrantje
eens in de twee maanden een paar
uur helpen? Laat het ons weten!
Het vorige nummer van het Binnenblad was
voor het eerst geheel in kleur. Een primeur
waar we veel positieve reacties op hebben
ontvangen. We zijn blij dat we u ook de
rest van het jaar een kleurrijk Binnenblad
kunnen voorschotelen. Met dank aan onze
trouwe adverteerders van het eerste uur én
de nieuwe adverteerders die zich spontaan
hebben gemeld.
Wij wensen u veel leesplezier!
Redactie Binnenblad
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In de nieuwe rubriek ‘Mijn Wijk’ trappen
we af met Robbert Uyleman uit de Barrevoetestraat, brouwer bij de Jopenkerk.
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Het verhaal achter de cover
Herkent u het beeld op de cover van dit Binnenblad? Dat is de God van de Nijverheid. Het beeld staat op
het transformatorhuisje bij de ingang van de Raaks Parkeergarage. Het is een ‘broer’ van het beeld dat u
hiernaast ziet, de God van de Handel. Beide ornamenten stonden op het dak van de HBS-A, het gebouw
dat in 2005 is gesloopt voor de vernieuwing van het Raaksterrein. De beelden, in 1914 door Louis
Vreugde uit zandsteen vervaardigd, zijn uitgebreid gerestaureerd door het Haarlemse bedrijf Swaalf Natuursteen. Inmiddels hebben beide beelden een nieuwe plek gekregen. Alleen niet meer naast elkaar...
De God van de Handel kijkt uit over het Hortusplein, vanaf de pui van de Raakspoort, naast Shabu Shabu.
De God van de Nijverheid staat zoals gezegd bij de ingang van de parkeergarage. Sinds de restauratie
weer mét rechterhand, want die was in de loop van de jaren verloren gegaan.
Foto cover: Marisca van der Eem
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Gasleidingen en bestrating
Gierstraat aangepakt
In de Gierstraat is nutsbedrijf Liander sinds begin juni
bezig om de poreuze gasleidingen te vervangen. De
gemeente grijpt deze werkzaamheden aan om de bestrating van de Gierstraat een opknapbeurt te geven.

Nieuws van
de wijkraad
Beste wijkgenoten,
De jaarvergadering van de wijkraad op 22 april jl. is redelijk goed
bezocht. De verkiezingen leverden de volgende bestuursleden op:
Henk Walstra, Robert van Dooren, Jochem Koetsveld, Bert Gijrath
en Duveke Kalma. Verdere informatie over de functies binnen de
wijkraad en het dagelijks bestuur kunt u lezen in het artikel over de
rechtspositie van de wijkraad (zie pagina 19).

Coffeeshop
Naast de verkiezingen is er ook uitgebreid stilgestaan bij de problemen die het afgelopen jaar binnen de wijkraad speelden. Na de pauze
is de enquête over coffeeshop The Lounge toegelicht. Ook was er
gelegenheid om vragen te stellen aan de eigenaar van de coffeeshop.
Uiteraard werd de avond afgesloten met een drankje.

Specifiek onderwerp
Ik wil iedereen die belangstelling heeft om lid te worden van de
wijkraad oproepen om zich te melden. Naast lid worden is er ook de
mogelijkheid om uitsluitend met een specifiek onderwerp bezig te
zijn. Zo zijn bijvoorbeeld José Boele en Jan Luys nog steeds bezig met
de parkeervisie van de gemeente.

De Gierstraat in 1970. Ter hoogte van wijnhandel Okhuysen staan zeven bussen
vast. Niet vreemd, als je bedenkt dat bussen, auto’s, fietsers en voetgangers in het
nauwe straatje twee richtingen op mochten. In een verder verleden kwam zelfs de
tram tussen Heemstede en Schoten door de Gierstraat.

Nieuwe site
We hebben goede hoop om op korte termijn met een volledig
nieuwe website te komen. Uiteraard houden we u op de hoogte van
de voortgang.
Duveke Kalma, voorzitter wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen

Liander heeft de nodige haast met de werkzaamheden. Destijds is boven
de gasleidingen een laag van gemalen slakken aangebracht. Deze is in de
loop van de tijd zó compact geworden dat het gas hier niet doorheen kan.
Omdat het ergens heen moet, zou het de winkels en woningen kunnen binnenstromen. Kortom, hoog tijd voor nieuwe gasleidingen.

Openbreken
De leidingen liggen een meter langs de gevel. Hierdoor hoeven alleen de
‘trottoirs’ opengebroken te worden. De (midden) rijbaan blijft voor een
groot deel intact. Zoals gezegd combineert de gemeente deze werkzaamheden met het opknappen van de bestrating, door direct achter Liander
aan te straten. Hierover is gesproken met de winkeliersvereniging van de
Gierstraat, de wijkraad en de fietsersbond. Hoewel alle partijen hun specifieke wensen hebben, waren zij er snel uit. De gemeente vervangt de lelijke
betonnen stenen van het voetgangersgedeelte door klinkers.

Gevaarlijke situatie
De bestaande situatie in de Gierstraat is ronduit gevaarlijk. In dit nauwe
winkelstraatje denken veel wandelaars dat het een voetgangersgebied is,
terwijl de fietsers zich een weg proberen te banen langs lukraak overstekende voetgangers. Helaas kunnen deze twee groepen niet worden

gescheiden. Er is nu gekozen om het onderscheid tussen de rijbaan en het
voetgangersgedeelte minder duidelijk te maken. Hierdoor lijkt de straat
breder. Als nu ook het uitstallingsbeleid van kracht wordt – en daadwerkelijk wordt gehandhaafd – komt er meer ruimte in de straat.
Er wordt duidelijk aangegeven dat fietsers slechts worden gedoogd. Of
dit ook meer veiligheid oplevert, is nog maar de vraag. Er komen geen
verhoogde halfronde randen tussen het rijgedeelte en het trottoir. Deze
zouden voor fietsers het gevaar van valpartijen kunnen opleveren.

Een schonere straat
De wijkraad heeft aangedrongen op plaatsing van grotere afvalbakken in
de Gierstraat. De huidige zijn zó klein dat het vuil er regelmatig naast ligt,
omdat de bakken vol zijn. Naast een drukke winkelstraat is de Gierstraat
ook een belangrijke doorgangsroute voor hordes drinkende en etende
feestgangers bij grote evenementen. Bijvoorbeeld Bevrijdingspop, het
Houtfestival, Koninginnedag en Haarlem Jazz & More. Straks hebben we
dus niet alleen een mooiere, maar ook een schonere straat!
Tekst: Robert van Dooren (namens de wijkraad)
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De 81-jarige Luana Hooft woont sinds anderhalf jaar in een schattig huisje in
de Doelstraat. Ze is klein en tenger van stuk, heeft rode haren en barst nog
van de energie. En als ze eenmaal aan het vertellen is, word je al snel volledig meegenomen in de herinneringen van haar bewogen leven.

A

ls ik bij haar aanbel, word ik meteen
enthousiast en warm onthaald. Binnen hangt haar huis vol met foto’s,
schilderijen en kleine spulletjes met grote
verhalen. Ze schenkt wat drinken in en begint
meteen over het tv-programma Memories.
“Wist je dat ik daar een aantal keer in ben
geweest? Mijn verhaal staat in een speciaal
uitgegeven boekje met de meest bijzondere
liefdesverhalen.” Ze vraagt me haar verhaal
uit de uitgave van Memories voor te lezen.
“Dan heb je alvast het hele verhaal en als je
daarna nog vragen hebt, kan je die stellen.”
Het wordt me al snel duidelijk dat dit letterlijk
een vrouw van de wereld is, want ze heeft in
Indonesië, Frankrijk, Spanje, Engeland, Egypte
en Israël gewoond.

kunstenaar en maakte plastieken, gedichten
en tekeningen. Ik speelde zelf piano, zong,
danste en schilderde en mijn jongere zuster
en broer niet. Toen wist ik waar ik het van
had! Ik wilde mijn vader graag leren kennen
en van hem kreeg ik mijn eerste spitzen en
een boek over ballet.
“Ik ben op mijn negende begonnen met ballet
en kreeg privélessen van Maud Kool, een
Russische ballerina. Ze was heel excentriek,
liep altijd in lange jassen. Op mijn tiende heb
ik nog een prijs gewonnen met een optreden
naar eigen ontwerp op de muziek van Luigi
Boccherini, hier in de Stadsschouwburg.”

Lou Bandy zei:
die meid moet
naar Parijs!

Meisjes met rode haren

De
reis
van
de
dansende zwaan

“Ik ben op 30 juli 1931 geboren in Amsterdam,
midden in de Jordaan op de Bloemgracht.
Mijn vader, Wim Hooft, vertrok toen ik drie
jaar was. Toen verhuisde ik met mijn moeder,
oudere broer en zus – uit het eerste huwelijk
van moeder – naar Overveen. Ze hertrouwde
en ik kreeg er nog een broer en zus bij. Tot
mijn vijftiende dacht ik dat mijn echte vader
dood was. Tot op een dag... We kampeerden
zomers altijd in Zandvoort, want in die tijd
was het nog vrij kamperen op het strand. Mijn
oudste broer Henk verkocht vlees voor de
tent. Ineens stonden daar twee vrouwen die
wat wilden kopen. De één was nog redelijk
jong en de ander al een oma. Hun rode haar
viel me meteen op. Later kwamen ze bij ons
bij de tent op visite. Ik voelde gelijk dat het
familie was. Bij het afscheid zei ik: ‘Kom, ik
loop wel even mee naar de boulevard.’ Daar
vroeg ik: ‘Kunnen jullie me vertellen wanneer
mijn vader is overleden?’ Toen zei de oudere
vrouw: ‘Wát, die is helemaal niet dood, hij is
springlevend!’ Zij bleek mijn opoe Hooft te
zijn en de ander mijn tante Marietje.”

Prima ballerina
“Hierna heb ik eindelijk mijn vader ontmoet,
op het strand. Ik ben enig kind van mijn vader,
die roodblond haar had. Hij was beeldend
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Indonesië
“Op mijn zestiende heb ik mijn eerste grote –
overigens puur platonische – liefde ontmoet;
Boy van der Gaag, een Chinese jongen. Mijn
moeder keurde het af en het heeft toen geen
standgehouden. Amper een jaar later ontmoette ik een Ambonese jongen, LouLou
Souisa, hij was toen negentien. Ook dit
keurde mijn moeder af, maar al snel was ik
zwanger. Mijn eerste twee kinderen kreeg
ik in Nederland, Lucien en Jack. Vlak daarna
verhuisden we naar Indonesië. We woonden
toen bij mijn schoonouders in Jakarta. Daar
werd, toen ik 22 was, Petertje geboren. Niet
lang daarna verhuisden we als gezin naar Tanjung Priok, drie kwartier rijden van Jakarta.”

Petertje
“Toen Petertje elf maanden was is ons hele
gezin getroffen door de dysenterie, veroorzaakt door een amoebe. Petertje had heel
hoge koorts. Ik was jong en wist niets van
tropische ziekten en ook niets van uitdroging.
We woonden bovendien te ver weg van het
ziekenhuis. Was het nou gebeurd toen we nog

bij mijn schoonouders woonden, dan had mijn
schoonmoeder, die dokter was, meteen ingegrepen. Nu deden we er bijna een uur over
om bij het ziekenhuis in Jakarta te komen.
Toen de dokter eindelijk bij ons kwam, kreeg
Petertje om 1.00 uur een infuus. Om 3.00 uur,
in de heilige kerstnacht, is hij overleden.
“Petertje, ik hoor hem nog huilen. Dat is iets
heel geks hè, je kan over iedereen zijn dood
horen en dat is heel erg. Maar als je zo jong
bent en je kindje sterft, zo eng, zo onherroepelijk, dan is dat toch anders. Elke avond
brand ik nog een kaarsje, al 58 jaar lang. Je
kan denken: 58 jaar, maar hij blijft mijn baby’
tje. Als ik erover praat is het nog steeds met
een afstand, alsof het mij niet overkomen is.”

Terug naar Holland
“Na de dood van Petertje stortte ik volledig in. Ik wilde terug naar huis, naar mijn
moeder. Omdat ik inmiddels het Indonesische
staatsburgerschap had aangenomen, moest ik
eerst scheiden om Nederland weer binnen te
komen. LouLou zou me later, samen met de
kinderen, achterna reizen. Ik kon niet weten
dat het zeven jaar zou duren… Daarna was
het weerzien overweldigend. De kinderen
en LouLou zijn altijd in mijn leven gebleven,
maar ze zijn door hun vader opgevoed. Hij
was een geweldige vader, helaas is hij in 1992
op 63-jarige leeftijd overleden. De jaren dat
ik weer in Nederland was, heb ik mijn carrière
opgepakt met dansen en zingen.”

Lou Bandy
“In de jaren zestig ontmoette ik Lou Bandy,
die een grote publiekstrekker was bij de
Nationale Revue als zanger en humorist. Hij
hoorde me zingen en vroeg of ik voor hem
wilde komen werken. Dat heb ik toen een
tijdje gedaan. Toen Bandy me zag dansen zei
hij: ‘Die meid moet eigenlijk naar Parijs.’ Ik
kreeg een impresario en vertrok naar Parijs.
Ik was toen 29 jaar.”
Het Casino de Paris kent een lange en bewogen geschiedenis van ruim twee eeuwen. Veel
beroemde sterren, zoals Mistinguett, Maurice
Chevalier en later Joséphine Baker, traden op
in dit theater. “Ik deed auditie en moest even
voordansen. Zoals altijd werd ik daarna aangenomen.” Hoe voelde dat, die eerste avond
in het Casino de Paris? “Weet je, ik ben een
danseres en als ik dans ben ik de hele wereld
vergeten. Dan ben ik niet bezig met wat er om
me heen gebeurt.” 
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Gierstraat 78 Haarlem
023 5324600

Zielsverwanten

Eén jurk en één paar schoenen

“Op een avond kwam ik Clyde Wright tegen,
zanger van het beroemde Golden Gate Quartet. Het was meteen raak. Hij vroeg: ‘Wie ben
jij?’ Ik zei tegen hem: ‘Ik ben Luana en ik blijf
voor de rest van mijn leven bij jou.’ Er was
een heel sterke chemische reactie. Hij dacht
net zoals ik, was ook serieus en net zo aanwezig. We leefden sober: rookten niet, dronken
niet, gokten niet, geen gedoe met drugs.
“Acht jaar waren we samen, leefden we in
één kamertje. Het was een rijke tijd, vol vuur,
emoties en romance. Hij heeft me altijd als
méns behandeld en was er voor me. Ik leek
een femme fatale, maar ik was gewoon een
onschuldig en onzeker meisje. Natuurlijk was
ik ook jaloers; er kwamen honderden vrouwen op hem af en ze wilde allemaal handtekeningen. Op een gegeven moment ging
hij drie maanden op tournee, waarbij hij een
Duits meisje ontmoette. Ze raakte zwanger
van hem. Ik ben toen terug naar Nederland
gegaan en heb het contact verbroken.”

“Tien jaar na het afscheid van Clyde hoorde ik
dat hij gescheiden was, al mijn foto’s had bewaard en nog steeds over mij praatte. Ik raakte in verwarring, de vlam was niet gedoofd. Ik
belde hem op en hij zei: ‘Baby, please come
home to me.’ Thuiskomen, dat had nog nooit
iemand zo tegen me gezegd. Yahya stelde
voor dat ik het zou gaan uitzoeken, met als
voorwaarde dat ik niet met Clyde zou slapen.

Radicale koerswijziging

De fietsspecialist

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

Terug in Nederland veranderde Luana radicaal
van koers. Ze bracht veel tijd door met haar
vader. “Ik stopte met dansen en stortte me
volledig op het schilderen. Toen ontstond ook
mijn kunstenaarsnaam: Vivienne Yacco. Ik
was toen 36 en ontmoette Yahya Youssef, een
Egyptische binnenhuisarchitect. Het was geen
heftige liefde, maar hij heeft me de rust en
ruimte gegeven mezelf te ontwikkelen, vooral
ook op het gebied van beeldende kunst. Hij
heeft zichzelf gevonden door mij – en ik mezelf door hem. Met hem ben ik ook het langst
aan één stuk samen gebleven, tien jaar.
“Mijn schilderstijl is semi-abstract. Ik heb in
de jaren zeventig veel exposities gehad. In
het Singer Museum in Laren en in Amsterdam
in onder andere het Stedelijk Museum en de
Inn Art Gallery. Naast Amerika en Canada heb
ik ook in Egypte geëxposeerd. In het Museum
of Modern Art in Caïro en het Ministry of
Culture in Alexandrië. Jehan Sadat, de vrouw
van president Sadat, was helemaal weg van
mijn werk en heeft verschillende schilderijen
gekocht. Ook heeft ze in Parijs een van mijn
exposities geopend. Ik had een groot atelier
en heb in totaal zo’n 150 exposities gehad.
Nu, op mijn 81ste, heb ik nog steeds ieder
jaar een expositie. Mijn laatste was bij Tipitina, een muziekwinkel in de Schagchelstraat.”

weten hoe het nu met hem ging. Ik werd
uitgenodigd en samen met Memories ging ik
naar Parijs. Daar, in het Casino de Paris, stond
hij achter de coulissen op me te wachten. Hij
zong: ‘When I fall in love…’ En ik maakt de
zin af: ‘… it will be forever.’ Het was een heel
mooie ontmoeting, maar op dat moment was
hij nog getrouwd. Tenminste, dat zei hij voor
de camera. Pas veel later hoorde ik dat hij
toen al in scheiding lag.”

Baby, please
come home
Een vertrouwen dat ik nooit zou misbruiken!
Ik kwam erachter dat ik toch nog te veel van
Clyde hield, waarna ik ben gescheiden van
Yahya. Met Clyde merkte ik dat het anders
was dan vroeger. Ik was niet meer die danseres van toen met één jurk en één paar schoenen, die leefde voor de dans en het theater.
Ik had me ontwikkeld en was nu Vivienne
Yacco, een succesvolle schilderes met een
eigen leven.
“Ik merkte dat Clyde dat niet leuk vond; dat
was hij niet gewend. We hebben toen toch
weer afscheid van elkaar genomen, maar ik
hield nog steeds van hem. We zijn elkaar wel
altijd blijven bellen en dan vroeg hij later
weer: ‘When will my swan come dancing back
to Paris?’ Dat heb ik toen niet gedaan. Een
halfjaar later kreeg hij een nieuwe vriendin en
toen had ik wel spijt.”

Memories
“Toen ik 69 jaar was zag ik Memories op tv.
Ik dacht: die ga ik bellen, want ik heb een
mooi verhaal. Inmiddels had ik al jaren geen
contact meer met Clyde en ik wilde graag

Love never dies
De jaren verstrijken en Luana en Clyde leiden
hun eigen leven. Met verjaardagen en feestdagen is er telefonisch contact of sturen ze
elkaar een kaartje. Als Luana 77 is, belt Memories ineens. “Ze maakten een kerstspecial
met de mooiste liefdesverhalen en vroegen of
ik in de studio wilde vertellen hoe het verder
is gegaan. Toen werd ik opnieuw verrast, want
daar was Clyde ineens! Hij zong met het hele
Golden Gate Quartet het lied Oh happy days
voor me.”
Luana laat de uitzending op DVD zien en de
romantiek spat ervan af. Maar nog steeds zijn
ze niet samen. “Clyde is nu 85 en zingt nog
over de hele wereld. Hij belt me nog steeds
en ik bewaar altijd zijn voicemails.”
Voor we afscheid nemen vraag ik haar: als
het nu kan, zou je dan wel met Clyde willen
samenleven? “Nou, dat zit er misschien toch
wel aan te komen, want hij is nu weer vrij.
Love never dies, you never know.”
Tekst: Claudia Schepers
Beeld: eigen archief Luana Hooft
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De Specialist in:
• Feestartikelen
• Geboorte en bruiloftdecoraties
• Theater make-up
• Karnaval kostuums
• Sint- Piet- Kerstkleding
• Kien- bingo- nummerbloks
• Vuurwerk
• Jongleerattributen

Sinds 1901
Gedempte Raamgracht 5-7-9. 2011 WE Haarlem.
Telefoon 023-5314962. www.monnikendam.nl

Botermarkt 14
Telefoon: 023-5315145
buijsuwtrotsebakker@ziggo.nl
Open van dinsdag tot en met zaterdag
van 07.30 tot 16.00 uur.

Historie

H. Bijster Jr
& Zoon
Opgericht 1919

Haarlem ommuurd

•Schilderwerk
•Behangen
•Spuiten

Een soldaet sittende op stats muijren (an
scaepecaesckenstooren bij die Ramen) ende
sijn schiltwacht aldaer hebbende ende nergens
af wetende, mogelick een liedecken zijngende
aldus, want sijt dick in den mont hadden;
“Wilhelmus van Nassauwen
Ben ic van Duijtsen bloet etc.”

www.schildersbedrijfbijster.nl
023-5251140 06-50245266

Worden miraculoselijken zijn een been
afghescooten ende daeraf ghestorven.
Zijn zijel int evijghe leewen.

Elke dinsdag:
3 broden halen 2 betalen
alle hartige producten voor € 1,30
Elke woensdag:
5 krentenbollen halen 4 betalen
Elke donderdag:
4 gevulde koeken halen 3 betalen
Elke vrijdag:
4 tompoucen halen 3 betalen
Elke zaterdag:
roombotercroissants voor € 0,50

Sloophamers
Bovenstaand incident bij de Raampoort was
noodlottig. Toch werd het leven voor de Haarlemse burgers met de jaren wat veiliger. Er bestond geen noodzaak meer zich te verschansen
achter metersdikke muren. Alle stadswallen,
torens en poorten werden afgebroken, veelal in
de negentiende eeuw. Slechts de Amsterdamse
Poort bleef de slopershamer bespaard.

Tevens kunt u bij ons terecht voor al uw catering wensen.

Tekst en illustratie: Jos van Hoogdalem

Kenau, de film
Gespecialiseerd in Hollands zilver
18e en 19e eeuw, volkskunst, koper en tin.

Theo en Yvonne Jansen
Inkoop en Verkoop
Doelstraat 35, 2011 XB Haarlem
T: 023 551 23 83
M: 06 162 908 55
www.de-provenier-haarlem.nl
provenier-haarlem@planet.nl

Een d r o n ken sta d sw a c ht o p d e m u u r va n d e Ra m en . O p d e l o er l i g t een s n o d e S p a n j o o l ,
ter w i j l o n s a l l er Ken a u o p w eg i s n a a r h a a r stek k i e o p d e b a r r i ca d en .

Buurtbewoner Jos van Hoogdalem
dook in de historie van onze wijk en
maakte daar bovenstaande kleurige
illustratie bij.
Rond de zestiende eeuw, toen Haarlem geheel
ommuurd was, bezat de stad negen poorten.
Daarnaast waren er 34 halfronde torens tegen
de stadswal gebouwd, steeds om de tachtig
meter. Iedere toren had zijn eigen naam, zoals
de Dunnebierstoren, de Kaliestoren en de
Schapenkaastoren.
De laatstgenoemde toren lag aan de Ramen, bij
de toenmalige Raampoort aan de rand van de
Vijfhoek. Daar waar nu de peutertjes spelen op
het klimrek van het Wilsonsplein.

Buiten de drie meter hoge ommuring lag een
stadsgracht van vijftien meter breed. Als extra
beveiliging voor de poorters was er ook een
strook grond beplant met ontoegankelijke
doornstruiken.
De Damiaatjes – daarover meer in een latere
aflevering – gaven bij het ochtendkrieken of
het vallen van de nacht met monotoon klokgelui aan of de poorten werden geopend dan
wel gesloten.

Anekdote
Uit het ‘Memoriaelbouck van Willem Laurensz.
Verwer’, een dagboek van 1572 tot 1581
waarin ook het Beleg van Haarlem aan de orde
komt, staat de volgende anekdote over onze
Raampoort beschreven:

Ze spreekt nog altijd tot de verbeelding:
Kenau Simonsdochter Hasselaer, in 1526
geboren als dochter van de Haarlemse
burgemeester. Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog speelde ze een voorname rol bij
de verdediging
van Haarlem.
Zo zou ze met
een leger van
circa driehonderd vrouwen
de Spanjaarden vanaf de
stadsmuren
hebben bevochten met
kokend water,
brandend
stro en gesmolten pek. Hoewel sommige
historici deze lezing betwijfelen, is het
wel een mooi verhaal. Dusdanig mooi dat
in februari 2014 de film Kenau verschijnt,
volgens producent Fu Works een ‘heroïsche oorlogsfilm’. Dat belooft wat.
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mijn wijk

Woon jij ook hier?
• Kunstgebitten • Reparaties • Implantaat
gedragen kunstgebitten • Advies • Alle verzekeringen •
Barrevoetstraat 14a, 2011 WP Haarlem.
Telefoon 023 - 531 44 16

huidadvies

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

jant en toen reed er een auto met bijna
70 kilometer per uur door de straat!”
 Dagelijkse boodschappen
“Die doe ik gewoon bij de Albert Heijn en bij
Mabrouk. En ik haal regelmatig een kaascroissantje bij Bakker Buijs op de Botermarkt. Die
heeft echt de lekkerste kaascroissants die ik
ooit heb geproefd. Ik heb ze ontdekt toen ik
nog op de middelbare school zat. Soms ging
ik zelfs weleens vanuit IJmuiden speciaal naar
Haarlem om een kaascroissantje te halen bij
Bakker Buijs.”

De lekkerste
kaascroissants
ooit!

Volg ons op
Facebook

Robbert Uyleman (27) woont sinds enkele jaren in de Barrevoetestraat
boven Melgers wijn en dranken. Hij werkt fulltime als brouwer in de
Jopenkerk en heeft sinds anderhalf jaar zijn eigen brouwerij ‘t Uiltje.
 Geboren of import
“Ik ben geboren in de Mariastichting in
Haarlem, daarna zijn we naar Zandvoort
verhuisd. Vanaf mijn tiende jaar woon ik weer
in Haarlem.”
 Favoriete restaurant
“Er is een nieuwe sushibar op de hoek van de
Barrevoetestraat en Tuchthuisstraat, Sushi
Chef. Erg goede kwaliteit en leuke mensen. En
natuurlijk Papi-Huis niet te vergeten, bij mij in
de straat. Die hebben heerlijke pizza’s.”
 Favoriete café
“Café Briljant! Daar zit ik heel vaak en ook bij
Café ’t Kantoor en De Vijfhoek.”
 De buren
“Dat zijn Rob en Oosje, van Melgers. Onze
dakterrassen sluiten op elkaar aan en als we
zomers buiten zitten dan gaat er weleens wat
barbecuevlees over en weer.”

 Werken in de Vijfhoek
“Een aantal jaar geleden ben ik via een vriend
bij de Jopenkerk in de bediening gaan werken.
Dat deed ik twee dagen in de week, naast
mijn baan als accountmanager in de audiovisuele apparatuur. Vier maanden geleden
kreeg ik de kans om fulltime als brouwer bij
de Jopenkerk aan de slag te gaan. Toen heb
ik mijn andere baan meteen opgezegd. Dit
werk bij de Jopenkerk sluit namelijk perfect
aan bij mijn eigen brouwerij ‘t Uiltje. Het is
thuis begonnen als grap; water, mout en hop,
roeren in een pannetje, beetje experimenteren en dan de koelkast in. Mijn eerste twee
bieren, De Uil-Pale-Ale en De Velduil, zijn
inmiddels te koop bij Café De Roemer, Café
Briljant, Spaarne 66 en in Amsterdam bij
Proeflokaal Arendsnest.”
 Ergernissen in de wijk
“Je auto moeilijk kwijt kunnen. En dat auto’s
soms heel hard rijden. Laatst was ik bij Bril-

 Domweg gelukkig
“Als het een keer zomer wordt! Lekker naar
buiten, lange tochten maken op mijn racefiets
of naar evenementen zoals het Vijfhoekfestival,
Haarlem Jazz en andere zomerse activiteiten.”
 Mijn droomhuis
“Mijn droomhuis in de Vijfhoek zou een mooi
pand zijn met een dakterras en daaronder een
bedrijfsruimte voor de opslag van mijn bieren
en een kantoor.”
 Kunst in de wijk
“Echt kunst schiet me niet direct te binnen. Wat
ik wel heel mooi vind zijn die nieuwe rode plantenbakken met bomen erin op het Hortusplein.
Als de bomen helemaal in bloei staan, springt
dat er echt lekker uit.”
 Markante Vijfhoeker
“Theo, die zit altijd tegenover Café De Vijfhoek
bij het witte huisje, met een klein brilletje op,
een biertje te drinken.”
 Beste sportplek
“Sportcity. Ook loop ik graag hard, zo’n 15 tot 25
kilometer. Dan doe ik een rondje VogelenzangHillegom. Of ik ga bij Kraantje Lek de duinen in
naar Zandvoort en dan via de Zandvoortselaan
weer terug. Ik heb veel energie!”
Tekst en foto’s: Claudia Schepers
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Van de wijkraad

IJspret

uitgelicht

Nieuwe hotspot:

Meer nieuws...

Sinds eind mei is de wijk een leuke zaak rijker: De Soepkantine. In de Gierstraat op nummer 4, naast kinderboekwinkel Kiekeboek, kunt u terecht
voor huisgemaakte soep. Iedere dag staan er vijf verse soepen op het
menu (tevens vegetarisch). Van Indiase linzensoep met munthangop tot
Thaise kippensoep. En van Oekraïense borsjt tot paddenstoelensoep met
truffelolie en mascarpone. De soep wordt geserveerd met stevig brood en
een stuk fruit. Take-away (zowel vers als diepvries) is eveneens mogelijk.
Geen zin in soep? Geen probleem, eigenaar René serveert ook goede
thee en koffie met zelfgemaakte taart. De cheesecake met witte chocola
en een coulis van rode vruchten, zo hebben we inmiddels ontdekt, is een
absolute aanrader.
De Soepkantine is van dinsdag t/m zaterdag open van 11.00 tot 19.00 uur.
Ook kunt u hier iedere zondag terecht, van 12.00 tot 17.00 uur.

Gezang in het Proveniershof
Houdt u van zang? Dan zit u van 21 t/m 29 juni goed.
Dan vindt in Haarlem de zevende editie plaats van de Koorbiënnale. Door de hele stad treden koren op met uiteenlopend repertoire: wereldmuziek, jazz, barbershop, pop
en shanties. Op www.koorbiennale.nl kunt u het hele programma bekijken. Graag lichten we er één optreden uit. Op
zaterdag 29 juni is er in het Proveniershof een gratis hofjesconcert. Tussen 12.00 en 17.00 uur laten acht koren uit de
regio hun stemmen horen. Van het Wereldkoor Haarlem en
het Haarlems Jazzkoor tot Shantykoor Nortada uit IJmuiden.
Gratis toegang, dus kom ook eens langs!

Kantoorruimte voor zzp’er te huur

Voor de (oudere) jazzliefhebber

#

voucher
COme fOr dinner* at Our restaurant and Have
a free starter frOm Our menu
*This voucher is valid for max. 4 persons and only on sundays till wednesdays and ends on the 30th of october 2013.
Only with reservations. Please call 023-5329357.

cafecolette.nl
Oude Groenmarkt 22 | 2011 HL HaarLem | 023-5329357
Kitchen open: daily from 16.00 till 23.00 hrs. Lunch: saturday and sunday from 13.00 hrs.
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Muziekliefhebbers kunnen het vast in de agenda noteren: Haarlem Jazz & More
vindt dit jaar plaats van donderdag 15 t/m zaterdag 17 augustus. Ook diverse
cafés in onze wijk bieden swingende optredens. En een primeur: ditmaal komt
Haarlem Jazz & More ook naar het Nieuwe Kerksplein. Op ons mooie plein
treden klassieke jazzartiesten op, speciaal voor de oudere jazzliefhebber.
Voor een overzicht van artiesten en aanvangstijden kunt u t.z.t. kijken op
www.haarlemjazzandmore.nl of houd de lokale kranten en het Haarlems
Dagblad in de gaten.

In de Lange Bogaardstraat 24-zwart is per direct kantoorruimte te huur voor een zzp’er. Meer weten? Loop eens
langs of stuur een mailtje naar info@woordwijf.nl.

Open podium met akoestische
optredens
Op zondag 30 juni is het Nieuwe Kerksplein het decor van
Unlimited on Tour. Van 14.00 tot 18.00 uur is er een open
podium met unplugged optredens voor én door jongvolwassenen met een chronische ziekte en/of lichamelijke
beperking. Het evenement wordt ondersteund door diverse
Haarlemse artiesten.

Handen uit de mouwen!
Op zaterdag 22 juni is er weer een schoonmaakactie
in de wijk. Tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u de schoonmaakspullen en plantjes afhalen in het wijkraadgebouw
(Nieuwe Kerksplein 17). Dan is het tijd om de handen uit
de mouwen te steken, samen met uw buren of kinderen,
om de wijk weer wat schoner en gezelliger te maken.
Vanaf 12.00 uur staan de broodjes voor u klaar!
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jubileum

jubileum

Gay café 35 jaar:
‘We hebben veel bereikt’

“Dan kan iedereen die wil twintig minuten
optreden. Cabaretiers, zangeressen, zangers,
drags; we hebben van alles. Vaak ook mensen
die bijvoorbeeld een nieuw nummer willen
uitproberen. Ook treedt onze barman Jos, die
tevens zanger is, regelmatig op.”

Mr. Wilsons
Een groot jaarlijks evenement is de Mr.
Wilsons verkiezing. “Dit jaar was er zo veel
belangstelling, dat we dachten: of we moeten
kaartjes gaan verkopen of we moeten voor de
verkiezing verhuizen naar een grotere plek.”
Overigens dingen niet alleen homo’s mee naar
de titel Mr. Wilsons. “Dit jaar deden er ook
drie hetero’s mee. Een van hen heeft zelfs
gewonnen. Dan kun je zien hoe ver we zijn;
dat een hetero het prima vindt om een jaar
het boegbeeld te zijn van een gay café.”

Ro la n d S m it , t r o t s e e ig en a a r v a n d e j a r i g e W i l s o n s .

Het enige gay café in Haarlem bestaat 35 jaar. Tijd voor een feestje én voor
een interview met Wilsons-eigenaar Roland Smit. Over vaste klanten, vooroordelen, Haarlemse kneuterigheid, hilarische bingo’s en Mr. Wilsons.

I

n 2008 werd Roland Smit de vierde
eigenaar van de Wilsons, gelegen aan het
Wilsonsplein. Had hij daarvoor al ervaring
als kroegbaas? “Nee, ik kwam uit de chocola,
ik werkte bij Puccini Bomboni. Maar wel werk
ik sinds mijn vijftiende in de horeca.”
Roland leerde de Wilsons aanvankelijk kennen als klant. “Ik woonde in Wijk aan Zee
en kwam hier altijd graag; leuke sfeer, leuke
mensen. Noem het Haarlemse kneuterigheid,
heel anders dan het arrogante Amsterdam.
De Wilsons heb ik altijd veel huiselijker en
gemoedelijker gevonden. En bovendien
toegankelijk voor iedereen, of je nu man of
vrouw bent, homo, hetero, bi of transgender.
Iedereen is welkom, zolang je maar respect
en aandacht hebt voor elkaar.”

Niet meer stiekem
De Wilsons werd 35 jaar geleden opgericht
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door Fons Weverink en Martin Dekker, toen
onder de naam Wilsons Club. “Het begon
als een echte club. Je moest bij de portier
aanbellen, waarna er een luikje openging. En
dan hoopte je dat niemand je naar binnen zag
gaan”, vertelt Roland. “In de jaren zeventig
was homoseksualiteit nog niet zo geaccepteerd in Nederland. Misschien dat het café
daarom ook in een kelder zit. Gelukkig hebben we bereikt dat het nu niet meer besloten
en stiekem hoeft. Tegenwoordig staat de deur
open. We hebben op drukke dagen nog wel
een portier, maar dat is vooral om overlast
voor de buren te voorkomen.”

Wijnproeverij
Met zijn 35 jaar behoort de Wilsons tot de
oudste homokroegen van Nederland. “Daar
zijn we trots op. Dit is een stuk geschiedenis,
ook voor de Vijfhoek. In dit pand heeft trou-

wens altijd al horeca gezeten; een café, een
restaurantje en zelfs ooit een hoerenkast.”
De functie van de gay bar is de laatste jaren
behoorlijk veranderd, stelt Roland. “Voorheen
ging je erheen om gelijkgezinden te ontmoeten. Tegenwoordig heb je daar het internet
voor.” Wil je als homokroeg toch genoeg
mensen blijven trekken? Dan moet er leven
in de brouwerij zijn. “Je kunt niet gaan zitten
wachten tot er iemand binnenkomt. Daarom
organiseren we elke week wel iets. De laatste
woensdag van de maand hebben we vanaf
20.00 uur een wijnproeverij met Paul Brantjes,
in combinatie met lekkere hapjes.”
De derde woensdag van de maand is er steevast een open podium, ook vanaf 20.00 uur.

Sommigen
denken dat
het hier één
grote orgie is

Je kunt hier
jezelf en
het wereldje
ontdekken
Toch heersen er nog altijd vooroordelen, stelt
Roland. Niet iedereen weet wat hij zich moet
voorstellen bij een homokroeg als de Wilsons.
“Sommigen denken van tevoren dat ze hier
één grote orgie binnenstappen. Of hetero
mannen zeggen: ‘Ik ga wel met mijn rug tegen
de muur staan.’ Maar als ze hier komen, zien
ze dat het gewoon een leuke kroeg is waar
je gezellig een borrel kunt drinken. Het
is hier heel gemoedelijk.”

Miss Fucksia
Transgenders komen ook regelmatig
langs op het Wilsonsplein. “Bij travestie lopen mannen in vrouwenkleding, waarbij ze zich zo vrouwelijk mogelijk gedragen – of
andersom natuurlijk. Bij drag
gaat het over the top, is het
heel theatraal.” Dat levert
mooie shows op, zegt Roland met een lach. “Dusty,
een drag van lang geleden
die herrezen is, heeft
bijvoorbeeld een hilarische
bingoshow. En vijf of zes drags
M i s s Fu c ks i a - ‘m et c k ’.
Fo to : M a r cel M i l l en a a r

De eer ste h eter o M r. W i l s o n s .

Sw i n g en o p h et W i l s o n s p l ei n t i j d en s Roze Za ter d a g .

die hier regelmatig komen zijn een boy band
begonnen. En we organiseren ieder jaar Drag
Factor, waarbij we een drag queen en drag
king kiezen. Dat is altijd één groot feest.”
Zelf leidt Roland ook bingo-avondjes, als Miss
Fucksia. “Fucksia met ‘ck’ hè. Dat doe ik in heterokroegen als Café Westerhout en Café Lido
in Zandvoort. Nee, niet hier in de Wilsons.
Voor eigen publiek vind ik dat lastig. Ik zag
trouwens in het Binnenblad dat er ook regelmatig bingo’s voor de buurt worden georganiseerd.” Met een lach: “Misschien moeten
ze Miss Fucksia daar eens voor vragen. Dan
wordt het een héél andere bingo, helemaal
over the top.”

Vaste gasten
De Wilsons is enkele maanden geleden door Gaysite.nl
uitgeroepen tot beste gay
café van Nederland. “Dan
merk je dat mensen die
normaal in Amsterdam uitgaan
toch even komen kijken”, aldus
Roland, die het verder
vooral van vaste gasten
moet hebben.
“Sommigen
komen
hier al 35
jaar, vanaf
het begin.
Toen ik hier
startte stond de
Wilsons bekend

als een oudelullenkroeg. Maar nu komen er
ook veel jongeren. Als je net uit de kast bent,
is het toch best eng. Dan is de stap om uit te
gaan in Amsterdam misschien nog te groot.
Zo’n bar als deze is dan echt nodig. Hier kun
je jezelf ontdekken én het wereldje ontdekken. Dat is soms best hard; mannen onderling
kunnen behoorlijk vals zijn.”
Een van de vaste gasten verraste Roland
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2012
overigens nog met een origineel cadeau: Ben
Cramer. “Hij vroeg: ‘Vind je het leuk als Ben
Cramer komt optreden?’ Ik dacht: die neemt
me in de zeik. Maar een halfuur later stond
de geluidsman van Ben al voor de deur. Dat
was heel bijzonder.”
Wie hij volgende keer wel ‘cadeau’ wil
krijgen’? Daar hoeft Roland Smit niet lang
over na te denken. “Karin Bloemen!”
Tekst: Annemarie van der Eem

BORREL MET DE BUREN
Van 12 t/m 16 juni heeft de
Wilsons diverse jubileumactiviteiten georganiseerd.
Heeft u deze gemist?
Geen probleem. “Buurtgenoten
zijn altijd welkom om een borrel
te komen drinken”,
aldus eigenaar Roland Smit,
die af en toe activiteiten
organiseert in en voor de wijk.
Afgelopen Koninginnedag was
er bijvoorbeeld een podium voor de
deur. “Ik hoor van de buren dat
ze dat altijd heel leuk vinden. Ik
heb trouwens geluk met de directe buren, die al bijna twintig
jaar naast de zaak wonen.
Die kunnen bijna niet slapen als
ze níét wat rumoer buiten horen.
Ruzies, vriendjes die vreemdgaan, opbloeiende
romances; ze hebben het allemaal
gehoord en meegemaakt.”
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nieuws

	
  
Wolstraat 20
2011 ZA Haarlem
+31 23 5317941
www.cafedevijfhoek.nl

Nieuw: de Stichting Faciliteiten Wijkraad
Op 13 mei is een stichting opgericht en
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting Faciliteiten
Wijkraad Vijfhoek, Raaks / Doelen.
Hiermee is een langgekoesterde wens
van de wijkraad in vervulling gegaan.
De wijkraad licht de nieuwe situatie toe.

Wat zijn de voordelen?

D

e wijkraad beschikt nu over een formele rechtspersoon. Deze kan optreden
ter behartiging van de belangen van
de wijkraad zelf, maar ook van de (groepen)
bewoners en bedrijven binnen de wijk. De
stichting kan de rechtshandelingen voor de
wijkraad verrichten.

Hoe ziet de nieuwe situatie eruit?
In de Verordening op de wijkraden is bepaald
wat een wijkraad is, wat de doelstellingen zijn
en hoe een wijkraad moet worden beheerd.
De verordening kent niet een stichtingsvorm
van een wijkraad. Daarom komt de stichting
naast de bestaande wijkraad.

Waarom toch een stichting?

Jopenkerk

Brouwerij, Café en Restaurant
7 dagen in de week geopend
Openingstijden:
10.00 tot 01.00
“Beleef zelf het ambachtelijk
gebrouwen bier”
Tel: 023-5334114
Gedempte Voldersgracht 2
2011 WD Haarlem
www.jopenkerk.nl

mis mocht gaan dan zijn de leden van de Raad
hoofdelijk (ieder voor het geheel) aansprakelijk. Ook een rechtbank wil alleen te maken
hebben met een formele rechtspersoon.
Kortom, de oude situatie is – zeker voor een
vrijwilligersorganisatie – niet wenselijk.

De wijkraad vond het niet langer bevredigend
dat de wijkraad geen rechtspersoonlijkheid
heeft en daarom niet zelfstandig naar buiten
kan optreden. Dit moest dan telkens door
individuele leden van de Raad gebeuren.
Ook kon de wijkraad geen eigen vermogen
hebben. Banken willen alleen te maken hebben met een formele rechtspersoon. Hierdoor
moest de bankrekening op naam van individuele leden van de Raad staan. Dat is evenmin
een gezonde situatie. Als er onverhoopt iets

Een stichting bezit rechtspersoonlijkheid. Dit
betekent dat een stichting zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten en een (afgezonderd) eigen vermogen heeft. De bankrekening
staat daarom op naam van de stichting. De
stichting is aansprakelijk met haar eigen
vermogen. Bestuurders zijn niet hoofdelijk
aansprakelijk, zolang er geen sprake is van
wanbeleid.
Het wordt daarnaast makkelijker om subsidies
aan te vragen bij fondsen, bedrijven of het
rijk. Deze instanties geven makkelijker subsidie aan een stichting dan aan een groepje
goedwillende mensen. Dit opent nieuwe
perspectieven, omdat wij verwachten dat de
subsidies van de gemeente door algemene
bezuinigingen minder zullen worden.

zijn. Het bestuur van de stichting voert de
administratie van het vermogen en stelt de
jaarstukken op.
• De kascommissie van de wijkraad controleert de boeken van de stichting. De wijkraad
is als geheel verantwoordelijk voor de financiën en legt daarover verantwoording af aan
B&W voor wat betreft de ontvangen subsidies.
• De wijkraad legt hierover ook verantwoording af in de wijkvergadering aan geïnteresseerde bewoners en bedrijven in de wijk.
• Het bestuur van de stichting voert administratie over de overige werkzaamheden van de
stichting. Hierover legt het bestuur verantwoording af aan de wijkraad.
• In de statuten is bovendien opgenomen dat
het Binnenblad eigendom is van de stichting.
Ook de website wordt eigendom van de stichting. Hierdoor wordt voorkomen dat iemand
het Binnenblad of de website zou kunnen
claimen.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De
bestuurders ontvangen ook geen financieel
voordeel uit hoofde van het vervullen van hun
bestuursfunctie bij de stichting.

Wat staat er in de statuten?
De stichting is er ten behoeve van de wijkraad. Het is niet zo dat de stichting los van
de wijkraad een eigen leven zou kunnen gaan
leiden. Deze verbondenheid is in de statuten
geregeld.
• Het dagelijks bestuur van de wijkraad is
formeel het bestuur van de stichting.
• De geldmiddelen van de stichting worden
geacht de geldmiddelen van de wijkraad te

Wie zijn de bestuursleden?
De eerste bestuursleden van de Stichting
Faciliteiten Wijkraad Vijfhoek, Raaks / Doelen
zijn: Duveke Kalma (voorzitter), Jochem
Koetsveld (secretaris) en Robert van Dooren
(penningmeester).

Vanaf 1 juli weer open kerk!
Van 1 juli tot en met 15 september is de Nieuwe
Kerk weer open voor bezichtiging. Het openstellen
van de kerk is een initiatief van buurtbewoners, in
samenwerking met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Haarlem.
Tijdens de zomermaanden is een expositie te zien
over de restauratie van de vierhonderd jaar oude
toren. Reden genoeg om even langs te gaan op het
Nieuwe Kerksplein!

Een groep van ongeveer 23 mensen, onder wie veel
buurtbewoners, heeft zich in de afgelopen twee
jaar vrijwillig als gastvrouw of -heer aangemeld. Zij
ontvangen de bezoekers en geven meer informatie
over de kerk. Lijkt dit u ook leuk om te doen? Of
wilt u meer weten? Loop dan eens binnen op een
van de middagen deze zomer.
Opening Nieuwe Kerk: maandag tot en met
zaterdag, van 13.00 tot 16.00 uur.
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contact

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

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

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

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 
14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem, Haarlem
e-mail: antwoord@haarlem.nl
voor alle zaken, ook meldingen als scheve
paaltjes
Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl

Kijk op de wijk
Nee, dit is geen bewerking, maar een originele foto, genomen door Marisca van der
Eem op de Gedempte Raamgracht. Binnen hangt een schilderij van Maria Callas,
in de weerspiegeling van de ruit zijn de huizen in de Doelstraat te zien.
Heeft u ook een leuke of mooie foto gemaakt in de wijk?
Mail die naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een
aantal buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en
Doelen. Buurtbewoners krijgen het Binnenblad
gratis thuisbezorgd.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 1 augustus 2013 naar
het nieuwe mailadres van de redactie:
redactie.binnenblad@gmail.com.

Redactie
Annemarie van der Eem
Claudia Schepers
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)

De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

Met speciale bijdragen van:
Duveke Kalma en Robert van Dooren - Wijkraad
Jos van Hoogdalem - Historie Vijfhoek
Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Henk Walstra (tel. 534 45 93)
Annemarie van der Eem, Bart Tangerman, Duveke
Kalma, Monique Rooijman, Liesbeth Uilenreef
en Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder en
Jolanda Lagenwaard.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
wordt verspreid in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
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Wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen
De wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Contactgegevens wijkraad:
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
Duveke Kalma, voorzitter
551 06 20
Jochem Koetsveld, secretaris
Robert van Dooren, penningmeester
Henk Walstra, lid 		
534 45 93
Bert Gijrath, lid

Handhaving
Buurtfietsenstalling
Stadsreiniging/Spaarnelanden 
www.spaarnelanden.nl

511 49 50
511 46 40
0900-8477

Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

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

072-567 23 20
• Jeugdhulpverlening 
088-777 83 00
buuv (buurtmarktplaats)
551 78 45
www.buuv.nu 
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst) 547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN waterleidingbedrijf/storingen

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

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

