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Heeft u ook zo genoten van het mooie weer van de laatste weken? En van
de vele vrije parkeerplaatsen, een ander bijkomend voordeel van de zomervakantie? Uw Binnenblad-redactie heeft de vakantie nog even uitgesteld.

H

et Binnenblad dat nu voor u ligt is
namelijk samengesteld tijdens de
mooie zomerse dagen in juli en begin
augustus. De redactie is binnen onze wijk op
pad gegaan, om in woord en op foto vast te
leggen hoe inwoners van de Vijfhoek, Raaks
en Doelen vakantie vieren en van de zomer
genieten. Zowel de kleine als de grote buurtgenoten komen hierbij in beeld. Uiteraard
mogen ook de dieren niet worden vergeten!

Mocht u iets willen opmerken over het Binnenblad of heeft u een suggestie of mooi
verhaal? De redactie hoort het graag. Onze
contactgegevens vindt u op de achterzijde.
Ook leuke foto’s die u in de wijk gemaakt
heeft zijn altijd van harte welkom.
Wat kunt u in dit gevarieerde nummer zoal
lezen? Te veel om op te noemen, gewoon
beginnen!
Dus wij zouden zeggen: zet lekker een
tuinstoel buiten, pak een koel drankje en het
Binnenblad erbij en veel leesplezier!

voorwoord

Inhoud
6	OP BEZOEK BIJ KIEKEBOEK
Kiekeboek is al dertig jaar een begrip
bij de jeugd in Haarlem en omstreken.
Vele generaties zijn opgegroeid met de
boeken van deze kinderboekwinkel in de
Gierstraat. Het Binnenblad ging op bezoek
en sprak met de nieuwe eigenaar Jessica
Jongkind. “Er zijn in Haarlem gelukkig veel
boekenliefhebbers.”
13 MIJN WIJK: EDWIN VAN DELLEN
In de rubriek ‘Mijn Wijk’ is het woord ditmaal aan Edwin van Dellen uit de Lange
Lakenstraat. “Als ik op mijn dakterras zit,
kan ik de zon in de zee zien zakken. Wat
wil je nog meer?”
16 ZOMER IN DE VIJFHOEK
De redactie maakte een rondje door de
wijk en vroeg bewoners: hoe komt u de
zomer door? Over een bezoek aan de
speeltuin, uitpuffen in de schaduw, patat
bakken bij 34 graden en een gezellig
straatfeest. “Het werd tijd om de buren
eens beter te leren kennen.”
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 EEN BUUV-ONTMOETING &
EVENEMENTENKALENDER
11 EEN TWEEDE HUIS OP WIELEN
14 DIVERS NIEUWS: O.A. BINGO,
SCHOONMAAKACTIE & BEEBOX,
15 HISTORIE: EEN BEWOGEN LEVEN
19 INGEZONDEN BRIEF OVER
COFFEESHOP THE LOUNGE
20 COLOFON & NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS

Redactie Binnenblad

Het verhaal achter de cover
De hond op de cover, die ook op de foto hiernaast een frisse duik neemt, is Troela. De lievelingshond
uit de Oude Raamstraat. Bovendien is Troela de deeltijdhond van de straat; ze woont afwisselend bij
Marlies Bolle en bij Barend Warnaars en Bieneke Glijn, een paar deuren verderop. Ook de rest van
de straat is altijd bereid om een balletje met haar te gooien. En als een van je drie bazen speciaal
voor jou een zwembad neerzet om af te koelen, dan moet er gedoken worden natuurlijk. Bruce,
een viervoetige vriend van Troela, kwam ook nog even langs voor een poolparty. Wat een heerlijk
hondenleven.
Foto cover en hiernaast: Karola Lefeber
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buuv & evenementen

IDELER

makelaarskantoor

Voorlezen met Buuv
Buuv is de buurtmarktplaats van Haarlem, waarbij
wijkbewoners elkaar helpen. Zo leest Mita de Groot
(rechts op de foto) regelmatig voor aan Sulya Vennik.

	
  

Wat is er te doen?
Donderdag 15 t/m zaterdag 17 augustus Haarlem Jazz&More
Op de Grote Markt, het Nieuwe Kerksplein, de Oude Groenmarkt
en het Klokhuisplein is het drie dagen feest. De opening wordt
op donderdag 15 augustus om 17.00 uur verricht door burgemeester Schneiders op het Nieuwe Kerksplein, waarna de muziek
losbarst. Het programma op het Nieuwe Kerksplein start vrijdag
om 18.00 uur en zaterdag om 13.30 uur.
Voor meer info: www.haarlemjazzandmore.nl
Zaterdag 14 en zondag 15 september Open Monumentendag
Dit weekend zijn duizenden monumenten in Nederland gratis
toegankelijk voor publiek. Het thema van dit jaar is: Macht &
Pracht. Benieuwd naar het programma in Haarlem? Kijk dan op
www.openmonumentendag.nl of www.haarlem.nl.

Gierstraat 78 Haarlem
023 5324600

De fietsspecialist

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

“Het is heel leuk om ‘s avonds je bed in te stappen en te weten
dat je iemand die dag blij hebt kunnen maken.” Dat gevoel heeft
Mita de Groot regelmatig, sinds ze zich aanmeldde bij Buuv. Mita,
wonend in de Sophiastraat, plaatste een oproep dat ze wilde voorlezen bij een blinde of slechtziende buurtgenoot. “Ik ben niet blind,
maar heb toch gereageerd op Mita’s oproep”, aldus Sulya Vennik,
die sinds twee jaar in het Raaksgebied woont. “Ik heb CP, een
hersenbeschadiging waardoor ik zelf niet lang kan lezen.”
Bij de eerste ontmoeting klikte het gelijk en inmiddels hebben ze
samen al de nodige boeken verslonden. “Ik heb een brede smaak,
ik hou alleen niet van thrillers”, aldus Sulya.
Op dit moment lezen ze wekelijks zo’n anderhalf uur in ‘De Boekendief’ van Markus Zusak. “Het heeft iets gezelligs, zo’n afspraak”,
vindt Mita. “Eerst lezen en daarna even babbelen. Buuv is ook een
leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Ik woon nu
zeven jaar in de Vijfhoek, maar mede door mijn drukke werk ken ik
nog weinig mensen in de buurt.”
Sulya: “Mensen schamen zich soms om hulp te vragen, maar dat is
helemaal niet nodig. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet eenzaam,
maar wel steeds op zoek: hoe maak ik mijn leven nog beter? Daar
kan Buuv bij helpen.”
Mita: “Ik kan best iets van mijn tijd aan een ander geven. Want
iedereen kan iets voor een ander doen. Mensen denken vaak dat
ze er dan meteen elke week of maand aan vastzitten. Maar dat is
bij Buuv helemaal niet zo; je kunt ook eenmalig iets doen, bijvoorbeeld een band plakken. Zo heeft een meneer mij een keer
geholpen met het aanbrengen van tochtstrips in mijn huis.”
“En Buuv is niet alleen voor oudere mensen”, besluit Sulya. “Ik hoop
dat steeds meer jonge mensen zich aanmelden.”
Ook wat doen voor een wijkgenoot? Of bent u op zoek naar hulp?
Kijk op www.buuv.nl of bel met 023-5517845.

Zaterdag 14 en zondag 15 september Korenlint
In het weekend van Open Monumentendag vindt ook de tiende
editie van het Korenlint plaats. Een jubileum dat zeker niet
ongemerkt voorbij zal gaan! Dit jaar doet een recordaantal koren
mee. U kunt door de hele stad genieten van meer dan 120 koren,
ensembles, kwartetten en kwintetten. www.korenlint.nl
Zaterdag 14 en zondag 15 september Stad Als Podium
Traditiegetrouw wordt het nieuwe culturele seizoen in Haarlem
feestelijk geopend met de hele stad als podium. Haarlem
verandert op 14 en 15 september maar liefst 23 uur lang in een
podium, met overal optredens, exposities, workshops en ander
cultureel aanbod. www.stadalspodium.nl
Zondag 15 september Jopenfestival
Het Jopenfestival heeft elk jaar een nieuw thema gerelateerd
aan de Middeleeuwen, het tijdperk waarin de eerste recepten
van het Jopen bier hun oorsprong vinden. Dit jaar is het thema
Middeleeuwse sprookjes, zoals ‘De zwarte vrouw van Staverden’,
‘Ridder Jan met de kaak’ en ‘Het wonderbare vlas’.
www.jopenfestival.nl
Heden t/m zondag 15 september Foto-expositie
In de Nieuwe Kerk kunt u een foto-expositie bekijken van de
restauratie van de Nieuwe Kerkstoren. Elke dag kunt u terecht
van 13.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van de zondag.
Zondag 22 september Vijfhoek Huiskamer Festival
Cultureel en muzikaal festival in de huiskamers in de straten
rondom café De Vijfhoek, vanaf 15.00 uur. Vraag in de kroeg om
meer informatie of kijk op www.cafedevijfhoek.nl.
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Neem dan een kijkje op www.haarlem.nl.
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Kiekeboek 30 jaar:
een feest voor jonge
boekenwurmen

jubileum

Het zijn drukke tijden bij Kiekeboek. De kinderboekwinkel in de Gierstraat
bestaat dertig jaar én kende onlangs een wisseling van de wacht.
Jessica Jongkind, die de afgelopen dertien jaar al met hart en ziel voor de
zaak werkte, is sinds 1 juni jl. officieel de nieuwe eigenaar. “We zijn intussen
echt een begrip geworden in Haarlem.”
Saai
“Ik ben vijftig jaar geleden geboren in Haarlem
en heb mijn middelbare schooltijd op het Stedelijk Gymnasium doorgebracht. Daarna ben
ik vertrokken naar Amsterdam. Daar heb ik
gestudeerd aan de Frederik Muller Academie,
ook wel de Bibliotheekacademie genoemd.
Tijdens mijn stage in een bibliotheek moest
ik een zoeksysteem opzetten, toen nog met
papieren kaartjes in losse vakjes. Ik bleek het
zo saai te vinden dat ik daarna besloten heb
om Engels te gaan studeren.”

Shakespeare
“Aan de UvA in Amsterdam, tijdens het college
Shakespeare, heb ik mijn man Ron Visser
ontmoet, die nu werkt als docent Engels op
het Coornhert Lyceum. In het verlengde van
dat college zaten we samen in het universiteitstheater, The Caterwauling Company.
Ik werkte achter de schermen en hield me
bezig met kostuums en fondsenwerving, Ron
stond op de planken. Inmiddels zijn we 25
jaar verder en de gelukkige ouders van twee
zoons, Chris van 18 en Casper van 16. We
wonen overigens niet in de Vijfhoek, maar in
de Kleverparkbuurt.”

gen per week bij Kiekeboek aan de slag. Wist
je trouwens dat er in de boekenwereld veel
hooggeschoolde mensen werken, die naar
verhouding weinig betaald krijgen? Er werken
zo veel bevlogen mensen met een enorm
enthousiasme, dat is echt leuk om te zien.
Bij de AKO deed ik alleen de verkoop en bij
de tussenhandel alleen de inkoop. Het leuke
van een winkel als Kiekeboek is dat ik het hier
allemaal doe; ook het commerciële stuk, het
onderhandelen over de marges etcetera.”

"In Haarlem
zijn veel boekenliefhebbers"

begrip in Haarlem. We raden niet alleen boeken aan, maar ook af; bijvoorbeeld als een bepaald boek niet past bij de leeftijd. Zo is een
kind van 7 jaar nog wat te jong om een Harry
Potter-boek te krijgen. De klanten die bij ons
komen, zijn heel divers. Veel opa’s, oma’s en
ouders natuurlijk, maar ook kinderen alleen.
We hebben ook Young Adults-boeken. Vooral
in deze zomertijd komen veel pubers binnenlopen voor een goed boek voor op vakantie.
We verkopen verder kaarten, posters, knuffels
en aan boeken gelieerde educatieve spelletjes
gericht op bijvoorbeeld rekenen en taal.”

Boekstart
“Boekstart is een leuk initiatief van de bibliotheek in Haarlem. Jonge ouders die net hun
eerste kind hebben gekregen, kunnen de baby
al lid laten worden van de bibliotheek. Ze
krijgen dan een koffertje met allemaal leuke
dingen erin, waaronder een cadeaubon van
Kiekeboek. Hier in de winkel kunnen ze dan
hun baby’s eerste boekje komen uitzoeken, of
een mooie poster voor in de kinderkamer.” u

Overname
“Anne Kesler werkte vroeger in de winkel
en zei toen al: ‘Oh, dan moet je het wel
later gaan overnemen van Annemarie.’ Die
uitspraak is altijd blijven hangen. Toen ik wist
dat de vorige eigenaar Annemarie Driehuis
de winkel wilde verkopen, heb ik uiteindelijk
besloten om Kiekeboek over te nemen.”

Tussenhandel
“Na mijn studie heb ik eerst een halfjaar
door Australië en Indonesië gereisd. Daarna
heb ik een tijd op het hoofdkantoor van de
AKO gewerkt, waar ik tijdens mijn kopstudie
Cultuurbeleid al werkte als oproepkracht.
Van daaruit ben ik terechtgekomen bij Van
Ditmar, importeur van Engelstalige boeken.
Dit was een tussenhandel, waarbij ik veel
contacten had met uitgevers en vervolgens
de winkels nieuwe titels aanbood. Het waren
veelal de specialistische boeken die ik onder
mijn hoede had, zoals fantasy-boeken. Ook
vroegen winkels om specifieke titels, die ik
voor hen ging opzoeken.”

Keuze boeken
“Via uitgeverijen krijg je als boekhandel drie
keer per jaar aanbiedingen, waarop je kunt
inkopen. Mijn keuze voor de kinderboeken
die ik afneem, maak ik in principe intuïtief.
Hierbij helpt ook mijn ervaring en kennis die
ik heb opgedaan bij de bibliotheek. Een ander
voordeel is dat ik in de winkel niet alleen de
inkoop doe, maar ook de verkoop. Bij een
nieuw boek zie ik bijvoorbeeld meteen al
bepaalde klanten voor ogen. ‘Oh dat zou diegene echt een mooi boek vinden.’ Ook krijg ik
vaak leesexemplaren en mijn collega’s lezen
ook allemaal veel.”

Kiekeboek

Pubers

“Toen mijn kinderen klein waren, wilde ik
minder werken. In 1999 kon ik voor twee da-

“Als verkoper bij Kiekeboek hebben we ook
een adviesfunctie. We zijn intussen echt een

noortje brand - 3 jaar
favoriete boek:
Waar is het gouden kroontje?
“Ik houd van kastelen, prinsessen en koninginnen. Ook de paarden en zeehonden vind ik
mooi. Ik houd niet van kikkers als ze kwak
zeggen, dat vind ik een stom en hard geluid.”
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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.

jubileum

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

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

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

Favoriet

Projecten

“Het meest populaire boek voor kinderen
vanaf 10 jaar is momenteel ‘Het leven van
een loser’. Het bevat veel plaatjes en stripjes
tussendoor. Mijn eigen favoriete boek is van
Paul Biegel, overigens ook een Haarlemmer:
‘De tuinen van Dorr’. Dit lazen mijn ouders
vroeger veel voor aan mijn zus en mij. Ik vond
het heel spannend en heb het wel tig keer
gelezen. Mijn favoriete illustratoren zijn de
Friese Nynke Talsma en Charlotte Dematons
en Nicole de Kock, beiden uit Haarlem.”

“We werken veel samen met scholen. Zo
willen we een soort boekenclubs/workshops
gaan aanbieden. Ook zijn we samen met de
bieb iets aan het opzetten, waarbij we leerkrachten opleiden tot leescoördinator. De cursus heet ‘Open Boek’, wat in Leiden en andere
plaatsen al goed loopt. Een ander project is
de ‘Voorleesexpress’. Daarbij worden

kinderen met een taalachterstand thuis voorgelezen door een vrijwilliger. Dit project loopt
al in onder andere Amsterdam, net als
www.deschoolschrijver.nl. Bij dit project zou
ik graag een coördinerende rol spelen.“

Voorleesochtend
“Zaterdag 1 juni jl. hebben we een voorleesochtend georganiseerd in de winkel. Die

Concurrentie
“Het contact met de andere Haarlemse boekhandels is goed. Boekhandel Athenaeum, die
om de hoek zit, verwijst klanten vaak door
naar ons en andersom. We krijgen ook vaak
klanten in de winkel die wat hebben gekocht
bij Boekhandel De Vries, maar die toch even
doorlopen en bij ons komen kijken. In Haarlem zijn gelukkig veel boekenliefhebbers!”

Vaste prijzen
“In Nederland hebben de boeken een vaste
prijs; dit is wettelijk zo bepaald. Als er een
aanbieding is, gaat dit uit van de uitgever. Dat
het in ons land goedkoper is om boeken via
een webwinkel te bestellen, dat klopt niet.
Het werken met vaste prijzen vind ik prettig;
een vaste prijs geeft voor iedereen gelijke
kansen. Daardoor kun je als winkel ook heel
mooie kinderboeken kopen, wat anders niet
mogelijk is. Die speciale boeken moeten toch
voorgefinancierd worden door de bestsellers.”

Ko o s M einderts le est vo o r uit ‘B ij o ns in de straat ’,
ter w ij l A nnette F ienieg Jantj e tekent.

ochtend kwam Koos Meinderts voorlezen uit
zijn boek ‘Bij ons in de straat’, begeleid door
Annette Fienieg die de illustraties heeft
gemaakt. Het is een boek voor peuters en
kleuters. De huisjes uit het boek stonden
in onze etalages. Koos las voor en Annette
tekende ter plekke de verschillende karakters,
over wie in het boek wordt verteld. Aan het
eind kregen de kinderen de tekeningen van
Annette mee naar huis.”

Goede buur

KAPSALON
beautysalon
ipl definitief ontharen
pedicure

J es s i ca J o n g k i n d , d e n i eu w e
ei g en a a r va n Ki ekeb o ek

Webwinkel
“We hebben nu nog geen webwinkel; misschien in de toekomst. Via de website kunnen
klanten wel alles vragen en bestellen. Dan leg
ik het gewoon weg in de winkel, waarna de
klant het kan ophalen.”

“We hebben heel goed contact met de buren
van De Soepkantine. Ik had eerst zelf interesse in het pand, maar dat was toch wel een
erg grote stap. Momenteel ben ik druk met
het organiseren van het dertigjarige bestaan
van Kiekeboek. Op zondag 8 september vieren
we ons jubileumfeest bij De Soepkantine.
Dit wordt een soort open dag, waarbij iedereen welkom is, van jong tot oud. Dus ik zou
zeggen tegen de mensen uit de buurt: kom
ook gezellig langs!”
Tekst en foto’s: Claudia Schepers
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vakantie!

Tweede huis op wielen
• Kunstgebitten • Reparaties • Implantaat gedragen
kunstgebitten • Advies • Alle verzekeringen •
Barrevoetstraat 14a, 2011 WP Haarlem.
Telefoon 023 - 531 44 16

Snackbar

Enjoy-it
Voorheen Jimmy’s

Glenda en Maarten
• Verse friet • Diverse specialiteiten •
Botermarkt 27 Haarlem
0622713557

huidadvies

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

Volg de belevenissen van Sandra en Marco
(en parkiet Dakota) in de Hymer op
www.sanmarcoplatz.de

Sommige mensen dromen van een tweede huis in Spanje of Zuid-Frankrijk.
Marco van Keijzerswaard uit de Vijfhoek houdt het bij een tweede huis op
wielen; een originele Hymer 532. “Die kostte in 1982 nog 100.000 gulden.”
Veel buurtbewoners hebben bij hun huis geen
buiten, of slechts een klein plaatsje of dakterras. Zo ook Marco van Keijzerswaard, die in
de Tuchthuisstraat woont met vriendin Sandra
Roozen, zoon Mika, hond Pien en parkiet Dakota. Hoe lekker is het om dan een camper te
hebben, om met mooi weer een weekendje in
de duinen of bossen uit te waaien.

Ik heb nooit
geweten dat
Noord-Holland
zo mooi is
“Anderhalf jaar geleden zagen we deze tweedehands camper op internet. We vonden ‘m gelijk
te gek en binnen drie dagen hadden we hem
gekocht, al hadden we geen goed gevoel bij de
verkoper.” Dat laatste bleek terecht, want al
snel kwam naar voren dat de hele bodemplaat

stelt Marco. “Je weet dat je een project aangaat.
Als je iets tegenkomt is het enige waar het om
draait: kan het gefixt worden?” En alles kon gefixt
worden, dus hebben ze inmiddels al de nodige
tripjes achter de rug. Onder meer naar NoordScharwoude, Castricum en Sint Maartenszee. “Ik
heb nooit geweten dat Noord-Holland zo mooi
is. Mijn zoon Mika vindt het ook te gek, net
als de hond”, aldus Marco,
die inmiddels al aardig
thuis begint te raken in
het campingleven. “Al
ging het bij de eerste
keer tanken wel bijna
mis. Ik wilde toen de
diesel in de ingang van de
watertank doen. Er zat op dat
moment geen tank achter, dus dan was de
Hymer direct vol diesel gelopen.”
Bij het volgende kampeerweekend valt er overigens een primeur te noteren. “Dan gaat parkiet
Dakota voor het eerst mee.”
Tekst: Annemarie van der Eem
Foto’s: Sandra Roozen

rot was en vervangen moest worden. “Dat
hebben we laten doen, maar verder hebben we
‘m helemaal zelf opgeknapt. We hebben echt
alles moeten strippen; er zat zelfs tapijt op het
dashboard.”
Aardappelschilmesje
Maar voor er geklust ging worden, had Marco nog
een andere bezigheid. “Het eerste wat ik heb gedaan is in Excel een inventarislijst maken.” Er staan
in totaal 446 items op, onderverdeeld in rubrieken
als ‘keuken’, ‘reisapotheek’ en ‘vermaak’.
“De bodemplaat moest nog vervangen worden,
maar Marco was meer bezig met vragen als: ‘Hebben we wel een tekentang en aardappelmesje?’“,
lacht Sandra. “Zijn lijst is wel tien pagina’s lang. En
in een heel klein lettertype ook nog hè.”
Toiletblokjes
Hebben ze weleens gedacht ‘waar zijn we aan begonnen’, bijvoorbeeld toen ze toiletblokjes onder
de motorkap vonden die de vorige eigenaar erin
had gehangen voor de frisse lucht? “Nee, nooit”,
11

mijn wijk

H. Bijster Jr
& Zoon
Opgericht 1919

•Schilderwerk
•Behangen
•Spuiten

Woon jij ook hier?

Bijvoorbeeld als er veel lawaai is, terwijl kleine kinderen liggen te slapen. Of als de straat
de volgende dag smerig is van een vuurkorf.
Dat is wel iets om rekening mee te houden.”
 Mijn droomhuis
“Eigenlijk is dat waar we nu wonen. Dit huis is
totaal op maat gemaakt en zit als een jas.”

www.schildersbedrijfbijster.nl
023-5251140 06-50245266

 Architectuur in de wijk
“Ik hou van straten met huizen in originele
staat, zoals onze straat en de Korte Houtstraat. Ik vind ook de voormalige melkfabriek op de Gedempte Raamgracht prachtig
opgeknapt.”
 Markante Vijfhoeker
“Hannes uit de Korte Houtstraat. Die heeft net
als ik altijd bretels om.”

Ik heb honderd
gifkikkers
Edwin van Dellen (62) woont sinds 1980 in de Lange Lakenstraat. Daarnaast
verhuurt hij achttien appartementen in de Vijfhoek. In zijn vrije tijd is hij
druk met zijn hobby’s: gifkikkers kweken en zelf auto’s bouwen.

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

 Geboren of import
“Ik ben niet geboren in de Vijfhoek, maar ben
hier bij toeval beland. Ik gaf rijles en reed
door de Lange Lakenstraat, waar dit huis te
koop stond. Er hing karton voor de ramen en
het stond vol troep en oude jukeboxen en
flipperkasten. Ik heb het in 1973 voor 13.000
gulden gekocht en helemaal opgeknapt. Alleen de voorgevel en de balken zijn origineel.
De rest heb ik zelf nieuw gebouwd. In 1980
zijn mijn vrouw Cora en ik er gaan wonen.”

Menno (30), Sjoerd (27) en Elco (23) en
schoondochter Yvonne ook vaak mee-eten.”
 Favoriete café
“Ik ben geen ‘caféloper’, maar toen ik 50 werd
was er een verrassingsfeest in Café De Vijfhoek. Dat was geweldig; de hele buurt was er.”

 De buren
“Toen ik dit huis net had, kwam mevrouw
Kuipers van de overkant koffie en een gevulde
koek brengen. ‘U bent zo lekker bezig, zet het
lege kopje zo maar op de trap’, zei ze. Dat was
een leuk welkom in de straat. Nog altijd kan ik
het goed met de buren vinden.”

 Werken in de Vijfhoek
“Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt.
In 1983 heb ik op een open terrein naast
ons huis zelf een huis gebouwd met drie
appartementen erin. Daarnaast heb ik begin
jaren tachtig een aantal panden gekocht en
opgeknapt, wat in die tijd erg lucratief was.
Ik verhuur en onderhoud nu achttien appartementen. Ja, allemaal in de Vijfhoek, op
loopafstand van mijn huis en werkplaats, die
verderop in de Lange Lakenstraat zit.”

 Favoriete restaurant
“We gaan niet vaak uit eten; mijn vrouw kookt
veel te lekker. Haar specialiteit? Kippenvleugeltjes op zondag. Dan komen onze zonen

 Ergernissen in de wijk
“Mensen zitten vaak op straat te borrelen.
Daarbij is het soms op het randje; wat leuk is
voor de één, kan niet leuk zijn voor een ander.

 Hobby in de buurt
“Ik kweek gifkikkers; ik heb er zo’n honderd.
Een andere hobby is auto’s. Ik heb er nu acht,
waaronder een paar oldtimers. Een Renault
KZ1 uit 1923 heb ik speciaal opgeknapt als
trouwauto voor mijn zoon. Daar ben ik acht
maanden dag en nacht mee bezig geweest.
Nu ben ik zelf een auto aan het bouwen, met
onderdelen van een Standard uit 1933. Ik
bouw ‘m niet na, maar maak er mijn eigen
ontwerp van, in jaren ‘30 stijl. Het is een kick
om zelf een auto te bouwen zonder tekeningen, puur op ervaring en uit mijn hoofd. Nee,
ritjes maak ik bijna nooit. Mijn vrouw krijg ik
met geen stok in mijn oude auto’s.”
 Zomer in de Vijfhoek
“Ik ben niet zo van de vakanties. Ik heb het
hier in de zomer prima naar m’n zin. En als ik
op mijn dakterras zit, kan ik de zon in de zee
zien zakken. Wat wil je nog meer?”
Tekst en foto: Annemarie van der Eem
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uitgelicht

The Beebox: beter eten, beter leven
In de Vijfhoek wonen veel enthousiaste ondernemers. Een van hen is
Esther Gijze, die Haarlem en omgeving bedient met The Beebox.
“Beebox streeft naar een herstelde balans in de voedselketen, waarbij
boeren eerlijke prijzen voor hun producten krijgen terwijl consumenten
kunnen genieten van super verse en gezonde seizoensproducten uit de
buurt. De producten worden samengesteld in complete boxen met
bijpassende recepten, herkomst-verhalen en handige tips. De boxen zijn
gevuld met overwegend biologische seizoensgroentes, fruit, vlees, aardappelen, brood en eieren.”
Er zijn vier varianten; de groente- en fruitbox, de gezinsbox, de koksbox
en de delibox. “Kies gemakkelijk de Beebox die bij u past en laat u wekelijks verrassen”, besluit Esther. “Ik bezorg de box persoonlijk bij u thuis!”

Historie

Meer nieuws...

Een bewogen Haarlems leven
loos mee mimet zonder dat de kerkgangers
het merken, kan onze zanger niet deren.
Onverstoorbaar zingend brengt hij zijn lied
ten einde.

Noodlottig ongeval
Willem van den Hull vertelt ook hoe hij als
kind met zijn drie jaar jonger vriendje, Keesje
Schaatsbergen, bij de Bannersteeg krijgertje
aan het spelen is. Daarbij valt een zwaar
kozijn boven op z’n kameraadje, waarbij
Keesje komt te overlijden. Zijn hele verdere
leven wordt dit noodlottige ongeval, dat
buiten Willems schuld plaatsvond, hem door
de Haarlemse bevolking aangewreven. Vaak
probeert hij de stad te ontvluchten. Zo zoekt
hij onder andere in Gouda en Groningen naar
een functie als hulponderwijzer. Tevergeefs,
waarna hij bij terugkeer in Haarlem weer als
vanouds uitgescholden wordt en voor alles en
nog wat uitgemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.thebeebox.nl of neem contact op met
buurtbewoner Esther Gijze via esther.gijze@thebeebox.nl of 06-2527 9242.

Met een gids je eigen wijk verkennen

19 oktober: samen schoonmaken
Bent u ook zo blij met uw buurtje? En geniet u ervan als de straten schoon zijn?
Dat gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de wijkraad in het voor- en najaar een
schoonmaakactie. Daarbij kunt u uw eigen stoepje schoonmaken, maar ook
samen met de buren dat pleintje waar u op uitkijkt. Of die speeltuin waar uw kinderen zo graag komen. De volgende schoonmaakactie kunt u vast noteren in de
agenda: zaterdag 19 oktober, van 10.00 tot 12.00 uur. Als u de schoonmaakspullen ophaalt in het wijkgebouw (Nieuwe Kerksplein 17) staat de koffie
klaar. En na afloop als beloning: broodjes en wat drinken op het Nieuwe
Kerksplein! Ook voor de jonge schoonmakers staat er wat lekkers klaar.

Wilt u uw eigen wijk beter leren kennen? Een leuke manier
om dit te doen is door u bij Gilde Haarlem aan te melden
voor een rondwandeling. Een enthousiaste en kundige gids
neemt u mee op een zwerftocht door de Vijfhoek, langs
hofjes en historische plekken. U kunt aansluiten bij het
bestaande programma of een wandeling voor uw eigen
gezelschap aanvragen. De kosten bedragen 3 euro per
persoon, met een minimum van 12 euro per wandeling van
circa anderhalf uur.
Bel voor informatie en reserveringen met 06-1641 0803
(op werkdagen van 9.00-10.00 uur of van 18.00-19.30 uur).
Of mail naar gildewandelingen@gmail.com, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Meer info is te vinden op www.gildehaarlem.nl.

Discussieavond: winkels in crisistijd
Dinsdag 3 september bent u vanaf 19.00 welkom bij een
discussieavond in restaurant De Wandelaar, met als thema
‘Erop of eronder’. Wat doen winkels in onze buurt om in
crisistijd genoeg klanten te (blijven) trekken? Speciale gast
is wethouder Jan Nieuwenburg van Economische Zaken.
De discussieavond is gecombineerd met een table d’hôtes.
Voor 25 euro kunt u in het restaurant aan het Nieuwe
Kerksplein aanschuiven voor een driegangen keuzemenu,
inclusief drankje. Tussen de gangen door is er alle ruimte
om te dicussiëren en ervaringen en gedachten uit te wisselen met alle aanwezigen. Om zeker te zijn van een plekje
kunt u reserveren bij De Wandelaar via 023-5341032.

22, 14, 7…. Bingo!
Donderdag 17 september kunt u vanaf 14.00 uur weer
meedoen aan de Bingo in wijkcentrum Binnensteeds.
U bent van harte welkom op de Groenmarkt 20.
De schoonmaakactie is voor jong en oud, zoals u op deze foto ziet.

14

Vuile woorden

Buurtbewoner Jos van Hoogdalem
las de biografie van de Haarlemmer
Willem van den Hull (1778-1854)
en maakte daar deze kleurige
illustraties bij.

D

e Haarlemmer Willem van den Hull
heeft aan het eind van zijn leven
een autobiografie geschreven, die
een zeer goede afspiegeling geeft van het
Haarlemse leven in zijn tijd. Een leven veelal
van armoede, verpaupering, van een benauwende standensamenleving en godsdienstige
haarkloverij.
Willem was van zeer eenvoudige afkomst,
maar wist zich na veel vallen en opstaan op
te werken tot kostschoolhouder. Omdat hij
lid was van de Waalse kerk op het Begijnhof,

was de school op Franse leest geschoeid. In
zijn biografie schrijft Willem over zijn eigen
schooltijd en zijn opleiding met 14-urige
werkdagen als assistent en pennenslijper van
meester Schouten. Die tiranniseerde de vaak
arme, ondervoede leerlingen ongenadig met
bullenpees en de plak.

Tot slot geven we Willem van den Hull zelf het
woord, in origineel Oud-Nederlands: “Er is
wellicht, in ons gansche Vaderland, geen stad
of plaats aan te wijzen, waar men de vuilste
woorden met groote letters, zoo met krijt, als
met verwkwast op muren, vensters, schuuren staldeuren zijn geschreeven als in Haarlem.
Wanneer ik het doen kond zonder bemerkt
te worden, maakte ik die woorden, zoo veel
mogelijk onleesbaar en deeden anderen gelijk
ik, dan zou, ten minste voor een gedeelte, die
schande van Haarlem worden uitgewischt.”
Tekst en illustraties: Jos van Hoogdalem

Zingen op een krukje
Bij meester Schouten leert onze Willem
niet veel, behalve dan mooi zingen.
Daarom mag hij in oktober 1791 ter
gelegenheid van het plaatsen van
het orgel in de Nieuwe Kerk in de
Vijfhoek, op een krukje staand, de
solopartij zingen in het kinderkoor. Dat de afgunstige Willemijntje
Schuddeboom naast hem ook op
een krukje klimt en de tekst geluid15
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Straatborrel dankzij
VvE-vergadering

in de wijk

S

ommige straten in de Vijfhoek houden
jaarlijks een gezamenlijke barbecue of
gaan regelmatig samen borrelen. In andere straten is dit niet gebruikelijk. Zoals in de
Nieuwe Raamstraat en de Korte Lakenstraat,
die haaks op elkaar staan.

Veel buurtbewoners liggen in juli en augustus heerlijk op een strandbedje in
Zuid-Frankrijk. Of ze zijn aan het wandelen in Wales. Maar er zijn ook genoeg
mensen die de hele zomer in de wijk vertoeven. We maakten een rondje
door de buurt en vroegen: wat doet u deze zomer?

niet gaan voorstellen. Iedereen zegt elkaar
wel gedag op straat, maar vaak gaat het niet
verder dan dat. Ik vond het tijd worden om
mijn buren eens beter te leren kennen.”
De drie buurvrouwen stuurden uitnodiging
rond, regelden een vergunning en het feest

E

kinderen net niet in de Vijfhoek.
“We wonen aan de overkant van het
water”, wijst hij richting Westergracht.
Maar met dochter Julie (3) en zoon Joep (1)
is hij regelmatig te vinden in de speeltuin
bij het Wilsonsplein.
“Als we vanuit de stad teruglopen naar huis,
één keer doorlopen als ik Julie iets anders
in het vooruitzicht stel, zoals een ijsje of
wat drinken thuis. Anders wil ze hier altijd
even spelen. Het is ook een heerlijke plek,
helemaal hier in de schaduw.”
Het speelgedeelte voor de kleinste buurt-

geopend, heb ik vaak al mijn eerste bestelling binnen. Er is ook een meneer die sinds
zijn vrouw is overleden elke dag koffie komt
drinken. Bij mij kost koffie een eurootje. En
op woensdag is het patatdag; dan kost een
patatje zonder saus een euro.”
Meestal staat Maarten samen met zijn vrouw
Glenda in de zaak, maar vandaag is ze er niet.
“Ze zit in het ziekenhuis”, zegt de snackbarhouder, terwijl hij een patatje met en een
halal frikandel bereidt voor een klant.
“Mijn schoondochter heeft op dit moment
zo’n 6 centimeter ontsluiting, dus er komt
weer een kleinkind aan.”
Een goede reden voor een snipperdagje op
deze hete zomerdag.

Uitpuffen in de schaduw
Martha van den Bogaerde (links op de foto) zit in de schaduw voor haar
huis, op de hoek van de Botermarkt en de Tuchthuisstraat. “Ik woon
hier nu zestig jaar. Toen ik ging trouwen kwam ik hier wonen. Tot 1986
hebben we hier beneden een slagerij gehad. Dat was hard werken.”
Het paardenvlees van slagerij Hoogland was in heel Haarlem bekend.
Is het voor mevrouw Van den Bogaerde uit te houden, met de hittegolf
van de afgelopen periode?
“Het is erg warm in huis, daarom zit ik buiten op de stoep. Je ziet hier
van alles, de buren komen even een babbeltje maken. Leuk hoor.”
Op het bankje naast haar zit Tineke Hoonhout. “Ik ben van de thuiszorg
en kom al zes jaar lang twee keer in de week schoonmaken. Maar vandaag mag ik van de baas zitten.” Mevrouw Van den Bogaerde, de baas
in kwestie, knikt. “Het is vandaag veel te warm om te werken.”
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Hans van Heteren woont met zijn vrouw en

stoppen we hier altijd. We kunnen alleen in

Patat gaat er altijd wel in,
ook bij 34 graden

r zijn van die beroepen die je liever niet
snackbar op de Botermarkt, waar voorheen
met 34 graden uitoefent. Wat dacht u
Jimmy’s zat. “Ik kom uit Heemskerk en ben
van snackbarhouder? Tijdens een hitteeen echte horecaman. We zagen op internet
dat dit pand vrij was. Het leek ons meteen
golf patat bakken, ga er maar aanstaan...
een leuke plek; de Botermarkt heeft
“Maar met mooi weer
Lezersactie:
toch een naam.”
is het vaak wel drukker
op vertoon van dit BinnenbladInmiddels heeft hij een goede band
in de stad, dus dan heb
artikel een kroket of frikandel
voor 1 euro
opgebouwd met zijn buren. “Als
ik ook meer aanloop.
bij Snackbar Enjoy It,
mensen bij ons een patatje bestelDan maar zweten in de
Botermarkt 27.
keuken”, vindt Maarten
len, mogen ze het bij Marktzicht
Kwantes van Snackbar Enjoy It. Wat hij het
opeten. En mensen die bij de Dolfijn een visje
meest verkoopt als het warm is? “Toch patat.
kopen, komen dat soms hier opeten met een
Dat gaat er altijd wel in, ook als het buiten 34
patatje erbij.” Ook de marktkooplui zijn blij
graden is. Het broodje hete kip doet het ook
met Enjoy It. “Als ik om 11.30 uur aankom,
goed.” Sinds afgelopen Koninginnedag runt
roepen ze al: ‘Eén patat speciaal en een
Maarten samen met zijn vrouw Glenda de
frikandel graag!’ Nog voordat ik mijn zaak heb

VASTE TUSSENSTOP:
DE SPEELTUIN

kinderen is omgeven door bomen; op de
bankjes in de schaduw is het ook goed
toeven voor de ouders. Het grote klim- en
glijtoestel daarentegen staat in de volle
zon. “Die wordt heel heet, heeft Julie
vorige week gemerkt. Daarvan krijg je ‘au
aan de billetjes’, zoals ze zelf zegt.”
Gaat het gezin Van Heteren nog op
vakantie? “We zijn al geweest, naar
West-Frankrijk. Daar was het trouwens
slechter weer dan in Nederland. Ik heb nu
V.l.n. r: Fredr ike Elzer man, Linda
Nieuw enhu ijsen met zoon Hugo
en Brigit Lamm ersen .
Op de achte rgron d: de buren
.

Maar op 20 juli jl. was er een primeur: de
eerste gezamenlijke straatborrel. Het idee
ontstond tijdens een vergadering van de Vereniging van Eigenaren van Korte Lakenstraat/
Nieuwe Raamstraat. “We hebben nooit veel
te bespreken, dus we werden wat melig”,
aldus Brigit Lammersen.

Het werd tijd om de
buren eens beter te
leren kennen
“Op een gegeven moment zei Linda: ‘Weet je
wat mij nou leuk lijkt? Een buurtfeest’”, vult
Frederike Elzerman aan.
“Ik woon nu vijf jaar in de Nieuwe Raamstraat”, knikt Linda Nieuwenhuijsen. “Toen
ik hier kwam wonen, ben ik mezelf eigenlijk

kon beginnen. “Wij waren de voorwaardenscheppende dienst”, zegt Brigit. “Wij hebben
de drank gehaald en verder heeft iedereen
zijn eigen glazen, borden en stoelen meegenomen. Iedereen heeft ook de lekkerste
dingen gemaakt; het leek wel of er catering
was geregeld.”
Tijdens de zwoele zomeravond werd er veel
gekletst en gelachen. Ook werden er de
nodige handen geschud. Want sommige
bewoners bleken niet eens te weten wie er
een aantal deuren verder woont. Frederike:
“Ik heb bijvoorbeeld mijn buurvrouw voor
het eerst gezien.” Wordt het straatfeest een
traditie? “Wie weet. Misschien inspireert het
de buren en staat volgend jaar iemand anders
op om het te organiseren”, besluit Frederike.
“Dan sleep ik met alle liefde mijn klapstoeltje
weer naar buiten.”

nog anderhalve week vakantie. Misschien
gaan we nog een paar keer naar zwembad
de Houtvaart of met de bakfiets naar zee.
En daarna moet ik weer aan de slag. Ik
werk in de zakelijke dienstverlening, dus er
wordt verwacht dat ik een stropdas draag.”
Daar moet Hans nu nog niet aan denken,
bij 34 graden in de speeltuin. Straks eerst
maar een ijsje eten met de kinderen.

17

ingezonden brief

Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Westergracht 70 2014 XA Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Nieuws van de actiegroep ‘Drukke nacht? ... Licht aan!’
Onderstaande ingezonden brief ontving
de redactie van de actiegroep ‘Drukke
nacht? ... Licht aan!’. We publiceren deze
in enigszins ingekorte vorm.
Wat is ons doel?

ALKMAAR

Ons doel, dat wordt gedeeld door de overlegpartners, is en blijft:
1) Coffeeshop The Lounge kan niet in de
Doelstraat blijven, in onze historische, dichtbevolkte woonbuurt met smalle straatjes en
toch al te weinig parkeerruimte.
2) De sluitingstijden moeten van 2.00 naar
0.00 uur ‘s nachts en in het weekend van 4.00
naar 2.00 uur. Zo snel mogelijk en niet pas op
1 januari 2015. De coffeeshop heeft het recht
op de late sluitingstijden, maar The Lounge
kan daar zelf van afwijken. Sommige coffeeshops in de wijk zijn al uit eigen beweging
vroeger dicht gegaan.
Er komen ook nu nog steeds serieuze klachten binnen, ondanks inspanningen van The
Lounge en controles van handhaving en politie. Dit geeft botsingen tussen bewoners en
bezoekers van de coffeeshop. Bedreigingen,
intimidaties, schelden, wildplassen, vernielingen, hard rijden, dubbel of fout parkeren;
zulke zaken moeten niet alleen wat minder
vaak voor komen, maar helemaal over zijn.

HAARLEM

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

WWW.COPYCENTRE.NL

Wat doen we er aan?

	
  

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”

Na een goed gesprek met – en een brief van –
de burgemeester is er in maart, april en mei
overleg geweest tussen wijkraad, actiegroep,
gemeente afdeling veiligheid, stadsdeelregisseur en de wijkagent. Het doel was om na te
gaan wat er in die drie maanden aan klachten

en aangiften is binnengekomen. Op 20 augustus a.s. komt de groep weer bij elkaar. Dit
overleg moet niet tijdelijk zijn, maar structureel voortgezet worden; zo kunnen we actief
meedenken. Samen moeten we werken aan
een goede oplossing. Leden van de actiegroep
gaan daarnaast één keer per maand koffie
drinken met de bedrijfsleider van The Lounge.
Het lijkt ons een goed idee The Lounge voortaan te betrekken bij het overleg.

Wat doet de coffeeshop er zelf aan?
Er staat ‘s avonds een medewerker voor de
deur en af en toe wordt er rondgelopen over
het Nieuwe Kerksplein. Het gebied waar
overlast wordt ervaren is echter groot. Het is
hierdoor moeilijk om op tijd en op de juiste
plaats te zijn bij conflicten en misdragingen.
Klanten die zich na een waarschuwing blijven
misdragen zijn niet meer welkom in de coffeeshop, ook al scheelt dat in de omzet.
De leiding van de coffeeshop staat open voor
overleg en de deurwacht kan altijd gebeld
worden. Rechtstreeks contact met bewoners
stelt The Lounge op prijs.

Wat doet de gemeente er aan?
De gemeente verhoogt de controle door
handhaving en politie. Het is van belang dat
aangiften genoteerd en serieus genomen
worden. De gemeente gaat overlast monitoring instellen, zodat zij kan zien wat er
aan de hand is en waar – om snel te kunnen
ingrijpen. Er is verder een keurmerk voor
Haarlemse coffeeshops gekomen. Voor dit
keurmerk moet aan eisen worden voldaan,
waaronder geen overlast in de omgeving. Er

vinden jaarlijkse controles plaats en één keer
per jaar wordt aan omwonenden gevraagd of
er overlast is.
Een heel belangrijke rol voor de gemeente is
om – in overleg met The Lounge – te zoeken
naar een meer geschikte plek voor de coffeeshop. Een plek met weinig omwonenden,
voldoende parkeergelegenheid, ruimte voor
uitbreiding, terrasgelegenheid en een pand
met een horecabestemming. We denken
graag mee.
In de Doelstraat moet dan natuurlijk niet voor
de derde keer een coffeeshop komen. Die vergissing uit het verleden moeten we vermijden.

Wat kunt u er aan doen?
Het is van belang dat u elke vorm van overlast
meldt via afdelingveiligheid@haarlem.nl of
023-5114950 (afdeling handhaving). In dringende gevallen kunt u aangifte doen bij de
politie via 0900-8844. U kunt zich ook tot de
coffeeshop zelf wenden. U kunt hiervoor bellen met 023-5765895 of bedrijfsleider Menno
Baars (06-29601541). Wat u in ieder geval
niet moet doen, is de overlast accepteren.
Dan komen we er niet uit. De conclusie is dan:
zie je wel, het valt allemaal wel mee.
U kunt ons en de wijkraad ook steunen met
goede ideeën en door mee te denken. Het
probleem van de overlast moet in goede
samenwerking worden opgelost. Niet wij tegen zij. Niet blijven hangen in de problemen.
Samen zoeken naar oplossingen. Aan de slag!
Secretariaat Actiegroep ‘Drukke nacht? ...
Licht aan!’
E-mail: buitenthuis@planet.nl

Reactie van The Lounge
De redactie van het Binnenblad heeft uiteraard ook
de bedrijfsleiding van coffeeshop The Lounge om
een reactie gevraagd op bovenstaande ingezonden
brief. Hierbij geeft de coffeeshop, bij monde van de
eigenaar Adel Elouariachi, aan toch wel verbaasd te
zijn over de inhoud van de brief van de actiegroep.
Hij baseert zijn reactie op het volgende, namelijk

dat er weinig tot nagenoeg geen reacties van buurtbewoners binnenkomen bij de shop noch bij de
politie of gemeente. Zoals coffeeshop The Lounge
al eerder heeft gecommuniceerd: als er vragen of
klachten zijn dan wil zij dit graag rechtstreeks
horen, omdat de coffeeshop graag wil samenwerken met de buurtbewoners.

www.monies.nl
Professional Organizing & Budgetcoaching
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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
Wist u dat Frans Hals twee broers heeft, namelijk Frits en Fred? Wij niet, tot we
deze foto kregen toegestuurd door een buurtbewoner. U ziet de etalage van het
gezellige winkeltje in de Tuchthuisstraat op nummer 12.
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 oktober 2013 naar
het 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 bijdrage van:
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,
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

