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WIJKAGENT MUSTAFA
Je hoort wel eens nostalgische verhalen
over de wijkveldwachter die dagelijks
door de straten liep of fietste en de boel onder
controle hield. In deze tijd wordt er anders over
ons gewaakt. Wijkagent Mustafa legt uit dat hij
als verbindingsmannetje ook achter de schermen
druk is met onze wijk.

modecreatie. Want jonge wijkbewoner Doris
ontwerpt en maakt op haar twaalfde al kleding.
Tijdens de vakantie bekeek ze in Parijs het werk
van haar voorbeelden.
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IK MAAK MIJN VERHAAL EN DAT BEELD IK UIT
Ze speelt ukelele, houdt van zingen en schildert.
Maar vooral maakt ze de prachtigste Cosplay
kostuums. Gemaakt naar personages uit
stripboeken, animatieseries en videogames.
Maak kennis met Jente Witte, veelzijdig
kunstenaar in hart en nieren.

9

DE RESTZETELKONING
Liefhebber van rekenen en statistiek?
Verheug je op het verhaal over Hylke
ten Cate. Na verkiezingen is hij de lieveling van
politieke partijen omdat hij precies snapt hoe je
de meeste restzetels in de wacht sleept. Nieuwe
hobby voor de komende herfst?
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VERBINDING MET ETHIOPIË
Nadat je het verhaal over Jeanne Geraads hebt
gelezen, kijk je misschien anders naar de
schappen in de supermarkt. Ze woont de helft
van het jaar in Ethiopië waar ze een school
ondersteunt. Een van haar acties was het aanleggen van een volkstuin, omdat het winkelaanbod er ongezond en beperkt is.
JONGE HAUTE COUTURE
Het zou ons niet verbazen als je in 2030
verlekkerd een winkel in gaat om een échte
Doris te kopen: een schitterende, bijzondere

11

ROBIN, BIANCA EN TOSCA
Begin een gesprek over de elektrozaak van Van Putten en de
verhalen komen los. Over eigenaar Robin die je
soms adviseert om niets te kopen.
Zijn weerstand tegen de
eerste kille ledlampen.
De gezellige
aanwezigheid van
hond Tosca. De
zaak bestaat
negentig jaar!

16

24 METER GROENTEN EN FRUIT
Het was elke zaterdag een
imposant gezicht. De 24 meter
groente en fruit die Teus en Mary den Hartog
met hun medewerkers uitstalden op de
Botermarkt. Raar hoor: sinds 27 juli is hun plek
leeg. We gunnen ze een fijne oude dag en zullen
ze missen. Net als de rest van de stad, bleek bij
het afscheid.
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HENRI BEERMAN OVERLEDEN
Eind juni is onze buurtgenoot en
Binnenbladbezorger Henri Beerman
(65) zeer onverwachts overleden
tijdens een fietstocht in Frankrijk.
“Volop genietend van het leven fiets
je er zomaar tussenuit”, schrijft de
familie op de rouwkaart.
Na zijn vervroegde pensionering op
zijn 61ste bij de ambulancedienst in Amsterdam stortte
Henri zich vol overgave in het vrijwilligerswerk. Zo was
hij onder andere actief in het bezoekerscentrum Anno
Haarlem, de expositieruimte over de geschiedenis van
de stad in de kelder van het stadhuis. In december 2017
interviewde Binnenblad hem over zijn liefde voor taal
en literatuur die hij uitdroeg in leesclubs en literaire
wandel- en fietstochten in Amsterdam en Haarlem.
We gaan zijn hulpvaardigheid en betrokkenheid missen.
We wensen zijn familie veel sterkte toe.
Bezorgers en redactie van het Binnenblad

RAAR
Er is mij iets heel vreemds ter ore
gekomen via de buurt- tamtam. De
gemeente schijnt het plan opgevat te
hebben om in de Vijfhoek een einde
te maken aan de ontoegankelijkheid
van de stoepen. In het kader van het
‘niet dwingen maar overtuigen’-beleid
schijnen daartoe stickervellen te worden
verspreid.
De meedenkende burger kan deze
dan op ieder obstakel plakken dat hem
in de weg staat. Plantenbakken, fietsen,
bakfietsen, muurtuintjes, standbeelden,
scooters, caféterrassen, alles dient bestickerd. Men zegt met het doel de
stoepen weer toegankelijk te maken
voor moeders met kinderwagens en de
moeilijk bewegende medemens.
Ik vraag mij werkelijk af of de ambtenaar die dit bedacht heeft wel eens in
onze wijk is geweest. De stoepen lopen
scheef en zijn lekker smal zodat de
straat breed genoeg is om er overheen te
lopen en te rollen. Auto’s weten dat ze
hier te gast zijn. En waarom denkt hij
dat alle toeristen hierheen komen?
Als ze het dan toch willen aanpakken
dan stel ik voor: weg met die liberale
flauwekul en gewoon beleid maken. De
stoep wordt weer een stoep, breed
genoeg voor divers rollend materieel en
lekker waterpas. Met een stoeprand en
van die oer-Hollandse 30x30 tegels, alsmede een stevige boete voor wie het
waagt een geveltuintje aan te leggen. De
straten dan meteen ook maar asfalteren
om geen stijlbreuk te creëren. Vanwege
de traumatische herinnering aan de
ontelbare half op de stoep geparkeerde
auto’s van 30 jaar geleden, komt om de
twee meter een stevige betonnen paal.
Ik las dat dit blad soms een oorkonde
uitdeelt aan een ambtenaar die iets fijns
voor de burger doet, de AmbteFIJN. Ik
zou de redactie voor willen stellen ook
een prijs in te stellen voor het meest
idiote idee uit het brein van een ambtenaar, de AmbteRAAR.

Binnenvetter
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WAT DOET EEN WIJKAGENT?
Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

M

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

ustafa Karademir, van oorsprong chemisch laborant,
werkt al sinds 1988 bij
de politie: “Het is een roeping. Ik wilde liever
‘buiten spelen’ en een meer dienstbaar beroep
past ook veel beter bij mij”. Vanaf 2002 werkt
hij als wijkagent. De eerste tien jaar in Parkwijk
en Zuiderpolder. Daarna voor de Burgwal en
Scheepmakersdijk. Sinds 2016 heeft hij daar de
Vijfhoek, Raaks en Doelen bijgekregen: “Een
schitterende wijk, zo niet de mooiste van heel
Haarlem. Het is een dorp in de stad. Ik ben er
trots op dat ik hier mag werken.”

Échte muggen die HRLMRS

Signaleren en adviseren
“Als wijkagent ben je een soort manager van
de buurt. Veel werk wordt verzet achter de
schermen. Mijn taak is vooral signalerend en
adviserend: kijken naar veranderingen of structurele problemen. Zo begin ik mijn dienst altijd
achter de computer. Ik kijk welke incidenten
zich tijdens mijn afwezigheid hebben voorgedaan. Ik zie het als er bijvoorbeeld ineens meer
woninginbraken, winkeldiefstallen of meldingen
over drugsdealers of geluidsoverlast op een
bepaalde plek zijn. Ik schakel dan met collega’s,
specifieke teams of andere partijen zoals
handhaving, de gemeente of woningbouwverenigingen om te komen tot een plan van
aanpak. Zo zetten we op een plek met een
verhoogde hoeveelheid fietsendiefstallen
lokfietsen in.”

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

haarstudio

JOPEN VIJFHOEK

WANDELING
Eeuwenlang was Haarlem één van de
grootste bierbrouwerssteden van Nederland.
Ontdek de belangrijke rol van de Vijfhoek.
Zondag 22 september | 14.00 - 17.00 uur
€17,50 incl. glas Jopenbier en presentje
Startlocatie Jopenkerk Haarlem

Koop je tickets op www.jopenkerk.nl/haarlem

Zichtbaarheid
Het werkgebied van wijkagent Mustafa is best
groot: “Ik vind het belangrijk om zichtbaar te
zijn in de wijk en er veel te zijn. Als wijkagent
ben je een sleutelpersoon en moet je makkelijk
aanspreekbaar zijn. Ik kom graag in contact met
de inwoners, maar ik moet mezelf wel verdelen
over verschillende buurten. Het kan zijn dat ik
je net steeds misloop”. Wel zijn er bepaalde
gebieden die hij vaker bezoekt. Zo doet hij
tijdens iedere dienst zeker één of twee keer het
Nieuwe Kerksplein aan.
Grote betrokkenheid van de wijkbewoners
“Het leuke aan de Vijfhoek, Raaks en Doelen
vind ik toch wel de mensen die er wonen. Het

Samen werken
aan een fijne
en veilige wijk
Is het nou een goed
of een slecht teken
als je de wijkagent
vaak in je straat ziet
lopen? Mustafa
Karademir, onze wijkagent van Vijfhoek,
Raaks en Doelen,
laat het wat in het
midden. “Sowieso
werkt aanwezigheid
van een agent al

zijn aardige mensen met een grote betrokkenheid bij de wijk. Ze zijn ook makkelijk aanspreekbaar. Ik krijg er energie van en de gesprekken
voegen iets toe aan mijn eigen persoontje. Ik
leer zoveel van de contacten die ik opdoe. Het
verbreedt mijn visie. Ik merk dat het wederzijds
is. Het is geweldig om te horen als iemand zegt
dat het leuk is als ik er ben.”
Samen werken aan veiligheid
Mustafa ontvangt dagelijks veel mails, contactverzoeken en telefoontjes over bijvoorbeeld
burenruzies, geluidsoverlast en verdachte
situaties. “Dat is goed! Wij van de politie staan
immers voor een veilige samenleving. Maar
iedereen heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Zo is het heel belangrijk om alert te zijn en
een melding te doen als je iets ziet, bijvoorkeur
zo gedetailleerd mogelijk. Dus let bijvoorbeeld
op bijzondere kenmerken en kentekenplaten. En
maak gebruik van de technische middelen die je
hebt. Maak foto’s of film verdachte omstandigheden. Ook al lijkt het niet altijd zo, we hebben
er altijd wat aan! Zo werken we samen aan een
fijne en veilige woonomgeving.”
De persoon Mustafa
En wie is Mustafa zelf? “Ik houd heel graag privé
en werk gescheiden. Dat is ook inherent aan
mijn werk. Maar als je me ziet lopen in de wijk,
mag je me altijd aanspreken en van alles vragen.”
Waarvan akte!
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto: Politie Haarlem

preventief”.

Wat doet een wijkagent eigenlijk en wie
is hij? Het Binnenblad onderzoekt...

WA N N E E R M E L D J E WAT WA A R ?
S p o ed : 1 1 2
G een h a a st , w el po litie : 0 9 0 0 -8 8 4 4
M el d m i s d a a d ano niem: 0 8 0 0 -7 0 0 0
w w w. p o l i t i e. nl/ the mas/ w ij kagent
w w w. p o l i t i e. nl/ mij n-buurt/ mi sdaad-in-kaart
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WOON JIJ OOK HIER?
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Ik maak
mijn eigen
verhaal

Jente Witte (25), kunstenaar in hart en
nieren. Samen met haar moeder en zus woont
ze aan de Wolstraat in de Vijfhoek. Ze maakt
de prachtigste kostuums, speelt ukelele, houdt
van zingen en schildert figuratieve kunst. Kortom we maken kennis met een veelzijdige en ambitieuze Vijfhoeker.

zowel docent als kunstenaar. Ze is halverwege
haar laatste jaar. “Ik heb mijn afstudeerjaar in
twee jaar opgesplitst. Het kunstgedeelte heb ik
afgerond. Nu moet ik nog een scriptie schrijven
en een deelstage doen voor het docentdeel. Ik
verwacht daar ergens volgend jaar
april-mei mee klaar te zijn.”

AFKOMST
Als een echte Haarlemse, geboren en getogen, woont Jente al
haar hele leven in hetzelfde huis
in de Vijfhoek. “Ik vind het heerlijk
wonen hier. Al mijn vriendinnen wonen in de buurt of op fietsafstand.”
De woning in de Wolstraat, waar
zij samen met haar moeder en zus
Nena woont, is een apart huis, dat is samengesteld uit drie adressen. “Mijn ouders hebben de
woningen destijds helemaal verbouwd. Het is
een enorm bouwproject geweest. We hebben
eigenlijk drie huizen aan elkaar geplakt. Een
deel ervan verhuren we vaak aan kunstenaars.”

YORICK VAN NORDEN
Aanvankelijk was haar plan om
na de academie met de opleiding
‘special effects and fine arts’ in
Londen te starten. Inmiddels heeft
Jente besloten eerst aan haar
werkleven te beginnen. “Er is veel
competitie in de branche. Ik denk
dat werkervaring en het aangrijpen
van projecten die langskomen mij betere kansen
geven op het werk dat ik voor ogen heb: deels
docent zijn en daarnaast kostuums en houten en
metalen constructies bouwen voor particulieren en theater- en filmbedrijven.” Inmiddels
heeft ze al twee opdrachten op haar naam
staan, onder andere het kostuum dat ze
voor de albumcover van singer-songwriter
Yorick van Norden maakte.

VIJFHOEK
Enthousiast vertelt Jente over de Vijfhoek
en wat een mooie en gezellige buurt het is.
“Alle straatjes en huisjes zijn heel vrolijk en
vriendelijk. De Vijfhoek is echt mijn idee van
hoe ik vind dat mijn buurt eruit moet zien.” Ze
is nu op een leeftijd gekomen om binnenkort
op zichzelf te gaan wonen en is daarom al een
beetje aan het rondkijken. “Geen enkele buurt
komt overeen met de Vijfhoek. Niets voelt aan
zoals hier.” Het liefste zou ze in Haarlem willen blijven wonen, maar dat is niet te betalen
momenteel. “Gelukkig hoef ik nog niet per direct
het nest te verlaten. Ik wil eerst mijn studie
afronden, dan een baan vinden en daarna het
huis uit. Misschien kom ik na een paar jaar dan
wel weer terug in de Vijfhoek.”
FAVORIETE PLEKJE
Het wonen in het centrum heeft als nadeel
dat het met name ’s avonds druk kan zijn. Uitgaande jongeren fietsen dan luidruchtig door
de kleine gehorige straatjes. “Ik slaap altijd met
mijn raam open en dan is het wel eens lastig
om in slaap te komen.” Gelukkig biedt de stad
ook veel natuur. De Grote Hout, het grote stuk
bos tegenover de Hout is een van haar favoriete plekken in Haarlem. ”Dat stukje natuur
vind ik heel mooi en rustgevend. Vroeger had
ik een hondje en liep ik daar samen met mijn
vader. Helaas zijn die allebei overleden. Mijn
vader kon mij veel vertellen over de planten die
er groeien en de dieren die er rondlopen. Ik heb
daar hele goede herinneringen aan.”
BREITNER ACADEMIE
Jente volgt de studie ‘docent beeldende
kunst en vormgeving’ aan de Breitner Academie,
de Amsterdamse hogeschool voor de kunsten.
Deze vierjarige hbo-studie leidt je op voor

UKELELE
Van een tekort aan hobby’s
is er bij deze ambitieuze dame
geen sprake. Drie keer per
week is ze in de sportschool
te vinden. Ze houdt van zingen
en speelt bariton ukelele, een
kleine gitaar waarvan de bovenste twee snaren ‘missen’. Ze
trad een paar keer op tijdens
de opening van de reizende
fototentoonstelling ‘Nergens
zoals hier’. Ook was ze afgelopen Kunstroute te zien
en te horen met haar ukelele.
“Muziek is een hobby waar ik
erg veel plezier uit haal. Mijn
moeder spoort mij aan om ook
optredens te doen, maar ik ben
altijd bang dat ik mensen teleurstel.” Verder tekent en schildert ze
figuratieve kunst. “Ik heb altijd al van
tekenen gehouden. Als kind maakte ik dieren-memorie met mijn vader. Hij schreef dan
de woorden op en ik maakte de plaatjes erbij.”
KOSTUUMS
Haar grootste interesse ontstond op de middelbare school: kostuums maken. “Zo’n tien
jaar geleden was ik erg geïnteresseerd in de
Japanse stripboeken en animatieseries Manga
en Anime. Bij zo’n evenement zag ik dat veel
mensen kostuums droegen uit die animatiewereld en het leek mij leuk om die zelf te gaan
maken.” Jente maakt onder andere Cosplay
kostuums. Ze zijn gemaakt naar een bestaand
personage uit bijvoorbeeld stripboeken, anima-

tieseries, boeken en videogames. Daarnaast
maakt ze kostuums naar eigen design en alle
attributen die daarbij horen. Wel altijd met de
nadruk op fantasie. “Ik houd ervan om nieuwe
materialen en technieken te ontdekken. Ik heb
leren naaien, metaalbewerken en verschillende plastieken en foams leren bewerken. Ik zie
een project en ga dan denken hoe ik het kan
maken. Dus aan de ene kant de techniek van
het maken en aan de andere kant het worden
van een personage.”
KUNST
Haar kunst en kostuums staan erg los van
elkaar. Op de kunstacademie worden haar kostuums bijvoorbeeld niet als kunst gezien. Daar
vinden ze dat het concept boven de uitvoering
staat, waardoor kostuums maken meer onder
‘ambacht’ valt dan onder kunst. “Ik vond het
daarom een mooie ervaring dat iedereen bij de
Kunstroute zo enthousiast was over mijn kostuums. Mensen waardeerden het, hoewel ze
het niet als kunst verwachtten. Ik kreeg veel
waardevolle reacties en had mooie gesprekken, ook over mijn kunstwerken.” Met haar
kunst wil ze niet per se een boodschap
naar de toeschouwer over brengen. Ze vindt het dan ook niet
erg als mensen het afkeuren of er
andere dingen in zien. “Ik maak
mijn verhaal en dat beeld ik uit.
Dan is het aan iedereen om zijn eigen verhaal erin te zien.”
ESCAPISME
De kostuums zijn voor Jente
heel belangrijk, ook voor haar
ontwikkeling. Veelal werkt ze
met thema’s als escapisme: het
willen ontsnappen aan de realiteit. “Ik heb er moeite mee dat
ik dik ben. Daar ben ik vroeger erg mee gepest. Maar als
ik een kostuum aan heb, voel
ik me sterk en krachtig. Ik kies
dan ook vaak voor sterke vrouwenfiguren en verkleed me als
iemand die ik wil zijn: een sterk en
zelfverzekerd persoon die niet altijd heel
mooi hoeft te zijn. Ik vind het heel interessant wat zo’n kostuum met je kan doen.” Ze
wil dan ook aan iedereen meegeven dat je je
niet moet schamen voor wat je doet. “Ik heb nu
echt mijn plekje gevonden en ik heb vrienden
die waarderen en respecteren wat ik doe. Dat
is mijn boodschap naar iedereen die een aparte
hobby heeft. Schaam je vooral niet en doe wat
je leuk vindt.”

Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt / Ed de Jong
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e ‘onbetwiste manipulator van
de Senaatsverkiezingen’, wordt
hij genoemd in de landelijke
dagbladen, ‘kiesrechtdeskundige’,
‘50PLUS-whizzkid’, ‘rekenwonder’
en ‘wandelende encyclopedie’. Hoog tijd om
ons oor eens te luisteren te leggen in het mooie
herenhuis aan de Raamvest, waar deze Homo
Universalis in de Vijfhoek woont.

Restzetelkoning
zetelt in de
Vijfhoek
Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49

makelaars

023-534.09.49

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Als je met Hylke ten Cate spreekt, wil hij daar
nog wel een paar kwaliteiten aan toevoegen.
Als ingenieur elektrotechniek is hij uiteraard
een kei in wiskunde, maar hij spreekt ook vijf
talen vloeiend. Naast Nederlands, Engels, Duits
en Frans ook nog Pools. Dat laatste is wel handig
omdat zijn vrouw een Poolse is.
In 1979 in Haarlem terechtgekomen vanwege
een baan bij Nederland-Haarlem BV: het
programmeren van verkeerslichten. Later werd
hij zelfstandig ict’er. Maar vooral zijn politieke
activiteiten zijn niet onopgemerkt gebleven.
Ooit begonnen als PvdA-districtssecretaris,
stapte hij begin deze eeuw over naar Leefbaar
en 50PLUS, samen met zijn vriend Jan Nagel. Al
in zijn PvdA-tijd begon hij zich te bemoeien met
het landelijke kiesstelsel. Niet zonder resultaat.
Hij berekende dat de derde woensdag in maart
de beste datum voor verkiezingen is, zodat
dat nu wettelijk geregeld is. Hij hielp de latere
Senaatsvoorzitter Tjeenk Willink aan diens zetel
in de Eerste Kamer en zag tot zijn verbazing dat
zijn advies aan Pim Fortuyn om als naam LPF te
kiezen bewaarheid werd.
Ik las ergens dat van de 75 Eerste Kamerzetels er
73 via onze democratische verkiezingen worden
verdeeld en de laatste twee door Hylke ten Cate.
Klopt dat?
“Dat heb ik inderdaad gezegd bij EenVandaag,
maar ik heb alleen wat invloed door te communiceren. Dit jaar was er na de Provinciale
Statenverkiezingen voor de regeringscoalitie
een probleem, want het was zeker dat ze hun
meerderheid in de Eerste Kamer zouden verliezen. Dus was hun strategie: zorgen dat ze bij
iedere stemming met meer dan twee partijen
konden onderhandelen. Met de te verwachten
31 zetels was een deal met Forum voor Democratie of Groen Links geen probleem, maar met
de PvdA wel. Die kwam uit op maar zes zetels
en voor een meerderheid heb je 38 zetels nodig.
Toen waren er twee oplossingen. Of de PvdA er
eentje bij laten krijgen of zelf zorgen voor 32
zetels. Als ze echter de ChristenUnie even aan
een zeteltje zouden helpen, ging dat ten koste

HYLKE TEN CATE

van de PvdA, dus dat schoot niet op. Uiteindelijk hebben ze een Statenlid van het CDA in
Zuid-Holland en een van D66 in Overijssel op de
VVD laten stemmen.
Om zoiets te berekenen, moet je er rekening
mee houden dat de waarde van een stem van
een Statenlid wordt bepaald door het inwonertal van zijn provincie. Daarom heb ik ooit een
Excel-spreadsheet gemaakt waarin je gewoon
bij ieder mogelijk opzetje de restzetels verdeelt
totdat ze op zijn. Je ziet dan vanzelf welke keuzes er zijn voor iedere partij. Niet alleen voor
het aantal zetels, maar ook voor de poppetjes.
In het verleden zat op ieder partijbureau wel
iemand die op die manier aan personeelsbeleid
kon doen. Daar komt het verhaal vandaan dat
het allemaal zo ingewikkeld is, bleven ze lekker
belangrijk binnen hun club.
Het is niet zo moeilijk, maar je moet wel opletten. Forum stemde dit jaar in Zuid-Holland op
een SGP-Statenlid omdat ze met de SGP in de
Provincie een bestuur wilden vormen. Toen dat
later niet doorging, was dat dus zonde van die
stemmen. Ik heb dit jaar mijn spreadsheet aan
alle dertien fractievoorzitters van de Tweede
Kamer gestuurd. Zo van: ‘Veel plezier met de
Paaspuzzel’. Bovendien, het sheet staat ook
op mijn website www.hylketencate.nl. Kan
iedereen meespelen. Hoe transparant wil je het
hebben?”
Beheerst de politiek uw leven?
“Nee, zeker niet. Ik heb vele interesses. Ik was
hier jaren lid van de wijkraad en tot 2012
hoofdredacteur van het Binnenblad, toen het
in zwaar weer zat. En ik ben vicevoorzitter van
de Kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente
Haarlem. Heb ik allemaal tijd genoeg voor, want
het spreadsheet voor de Senaatsverkiezing in
2023 ligt al klaar. Want wat verandert er nou?
Het inwonertal, een wat andere Statenuitslag,
dat is zo aangepast. Dan kan het spel weer gespeeld worden. Ik vermaak me uitstekend.”
Tekst: Hans Smit
Foto: Lies Nederstigt
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OPROEP VOOR STICHTING LALIBELA
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In het Hofje van Loo aan de Barrevoetestraat woont Jeanne Geraads. Ze is erg blij met
haar huis in ‘het mooiste hofje van Haarlem’.
Toch woont Jeanne hier niet het hele jaar. Als je
nu denkt dat zij lekker overwintert in een warm
oord dan is dat maar deels waar. Jeanne woont
de helft van het jaar in Ethiopië (altijd warm).
Wat zij daar precies doet? Lees mee.

Het onderwijs in Ethiopië is heel slecht.
Er zijn geen boeken om te lezen en er is geen
speelgoed om mee te spelen, terwijl het leren
met spelen begint. Jeanne geeft Engelse les
en leert meisjes haken. Ook heeft ze achter
de school een groentetuin aangelegd. Een
eyeopener voor de bewoners. “Toen ik de
eerste keer in Lalibela kwam, was er bijna
geen groente beschikbaar. Het voedsel is daar
heel slecht en heel eentonig. Na twee eerdere
pogingen hebben we nu een volwaardige
groentetuin. We zijn die gestart met een fantastische gift van de regenten van ‘mijn’ Hofje.
Een ander deel is besteed aan sportmaterialen
waar men superblij mee is.”

Oorspronkelijk komt Jeanne uit Limburg.
“Via Brabant en Amsterdam ben ik in 1988 in
Haarlem beland. Sinds 1994 woon ik in het
mooiste hofje van Haarlem en ik ben niet van
plan om hier nog weg te gaan, het is echt mijn
thuis.”
“Ik heb eigenlijk altijd de ambitie gehad
om projecten in ontwikkelingslanden te doen.
Toen ik met pensioen ging, heb ik dat gelijk
opgepakt.” In 2015 kwam ze in aanraking met
Stichting Lalibela. Lalibela is een afgelegen
dorp in Ethiopië, beroemd vanwege elf uit
rotsen gehouwen kerken. Het ligt in een hele
barre, warme streek waar weinig water en
daardoor weinig voedsel is. Twee jaar heeft ze
voor deze stichting gewerkt.

Pendelen
tussen de
Vijfhoek en
Ethiopië

“Toen ik in Lalibela was, zag ik op een dag
een achtjarig kind (Setto) langs de kant van de
weg liggen. Hij had een ernstige vorm van eczeem en was sterk verwaarloosd en ondervoed.
Hij zag zwart van de vliegen, omdat hij overal
zweren en ontstekingen had. Zijn ouders hadden geen geld om met hem naar het ziekenhuis
te gaan. Ik vond het zo’n schrijnende situatie
dat ik dat uiteindelijk heb gedaan. Vervolgens
moesten we iedere paar weken terug naar het
ziekenhuis in een stad ver van Lalibela. Ik deed
dit iedere keer samen met hem en we hebben
daardoor echt een mooie band met elkaar
opgebouwd.”
Uit eigen beweging is Jeanne op de lagere
school in Lalibela gaan werken. Setto gaat daar
naar school. “Ik heb gezien hoe belangrijk het
is om kinderen goed onderwijs mee te geven.
In Ethiopië leren kinderen niet zelfstandig na
te denken, dit is een van de redenen dat zij
vaak slechte leiders gaan volgen. Dit is echt iets
wat doorbroken moet worden. Voor ouders is
vaak de grootste zorg dat er eten op tafel komt.
Kinderen zwerven de hele dag buiten rond en
luisteren slecht naar hun ouders”.
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Haar thuis in Haarlem en haar tweede
thuis in Lalibela voelen als twee uitersten. “Als
ik weer terug ben in Haarlem en ik in de supermarkt kan kiezen tussen veertig verschillende
potten pindakaas dan voelt dat heel bizar. De
luxe is aan de andere kant ook weer fijn, je
bent je daar dan veel bewuster van”.
Jeanne doet een oproep aan de lezers van
het Binnenblad. Het lerarenteam van de school
werkt hard om het onderwijs te verbeteren.
Dit jaar hebben ze wederom de eerste prijs
gewonnen voor beste school in de regio! Ze
willen zo graag meer en beter voor de kinderen, maar middelen ontbreken. De school in
Lalibela is hard toe aan vernieuwing. Er moet
nieuw meubilair komen en er moeten lokalen
bijgebouwd worden, want die zitten nu overvol. Vijftig kinderen in een klas die ook nog
eens maar halve dagen naar school gaan. De
overheid doet geen investeringen, de school
moet het hebben van giften.
Een vrijwillige bijdrage kun je storten op
rekeningnummer NL37RABO0343503743 t.n.v.
J.G.L. Geraads o.v.v. bijdrage Lalibela.
Jeanne staat open voor andere ideeën om
geld op te halen (sponsorprojecten, lezingen
geven, fotopresentaties, enz.) Mocht je daarover van gedachten willen wisselen, mail dan
naar jeannegeraads@gmail.com

Setto to en e n n u

Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Lies Nederstigt/archief Jeanne Geraads

Op weg naar de catwalk
Doris Cupido (12) laat haar eerste
zelfontworpen kledingstuk zien:
een grijze badjas met op de capuchon
twee oren. Die ziet er prachtig uit,
alsof-ie uit de winkel komt. Maar Doris
ziet nog wel wat verbeterpuntjes.
Dat komt helemaal goed, want ze heeft elke
week naailes en wordt steeds beter. Ze droomt ervan om kleding voor de catwalks te gaan ontwerpen.
Net als haar voorbeelden Vivienne Westwood en
Karl Lagerfeld. Lady Gaga en Dragqueens zijn eveneens inspiratiebronnen. Ze heeft het werk van topontwerpers deze zomer bekeken tijdens een ‘studiereis’ naar Parijs, samen met haar moeder Joyce.
Cadeau voor haar verjaardag!
Kleding maken is niet de meest voorkomende hobby
van meisjes op de basisschool. Bij Doris op school zat
niemand in de klas die het deed. En ook op naailes zijn
er maar weinig jongeren: “We zijn met een groep van
zeven. Eén meisje is een jaar jonger dan ik, er is iemand
van in de twintig en de oudste is denk ik in
de zestig. Maar dat maakt niet uit, want we hebben
dezelfde hobby.”

centimeter voor de omslag te rekenen, anders worden je kleren te klein. Ik ben nu
bezig met een wijde jurk met tule. Best ingewikkeld. Alle moeilijke opdrachten
hebben we in een boekje gezet, het portfolio. Zoals een blinde rits inzetten of
een zak in een zijnaad maken. Met dat boekje word je later gemakkelijker toegelaten bij een modeschool. Dat wil ik graag!”

Toneel

De liefde voor kledingontwerpen zat er bij Doris al jong
in: “Toen ik klein was had ik
TOPModel tekenboekjes. Daarin
staan poppetjes waar je zelf de
kleding op kunt tekenen. Toen zei
ik al dat ik modeontwerpster wilde worden, maar dan moet je wel
kunnen naaien. Daarom zijn we
op zoek gegaan naar een cursus. Ik
vond er een, maar daar maakten
we vooral kleine dingetjes. Nu ben
ik bij Fifty Ways in de Waarderpolder. We leren er naaien
en ontwerpen. Ik ga er elke woensdag heen. Na school en
toneel. Inderdaad: een drukke dag, maar dat geeft niet.”
“Bij naailes zoek ik uit wat ik wil gaan maken. Vooraf
koop ik alle spullen. Vaak bij Jan Sikkes, daar hebben ze
veel stof. En ik ga ook wel naar de markt met mijn moeder.
Die vindt mode ook erg leuk. Tijdens de les krijg ik uitleg
over hoe ik moet werken en dan ga ik aan de slag. Eerst
gebruikte ik bestaande patronen, maar tegenwoordig ontwerp ik zelf. Je moet eerst al je maten goed opmeten en dan
het patroon tekenen. En dan niet vergeten om anderhalve

Doris speelt dus ook toneel, al vier jaar, bij De Wereld Kindertheater aan
het Klein Heiligland: “We improviseren veel en maken daar stukken van. Het
gaat erg goed: ik mag auditie doen voor de selectie. Toneelspelen en
kledingontwerpen lijken wel wat op elkaar: het is allebei heel creatief.
Misschien kan ik later toneelkleding maken, dat lijkt
me erg leuk.”
Je kunt Doris op twee adressen aantreffen: bij haar
vader aan de Westergracht of bij haar moeder aan
de Gedempte Raamgracht. Handige plekken, want
na de vakantie gaat ze naar het ECL, dat ligt er tussenin. Tijdens het interview woont ze tijdelijk in een
tuinhuis in Amsterdam, want hun huis aan de Raamgracht wordt samen met dat van twee buren van
een extra verdieping voorzien. Doris vindt de Vijfhoek een fijne plek. Je kunt er lekker spelen én de
kledingwinkels zijn in de buurt. Onmisbaar natuurlijk voor iemand met haar hobby.

Veel leukere kleding

Doris kan het anderen zeker aanraden om zelf kleding te gaan
maken: “Nu ik op naailes zit, zie ik dat de kleding die je in de
winkel koopt veel leuker zou kunnen. En het is handig om te
kunnen naaien: mijn favoriete broek is te klein geworden en die
ga ik nu in een grotere maat maken. En soms vind ik van een shirt
de vorm mooi, maar de kleur niet. Dan maak ik het gewoon in
een andere stof.“
Tekst: Ferdinand Pronk
Foto's: Michel Cupido
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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.

We houden
het licht nog
even aan
Geef hem een lamp en hij

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS

vertelt je er alles van. En

Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004

stofzuigers repareren kan
hij blindelings. Robin van

Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

Putten zat als tweejarige al
in de etalage van de winkel,
die zijn opa in 1929 in de

LOES HOFHUIS

Keizerstraat begon. Van

uitvaartverzorging

hem en van zijn vader

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

leerde Robin alles van het

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

vak. Sinds 1996 bestiert hij
als derde generatie de zaak
helemaal zelf.

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

We mogen een ochtendje
meekijken in de winkel.

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

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

	
  

Gerenommeerde groeten
Elektro Van Putten is al negentig jaar een speciaalzaak in vele elektro-onderdelen en de reparatie
van stofzuigers en lamparmaturen. De zaak
heeft inmiddels een gerenommeerde naam, in
en buiten Haarlem. “Mensen worden van heinde
en verre naar ons doorverwezen voor advies
en voor bijzondere onderdelen”, vertelt Robin
van Putten (54). “Nadat er eens een verhaal in
De Telegraaf stond dat wij alle stofzuigerzakken op voorraad hadden, liep het storm. Het
meest bijzondere was een briefkaartje van een
oude dame uit Enschede, die zakken zocht voor
haar stofzuiger van 35 jaar oud. Ik heb haar de
laatste twee zakken gratis toegestuurd, met de
groeten van de firma Van Putten.”
De winkel is een bonte verzameling van uitgestalde lampen, stofzuigerzakken, kabels, stekkers en wat al niet aan onderdelen. Het meeste
van de enorme voorraad is opgeslagen in grote
verrijdbare kasten. Als er een klant komt met
een vraag naar iets dat ie nergens anders kon
krijgen, dan schiet Van Putten tussen de kasten
door, schuift er wat naar links of rechts, reikt
omhoog of omlaag, grijpt in lades en komt steevast met een passend onderdeel op de proppen.
Hoe kun je in die immense hoeveelheid spullen
het juiste vinden? “Ik weet vrij precies wat ik
heb in de winkel en waar het ligt. De nieuwe
onderdelen heb ik zelf opgeborgen. Maar ik
loop al zo lang mee. Ik weet het ook van de dingen
die er bij wijze van spreken al negentig jaar
liggen. En dát is nu juist de kracht van de zaak.
Dat we zoveel hebben. Dingen die nergens meer
te krijgen zijn. En dat ik ook nog eens weet hoe
het allemaal werkt. Door mijn opleiding, maar
vooral door alle ervaring.”
Foto’s kijken
We bezoeken de winkel op een van die tropische
dagen in juli. “Het zal wel rustig zijn met die
hitte”, zegt Van Putten. Maar al snel komt de
eerste klant de winkel binnen. Een bekende van
hem, zo lijkt me, want het klinkt zo gezellig. Hij
zoekt voor de klant naar de juiste lampjes voor
een oude afzuigkap en legt hem uit hoe hij die
kan aanbrengen. Als ik hem vraag of hij veel
vaste klanten heeft, antwoordt hij: “Jazeker,
veel mensen komen terug. Maar deze klant
kende ik niet. Ik ben altijd vriendelijk en houd
van gezelligheid en van een grapje.”
LEES VERDER OP PAGINA 15
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De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

thuis in de Vijfhoek

40 WINKELS ONDER 1 DAK

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

>
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Het scheerapparaat van klant twee blijkt na grondig
onderzoek niet meer reparabel. Een dame gaat met
meters kabel de deur uit. Een andere brengt haar
antieke lamp om die te laten voorzien van nieuwe
bekabeling. “Loop morgenmiddag maar even binnen,
dan is het klaar”, zegt Robin.
Met ‘Ik zeg goedemorgen’ loopt de volgende klant
binnen. Hij duwt zijn een fotootje op zijn mobiel
onder Van Puttens neus. ‘Deze lamp in een serieschakeling bij mijn voordeur is kapot. Kan ik die zelf
vervangen?’ Van Putten bestudeert de foto aandachtig. Maar als de man ook nog foto’s van zijn kelder
en achtertuin laat zien, grijpt Van Putten in: “Hoho,
we hadden het over de lampen bij de voordeur. Ik
denk dat ik wel weet welke u nodig heeft.” Met ook
weer uitgebreide uitleg over pluggen en kroonsteentjes gaat de klant tevreden de winkel uit. “Hij mag
zo terugkomen als de lamp toch niet past”, zegt Van
Putten. “Ik moet op een werkdag heel wat foto’s
bekijken. Van lampen, kapotte onderdelen, vreemde
apparaten. Ze denken dat ik alles weet. En meestal
klopt dat ook wel”, lacht hij. Met de klanten daarna
gaat het ongeveer hetzelfde. Vrolijk en
adequaat helpt hij iedereen.
Uithangbord
De winkel kent sinds jaar
en dag een levend
uithangbord:
Berner
Sennenhond Tosca is er altijd. “Ze is zo gezellig”, zegt Robin.
“Ze sjokt en kijkt wat rond en ligt vooral rustig op
de grond. Mijn klanten kennen haar en niemand is
bang voor haar. Ze doet geen vlieg kwaad. Ik heb al
Berners sinds de winkel van mij is. Tosca is de vijfde.
Iedere ochtend om half 8 ga ik met haar naar het
bos. En ook met de twee andere kleine hondjes die
er afgelopen jaren bijkwamen. Om 9 uur openen we
samen fris en fruitig de winkel.”

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

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

“De winkel zit al vanaf 1929 op deze plek in de
Keizerstraat”, zegt Robin. “Vanaf de Botermarkt
gezien in het verlengde van de Barrevoetestraat.
Ik ben hierboven geboren en woon er nog steeds.”
Lachend: “Op een gegeven moment heb ik aan mijn
ouders gevraagd: ‘Wordt het niet eens tijd dat jullie
lekker op jezelf gaan?’ Daarna is het mijn gezinshuis
geworden. Ik ben trots op mijn ouders. Mijn moeder
leeft nog, mijn vader is helaas zes jaar geleden overleden. Het is voor mijn vrouw Bianca en mij allebei
ons tweede huwelijk, we hebben samen vijf kinderen.
Op één na zijn ze nu allemaal uitgevlogen.”

Laatste der Mohikanen
Is er bij een van die vijf misschien een opvolger die
straks het stokje wil overnemen? “Nee, dat is niet
aan de orde”, zegt Robin stellig “Ons pensioen zit in
de stenen. Dat heb ik niet kunnen opbouwen. Van
hard werken in een winkel word je niet rijk. Als ik
stop, zal ik het pand moeten verkopen. Onze kinderen kiezen ook allemaal hun eigen weg. Al is mijn
zoon inmiddels best wel handig, hij helpt iedere
zaterdag in de zaak.”
Online geen goed advies
Maar hoe moet dat dan straks met het elektroadvies in Haarlem? En waar kun je dan nog die
laatste bijzondere lamp, stekker of stofzuigerzak
vinden? “Ik weet het echt niet”, zegt Van Putten.
“Ik ben de laatste der Mohikanen, zeggen ze. Al de
andere elektrozaken zijn failliet gegaan. De hele
middenstand heeft het moeilijk. De mensen kopen
niet meer in de winkel, maar online op internet, dat
is funest voor ons.” Bianca beaamt dat volmondig:
“De mensen beseffen het niet. Ze komen bij ons voor
advies en krijgen dat ook uitgebreid. En dan gaan ze
het op internet bestellen voor een paar
centen minder.
Wij hebben het
werk gedaan
en krijgen er
niets voor
terug.

Daar kunnen wij niet van bestaan. Straks is er niemand
meer die goed advies kan geven op elektrogebied.
En hebben wij geen boterham meer.”
Honderd jaar
Haalt Elektro Van Putten de honderd? “Dat zou een
bijzonder feestje zijn”, vinden Robin en Bianca. Robin:
“Maar als dat niet lukt, dan krijgen we eerder tijd
voor onze grote hobby camperen. We trekken op
vrije dagen met onze camper door het land, vaak
naar het oosten. Maar voorlopig werk ik vrolijk door
hoor.”

VEELZIJDIGE COLLEGA
FERDINAND PRONK
GAAT VERHUIZEN
Drie volle jaren was Ferdinand
een bijzonder enthousiaste
en snel schrijvende collega
binnen onze redactie. Hij
was ook onze creatieve
eindredacteur, planningmaker,
aanjager, schrijfcoach,
overzichthouder, aanmoediger,
puntjes-op-de-i-zetter en
zelfs adverteerder voor zijn
eigen bedrijf PronkScriptum.
Daarnaast was Ferdinand een
periode lid van de wijkraad
en gespreksleider bij onder
andere enkele bijeenkomsten
in de Nieuwe Kerk.
Ferdinand, nu ga je met Lucie
verhuizen naar Uitgeest. We
gaan je missen. Bedankt
voor je vele werk voor het
Binnenblad en de wijk. Wij
wensen jullie samen een
gezond en mooi buitenleven!
Redactie Binnenblad

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Lies Nederstigt
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‘DE BETUWE IS ER AL’

Een halve eeuw
groenten en fruit
op de Botermarkt

Ma r y d e n H a r to g , m et 'kn ec ht ' Be r t , d ie h a a r n a h et h a r t in fa r c t v a n h a a r m a n Teu s
t r o u w ter z ijd e sto n d in d e kr a a m .

Een Hollandse zaterdag, het regent pijpenstelen.
De marktkooplui op de Botermarkt schudden met
bezems en stokken de plassen water uit de luifels.
Bezoekers schuiven dicht langs de kramen, beducht
voor het water. De vaste klanten voor groenten en
fruit kennen blindelings de weg naar de kraam van
de familie Den Hartog uit Schoonrewoerd.
Tekst: Inge Crul. Foto’s: Lies Nederstigt.
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Over een lengte van 24 meter (zes kramen!) lagen hier
decennialang groenten en fruit uitgestald. Tot de 27ste juli 2019.
Want Teunis (‘Teus’, 71) en Mary (70) zijn ermee gestopt. Na
ruim vijftig jaar en gedwongen door Teus’ hartinfarct met Pasen.
Mary: “Het gaat goed met Teus hoor, maar we kunnen niet
meer op onze drie markten staan. In Wassenaar zijn we meteen
gestopt, op de Floresstraat en de Botermarkt in Haarlem eind
juli. Er is geen familie om het over te nemen. Onze dochters
Tina en Margriet hebben hun eigen werk, de drie kleinkinderen
kiezen ook hun eigen pad. De mensen die je hier ziet zijn
familieleden en kennissen, jongeren die straks weer naar school
moeten. En dan is er natuurlijk onze knecht Bert.”
Doet het pijn om te stoppen?
Mary: “Nou en of. We stonden hier in weer en wind, in storm
en regen. Zelfs met vorst, dan zetten we maar een kacheltje
erbij. Alleen met ijzel en storm boven windkracht 10 bleven we
thuis. En we namen zomers drie weken vakantie. Maar verder
waren we er altijd.”
Hoe komt iemand uit Schoonrewoerd, een dorp in de
gemeente Vijfheerenlanden, bij Leerdam, nou op twee
Haarlemse markten terecht?
“Mijn schoonvader zat sinds 1948 in de ambulante handel, hij
ventte groenten. Nou wil het verhaal dat de burgemeester van
Haarlem en die van de toenmalige gemeente Schoonrewoerd
vrienden waren. En dat mijn schoonvader vroeg of Haarlem geen
marktplekje voor hem had.
“Dat lukte. Hij begon met één kraam en dat is in de loop der
jaren gegroeid naar meer kramen, over 24 meter totaal. Later
zijn wij erin gekomen. Teus heeft hier 57 jaar gestaan, ik heb
zelf bijna vijftig jaar meegewerkt. Onze oudste dochter Margriet
heeft hier ook van haar 18e tot haar 33ste meegewerkt. Soms
helpt ze nog mee, dan is ze op herhaling.”
Een bekroonde, leuke markt?
“Het was hier altijd prima. Weet je, ik ben zelfs nooit op de
zaterdagmarkt op de Grote Markt geweest! Niet uit onwil, maar
gewoon om we het prettig vonden hier. We hadden heel veel
vaste klanten. ‘De Betuwe is er al’, zeiden de mensen dan. We
deden ons best voor goede kwaliteit. We hebben nu in juli bijvoorbeeld mooi zacht fruit, aardbeien en kersen. De markten
met biologische producten, zoals hier de vrijdagmarkt, zijn wel
in opkomst, maar wij konden die concurrentie wel aan. Onze
groenten en fruit waren zoveel mogelijk van Nederlandse
oorsprong, tenzij het echt niet anders kon.”
Heb je veel zien veranderen?
“Aan echte contacten met buurtbewoners kom je eigenlijk
niet toe, eerlijk gezegd. Je hebt het meeste te maken met de
andere standhouders en het was hier altijd gezellig. Veel is in die
tientallen jaren wel anders geworden, hoor. Het verkeer reed
nog rondom het plein. Ooit stonden we hier met vier rijen, nu
maar met twee. De terrassen kregen meer ruimte, er waren
standhouders die geen zin meer hadden om op zaterdag te
werken en stopten. Wij niet, wij gingen gewoon altijd door.
“De Roemer, de Gooth, de Linde, Marktzicht – waar ik altijd
naar de wc ga – dat is er allemaal nog. Aan de andere kant achter ons, waren destijds ook allemaal cafés. En slager Hoogland
natuurlijk, op de hoek van de Tuchthuisstraat. Volgens mij zat
er nog een slager op de hoek van de Gasthuisstraat of op de
plek waar nu de fietsenstalling is. Daar hebben ze nog eens een
biefstuk voor me gekocht toen ik zwanger was.

“Herinneringen? Nou ik weet nog wel dat we moesten
verkassen naar de Gedempte Oude Gracht, omdat ze toen die
skeletten hier hadden opgegraven. Ik herinner me ook nog een
keer een overval. En natuurlijk die handgranaat die ze hier recent
hebben gevonden – toen was er geen markt, maar hij lag wel op
de plek waar nu onze twee wagens staan!”
Zwaar werk wat jullie doen.
“Ja, maar ik heb het nooit erg gevonden. ’s Morgens om 4 uur
opstaan – dat zit er zo ingebakken, dat krijg je er niet meer uit.
Ik kan met een paar uur slaap toe, ik kan er goed tegen. Dan om
5 uur rijden. Rond 6 uur ben je op de markt en komt iedereen
binnendruppelen. ’s Avonds weer afbreken en dan ben je, als het
mee zit met het verkeer, rond 7 uur thuis. Op de dagen dat we
niet op markten stonden, gingen we naar de veiling in Geldermalsen en Zaltbommel en de groothandel in Nieuwegein.”
En nu?
“Nu gaat alles dicht. Ook de groenteschuur thuis, waar mijn
dochters rauwkost verkochten. En ik hoop dat Teus en ik dan
nog vele mooie jaren hebben samen!”
Opvolging
De plek blijft leeg tot 7 september. Dan komt een groenteboer uit Enkhuizen de markt versterken. Niet met zes kramen
zoals Den Hartog, maar met drie. Daarmee wordt ook wat meer
ruimte geschapen tussen de kramen, vertelt kaasboer Frans Beuse.
De marktlui maken zich geen zorgen dat er even een ‘gat’ valt:
“Er zijn er wel meer niet in vakantietijd”.

KLEIN FEESTJE
Het werd toch nog een klein afscheidsfeestje zaterdag
27 juli - niet in de regen ditmaal, maar in de hitte. De medemarktlui, de Haarlemse marktcoördinator Ed Mense en de
marktmeesters Ron van de Vall en Suleyman Akin bedolven
een beduusde Mary onder warme woorden en cadeaus.
“We nemen met pijn in het hart afscheid”, zei Ron. De
opgewektheid van Mary, de decennialange samenwerking,
de beginjaren waarin Teus als broekie met zijn vader zijn
entree in Haarlem maakte: alles passeerde de revue.
Gekscherend richtte Ron zich tot knecht Bert (61), die hier
ook al tientallen jaren present was: “Jij hebt de kans voorbij
laten gaan om de zaak over te nemen”. Maar Bert treurt niet,
hij gaat aan de slag bij een groentegroothandel.
Er was een boek voor hem, er waren stroopwafels voor
Mary van buurman Renzo Scheffer en er was een Haarlemse
vlag. Mary was zichtbaar ontroerd door de fotocollage die
mevrouw Waasdorp van de vishandel had gemaakt. Bijnabuurman Frans Beuse van de kaaskraam bedankte voor de
jarenlange samenwerking en noemde het vertrek een groot
gemis.
Het laatste woord was aan marktcoördinator Ed Mense
die officieel de intrekking van de vergunning overhandigde.

17

NIEUWS

WijkraadBULLETIN
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Next Generation

LEUK OM EVEN TERUG TE KIJKEN…
De wijkpicknick was weer een feestje… volgend jaar nog een keer?

Keizerstraat 9 Haarlem
(023) 531 4740 www.elres.nl
voor service en kwaliteit
Al 80 jaar uw audio-, en witgoedspecialist
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

B&W OP BEZOEK
Burgemeester en wethouders waren in juli in de wijk voor een gesprek met
bewoners. Een aantal kwam langs om over het storende gedrag van een
deel van de bezoekers van de coffeeshop te spreken. Wethouder Snoek liet
weten dat het college zeer goed op de hoogte is van de problemen. Met oplossingen kwam het college niet, wel met de mededeling dat alle leden zich
verantwoordelijk voelen voor een totaaloplossing. Concreter werd het niet.

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

PAS OP JE FIETS
Wijkagent Mustafa Karademir (zie
het interview in dit Binnenblad)
telt elke maand het aantal meldingen op en deelt ze met de wijkraad.
Die het lijstje vervolgens weer op
haar site zet. Onze jongste cijfers
zijn van juni. Toen scoorde winkeldiefstal het hoogst, gevolgd door
ruzie op straat (door het warme
weer?) Voor ons bewoners is wellicht de nuttigste informatie dat er
acht fietsen werden gestolen. Dubbele sloten gebruiken dus!

Open di t/m zo van 11.00 tot 23.00 uur

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

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

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

NUTTIGE NUMMERS

Wijkagent 

OPENINGSTIJDEN:
WWW.CAFEDEROEMER.NL

WWW.CAFEDEROEMER.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.•

0900-8844
mustafa.karademir@politie.nl

Dierenambulance

524 68 99

Handhaving 	

511 49 50

Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastr.

GEGEVENS WIJKRAAD
Gebouw: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.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

Nood 112

Geen spoed 

Botermarkt1717| | 2011
2011 XL
Botermarkt
XL| |Haarlem
Haarlem
023-5325267
023-5325267
Maandag t/m Donderdag 10.00 - 01.00
Vrijdag en Zaterdag 10.00 - 02.00
Zondag 12.00 - 01.00

BLOWVERBOD?
De wijkraad inventariseert de
behoefte aan een blowverbod in
de wijk. Reacties zijn nog welkom:
zie je voordelen, nadelen of ben je
neutraal. Zou het zwerfafval van de
plastic verpakkingen op straat
schelen? Mail het ons. Je reactie
blijft anoniem.

Politie, Brandweer, Ambulance

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

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

WELKOM IN DE NIEUWE KERK
Als je snel bent, kun je nog
profiteren van de gratis zomeropenstelling van de Nieuwe Kerk.
Neem een kijkje van maandag t/m
zaterdag van 13 tot 16 uur. Dat kan
tot en met 31 augustus. Soms is er
spontaan livemuziek.

STAPPEN DOOR DE VIJFHOEK OP
ZATERDAG 5 OKTOBER
De leukste manier om de wijk en
wijkbewoners te leren kennen:
stappen door de Vijfhoek met gids
Jan Hoving. De belangstelling is
groot, dus reserveer een plek!

Leden: Annette Schild, Dick Smit,
Jan Geerts en Jan Teitsma

VERKEERSONDERZOEK GESTART
Extern verkeerskundig bureau Mobycon onderzoekt de verkeerssituatie
in onze wijk. Dat gebeurt als vervolg op de wijkverkeersvisie die bewoners en wijkraad vorig jaar maakten. Voor het onderzoek worden
onder andere intelligente camera’s ingezet, die het verkeer tellen en de
mogelijkheid geven problemen goed te analyseren. Speerpunten zijn de
Gierstraat (fietsers/voetgangers), de oversteek Gierstraat/Koningstraat,
kruispunt Breestraat/Tuchthuisstraat/Lange Annastraat, omgeving Nieuwe
Kerksplein, Zuiderstraat/Gedempte Voldersgracht en Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat. Een groep wijkbewoners volgt het onderzoek.
Aansluiten? Mail ons! Wethouder Berkhout heeft laten weten dat B&W op
zoek gaat naar geld om maatregelen te nemen.

206 20 20

www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden

751 72 00

Gem. Haarlem: www.haarlem.nl

14023

Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraagstellen of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl

531 48 62

buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu

551 78 45

Sociaal Wijkteam
sociaalwijkteamhaarlem.nl

023 5430997

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

Win twee

kaartjes!

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

W i e W e e t Wa a r ?
De opgave in juni was kennelijk lastig, want onze
inbox had het rustig. Gelukkig stuurde Cristina
Martinez de juiste oplossing in. “Volgens mij is het
de windvaan/weerhaan/topje van de toren van
de Remonstrantse Kerk aan de Oranjekade 1.” Dat
rekenen we helemaal goed. Dus Christina wint dit
keer de kaartjes. Veel plezier!
BEN JE NIEUWSGIERIG EN HOUD JE VAN SCHRIJVEN?
De redactie van het Binnenblad heeft weer plek voor een nieuwe
redacteur! Uiteraard iemand die goed kan schrijven (desgewenst
word je in het begin begeleid). De enige voorwaarde is dat je ook
daadwerkelijk in de wijk woont (of werkt). Onze voorkeur is dat de
wijk goed vertegenwoordigd is, dus ook nieuwe redactieleden uit
Raaks en Doelen zijn zeer welkom!
WAT BIEDEN WIJ JE? • Een leuk, enthousiast en hecht team • Je
leert veel mensen kennen • Je leert veel over de wijk • Je passie
krijgt een publiek • Je kunt je ervaring uitbreiden • Je kunt je
kennis delen.
Dus wat doe je, als je nieuwsgierig bent en van schrijven houdt?
Je meldt je aan bij het Binnenblad! Heb je interesse of vragen,
mail: redactie.binnenblad@gmail.com of bel met Jan Hoving
(06-1001 43 43). We maken graag kennis met je!
N.B. Het Binnenblad wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.

Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij
onze adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen
het blad zes keer per jaar gratis thuisbezorgd. De oplage is 1700.
Adverteerders krijgen ruimte in de rubriek Ondernemer in beeld.
Kopij: Heeft u een idee voor een artikel, mail naar: redactie.binnenblad
@gmail.com Daar zijn ook uw brief, artikel of foto welkom. De redactie kan
gemotiveerd besluiten uw bijdrage niet, of in aangepaste vorm op te nemen.
Houd er rekening mee dat we de inhoud van het blad ruim twee maanden
voor verschijning bepalen. Wilt u adverteren, neem dan contact op met onze
bladcoördinator Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43).
Redactie: Arienne Bolt, Daniella Konopasek, Ellen Vestjens, Ferdinand
Pronk, Hans Smit, Inge Crul, Jan Hoving, Petra Niewenhuis 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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