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Feest in de buurt
“Ik ben niet zo van de vallende blaadjes, maar als ze vallen dan zie ik ze
het liefst hier vallen”, meldt een buurtbewoner in dit nummer van het
Binnenblad. Want ook in de herfst is het goed toeven in onze wijk.

	
  

Inhoud
6 PASSIE VOOR VIS
De familie Waasdorp zit al drie generaties lang in de vis, met onder meer een
kraam op de Botermarkt. De Dolfijn wordt
gerund door de zussen Diana en Bianca,
ondersteund door vader Jaap. In dit
Binnenblad een portret van een familiebedrijf. “Mijn vader zei na de brand:
'Het komt nooit meer goed.'”
11 MIJN WIJK: MARIANNE HOOGLAND
In de rubriek ‘Mijn Wijk’ komt ditmaal
Marianne Hoogland uit de Tuchthuisstraat
aan het woord. “Het geluid van de deurklink als iemand het hofje in of uit gaat,
hoor ik al vanaf dat ik een baby was.”

Gierstraat 78 Haarlem
023 5324600

Onthaastingspraktijk

Is weer terug in de Vijfhoek!
Drapenierstraat 5 zw
06 -18402567
www.demassagerette.nl

I

n september staan er jaarlijks twee evenementen op het programma in de wijk: het
Jopenfestival en het Huiskamerfestival. Bij
beide evenementen steken heel wat buurtbewoners vrijwillig de handen uit de mouwen.
Ook bedrijven uit de buurt ondersteunen
deze festivals. Een mooi bewijs wat je in de
wijk met vereende krachten en saamhorigheid kunt bereiken.

En er waren meer feestjes te vieren in de wijk.
Zo bestaat Elres deze maand 75 jaar. Bij een
ander familiebedrijf kon eveneneens de vlag

uit. De Dolfijn, de viskraam van de familie
Waasdorp op de Botermarkt, is namelijk knap
tweede geworden in de verkiezing tot beste
visspecialist van Nederland.
Genoeg feestelijke verhalen en foto’s dus, die
we in dit nummer voor u hebben verzameld.
Dat wordt een uurtje lekker lezen bij de
kachel. Of misschien toch eerst even naar
buiten, kijken hoe de blaadjes vallen op het
Wilsonsplein of de Raamvest?

13 ELRES, EEN ZAAK MET KARAKTER
Deze maand bestaat Elres 75 jaar. De
zaak op de hoek van de Keizerstraat en
Gedempte Voldersgracht is een mooie
mix, zo ontdekte Binnenblad-reporter
Claudia Schepers. Je vindt er de nieuwste
elektronische snufjes, maar ook souvenirs
die herinneren aan een rijke historie.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 OP STAP MET EEN WERELDVROUW
& EVENEMENTENKALENDER
14 terug in de tijd
15 VAN DE WIJKRAAD
17 DIVERS NIEUWS: O.A. PRIJZEN,
JOPENFESTIVAL & 10.000e BEZOEKER
18 HUISKAMERFESTIVAL
20 COLOFON & NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS

Redactie Binnenblad

Het verhaal achter de cover
Een jubileum! Op 22 september werd het Huiskamerfestival alweer voor de vijfde keer georganiseerd.
Ditmaal nóg feestelijker, aldus organisator Niels Weijers. “Het waren Braziliaanse sferen hier op het
Vijfhoekplein, met mooie dames in string.” Wat ook hielp, was dat het zonnetje op deze zondag in
september zijn best deed. Voeg daarbij swingende muziek plus andere optredens en een topmiddag
is gegarandeerd. Jong en oud genoot mee, ook van de versgebakken frieten, zoals u hiernaast ziet.
Kijk voor een sfeerverslag van het Huiskamerfestival op pagina 18 en 19.
Foto cover en hiernaast: Daniel Massain
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maatjes & evenementen

A KE R
UI TVA A RTEN

Wat is er te doen?

het kan ook and e r s

Op stap met
een wereldvrouw
J eanine Maiss an
023 6201028

Twee keer in de maand gaat Erica de Kat Angelino op
pad met een buurtgenoot, via het Maatjesproject van
het GGZ. “Ik ben geen therapeut, meer een vriendin.”
“Ik kan me voorstellen dat mensen als vrijwilligerswerk liever kittens
verzorgen dan op stap gaan met iemand met een psychiatrische
achtergrond. Als het woord ‘GGZ’ valt, denken mensen al snel: dan
moet ik zeker met een gek op stap. Maar dat is absoluut niet het
geval”, aldus Erica, die al achttien jaar in de Kerkstraat woont.
Sinds vorig jaar mei spreekt ze twee keer per maand af met Rosa,
eveneens bewoner van de Vijfhoek en cliënt bij GGZ inGeest.
“De eerste keer hadden we op de Botermarkt afgesproken en er was
gelijk een klik. We kunnen lachen om dezelfde dingen, houden allebei van kunst en de natuur. De ene keer gaan we naar een museum,
IKEA of Fort Vijfhuizen, de andere keer ploffen we op het terras neer
om twee uur over van alles en nog wat te kletsen. Dingen die ik ook
met een kennis of vriendin zou doen.”
Erica heeft zich heel bewust opgegeven voor het Maatjesproject.
“Ieder van ons kan op een dag in een GGZ-traject belanden,
wanneer je om wat voor reden dan ook van het padje raakt of het
even niet meer ziet zitten. Als dat traject langer duurt, zie je vaak
dat vrienden en familie wegvallen. Stel je eens voor dat je er op een
dag helemaal alleen voor staat, dat is heel pittig. Het Maatjesproject
helpt mensen die teruggetrokken leven weer uit hun schulp te
komen.” Ook Erica zelf heeft er baat bij. “Voor mij is het een verdieping hoe ik in het leven sta en hoe ik tegen mijn medemens aankijk.”
Kennis over psychiatrie hoef je als vrijwilliger bij het Maatjesproject
niet te hebben. “Ik ben niet Rosa’s therapeut, maar ik ben er om
samen een gezellige middag te beleven. Daarbij kijk ik naar de
persoon achter de diagnose. Rosa is een spiritueel, diep persoon.
Een wereldvrouw. Ik kijk dan ook elke keer weer uit naar onze
afspraak.” Met haar maatje maakt ze ook nog eens wat mee, besluit
Erica. “Rosa kan soms wat anders reageren, op een manier die wij
‘niet sociaal aangepast’ zouden noemen.” Met een lach: “Maar soms
denk ik: dat zou ik ook wel willen zeggen of doen.”
Ook meedoen met het Maatjesproject? Neem contact op met
coördinator Magda Berkenbosch via maatjesproject@actenz.nl of
023-583 23 13. Meer informatie is te vinden op www.actenz.nl.

Hele maand oktober Kindermaand
Een maand voor en door kinderen. In oktober vinden er in de
hele stad activiteiten plaats voor kinderen. Onder meer in de
bibliotheek. Ook zijn er kindervoorstellingen in de Jopenkerk.
Meer info (ook over andere evenementen): www.haarlem.nl.
Vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober Proeven tussen de stellingen
Okhuysen organiseert in haar magazijn ‘Proeven tussen de Stellingen’. Er zullen zo’n 200 wijnen open staan. Ook zijn er veel
wijnproducenten aanwezig. Let op: de proefsessies zijn niet in de
winkel in de Gierstraat, maar in het magazijn in de Waarderpolder (Küppersweg 19-23 Haarlem). U bent welkom op vrijdag 25
oktober van 12.00 tot 19.30 uur en op zaterdag 26 oktober van
10.30 tot 17.00 uur. De proeverij is vrij toegankelijk, maar graag
wel van tevoren aanmelden via vineus@okhuysen.nl.
Vrijdag 1 t/m zondag 3 november Kunstlijn
Deze open galerie- en atelierroute in Haarlem en omgeving is
een van de grootste beeldende kunst-manifestaties van Nederland. Ook op diverse locaties in onze wijk staan de deuren open
voor kunstliefhebbers. Kijk voor een overzicht van exposities en
deelnemende kunstenaars op www.kunstlijnhaarlem.nl.
Zondag 17 november Intocht Sinterklaas
Aankomst van de Pakjesboot op het Spaarne, ter hoogte van het
Teylershofje. Daarna een feestelijke ontvangst door de burgemeester op de Grote Markt, met meer dan 250 Pieten.
www.sintintochthaarlem.nl
Dinsdag 3 december Table d’hôtes in De Wandelaar
In restaurant De Wandelaar kunt u elke eerste dinsdag van de
maand aanschuiven voor table d’hôtes; een geanimeerd avondje
uit eten. Mirjam Bros van het Wilsonsplein, onder andere
bekend van haar straatgedichten tijdens de Vijfhoekkunstroute,
verzorgt de avond op 3 december op haar eigen creatieve wijze.
Zaterdag 7 december Anton Pieckparade
Sfeervol historisch festival in de Warmoesstraat, Spekstraat en
Oude Groenmarkt. www.antonpieckparade.nl
Zaterdag 14 en zondag 15 december Kerstmarkt
Tijdens dit weekend is het Kerst in Haarlem. Twee dagen is er een
mooie Haarlemse Kerstmarkt, met de Grote Markt als centraal
punt. De markt loopt door het centrum naar de Koningstraat, de
Gierstraat, het Hortusplein en de Botermarkt. De hele binnenstad is in gezellige kerstsfeer. www.haarlem.nl
Wilt u een evenement in (of rond) de wijk aanmelden?
Mail de redactie via redactie.binnenblad@gmail.com.
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passie voor vis

Hij vond als jongetje vis maar
stinken. En zijn dochters kozen
voor een baan als judolerares
en kapster. Maar inmiddels
werken vader Jaap Waasdorp
en zijn dochters Bianca en Diana
alweer heel wat jaren samen,
bij visspecialist De Dolfijn op de
Botermarkt.

Familiebedrijf op
de Botermarkt

“Een glimlach is
de beste
investering”

D

e 30-jarige Diana runt sinds 2009
de viskraam op de Botermarkt, in de
schaduw van de V&D. “Dat doe ik
samen met mijn zus Bianca, die nu met
zwangerschapsverlof is. Ze heeft net haar
tweede dochtertje gekregen.”
De kersverse baby en kleuter zijn wellicht
de vierde generatie die in het familiebedrijf
stapt. “Maar dat weet je nooit”, aldus Diana,
die behoort tot de derde generatie Waasdorp
met een passie voor vis. Al is die passie zowel
bij Diana als haar vader niet aangeboren.

De familie Waasdorp. Vlnr: Jaap, Bianca, Diana en Ella.

“Als jongetje had ik een hekel aan vis”, vertelt
Jaap, die vanaf 12-jarige leeftijd moest
meehelpen om de verkoopwagens van zijn
vader te bevoorraden. “Ik moest ’s ochtends
vroeg uien pellen en beslag maken. En dan
voor ik naar school ging met mijn handen in
het chloor, om de uien- en vislucht kwijt te

Ik ben een kopie van
mijn vader, maar dan
een meisje
raken.” Hij trekt een vies gezicht. “Ik vond
vis toen absoluut niet lekker ruiken. En als je
op school moest vertellen wat je vader deed,
schaamde ik me om te zeggen dat hij visboer
was. Ik vond het een minderwaardig beroep.
Ik was dan ook nooit van plan om de zaak van
mijn ouders over te nemen.”

Wat Jaap dan ambieerde? “Ik wilde het leger
in; ik was nogal een vechtersbaasje.” Net toen
hij op 16-jarige leeftijd was goedgekeurd voor
de commando’s sloeg echter het noodlot toe.
“Mijn vader kreeg een hartinfarct en maagbloeding, zodat mijn moeder er ineens alleen
voor kwam te staan in de zaak. Ik moest een
keuze maken en besloot haar te gaan helpen.
Ik heb eerst twee jaar langs de deuren gevent,
daarna ben ik de markt op gegaan. Later
kwam mijn vrouw Ella erbij.”

altijd twee harinkjes, die ze hier bij de kraam
opeet. En door de week hebben we veel vaste
klanten van kantoren, die in de lunchpauze
wat komen eten. Je bouwt echt een band op
met de mensen.”

Harde werkers
Na vakanties wordt geïnformeerd hoe het was
in Spanje of Amerika. En heeft een vaste klant
een kind of kleinkind gekregen? Dan ligt er
voor de baby een slabbetje klaar met de tekst
‘Hollandse Nieuwe’.
Natuurlijk, ze doen het in eerste instantie uit

Clubsandwich met makreel
B i a n ca l eer t va n o m a L eny h a r i n g en s c h o o n m a ken .

Altijd reuring
Net als haar vader zag ook Diana een carrière
in de vis aanvankelijk niet zitten. “Mijn zus
Bianca zei van jongs af aan: ‘Ik word visboer.’”
Vader Jaap knikt. “Die stond op haar vijfde al
haringen schoon te maken met oma Leny.”
“Maar ik wilde kapster worden”, vervolgt
Diana, die inderdaad deze droom verwezenlijkte. “Vanaf mijn 24e heb ik drie jaar als
kapster op een cruiseschip gewerkt. Toen ik
weer terug was in Nederland, ging het iets
minder met de gezondheid van mijn moeder.
Daarnaast was mijn zus net bevallen, zodat ik
ben bijgesprongen.” Om vervolgens De Dolfijn
niet meer te verlaten...
Een belangrijke reden is de plek van de
viskraam. “De Botermarkt is heel gezellig; de
mensen zijn leuk en er is hier altijd reuring.
Vooral op woensdag, vrijdag en zaterdag, als
er markt is. We hebben een goed contact
met de andere marktkooplui. Altijd even een
praatje maken. En als er iemand jarig is, eten
we samen een gebakje.”
“En als het stormt helpen we elkaar met de
zeilen”, vult Jaap aan, die ook graag op de
Botermarkt staat. “Het is een kleine markt,
maar vooral de zaterdagmarkt is ijzersterk.
Iedereen die hier loopt koopt. Je ziet
elke week dezelfde mensen, ook bij
slecht weer.”
Diana: “Er is bijvoorbeeld een oud
dametje dat elke dag op de fiets
langskomt, weer of geen weer. Ze bestelt

B i a n ca a l s k l ei n m ei s j e m et va d er J a a p .

interesse. Maar de familie Waasdorp weet
ook: je moet je klanten wat extra’s bieden.
“Een makreel kunnen mensen overal kopen”,
stelt Jaap. “Wil je winnen van de supermarkt,
dan moet je een goed verhaal hebben. Een
vriendelijk woord, tips en recepten hoe je
de vis kunt bereiden, een zak ijs of limoentje meegeven, een glimlach; dat maakt het
verschil. Ik zeg altijd: een glimlach is de beste
investering. Het kost niets, maar je hebt gelijk
contact met de klant.”
Naast hun klantvriendelijkheid is er nog een
overeenkomst tussen vader en dochter. “We
zijn allebei enorm gedreven”, stelt Jaap. “Als
ik ergens aan begin, zit er geen rem meer op.
Dat heeft zij ook.”
“Ik ben een kopie van mijn vader, maar dan
een meisje. We geven allebei 200 procent”,
beaamt Diana, die een pittige werkweek
heeft. u

Ingrediënten (4 ps)
12 sneetjes casinobrood
250 gr makreelfilet
vers citroensap, naar smaak
4 blaadjes krulsla
2 tomaten, in plakjes
6 el zachte roomkaas (light)
¼ komkommer, in schijfjes
8 houten prikkers
Bereiding
Rooster de sneetjes lichtbruin.
Verdeel de makreel in stukken,
sprenkel er wat citroensap over.
Verdeel de krulsla over 4 sneetjes brood.
Doe daarop de makreel, dek af met tomaat.
Besmeer 4 sneetjes met roomkaas
en beleg met schijfjes komkommer.
Leg de belegde sneetjes op elkaar
en dek af met de laatste sneetjes.
Snijd de sandwiches diagonaal doormidden
en zet elke stapeltje vast met een prikker.
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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.

passie voor vis

	
  
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.

De fietsspecialist

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

“Nu mijn zus met zwangerschapsverlof is, werk
ik zes dagen in de week. Daarnaast geef ik
twee avonden les aan de kappersvakschool.
Als ik dan thuiskom, ben ik echt gebroken.”
Haar vader werkt regelmatig zeven dagen in
de week. “Visspecialist, zoals het tegenwoordig heet, is een moeilijk vak”, zegt Jaap. “Ook
omdat we erg afhankelijk zijn van het weer.
Als er windkracht tien staat, kunnen niet alle
vloten uitvaren en is er minder aanbod. Wat
ook meespeelt: vroeger was 70 procent van
de vis goed en 30 procent minder. Nu is dat
andersom; maar 30 procent is echt topkwaliteit. Dat maakt goede vis duur. Op de visafslag
moet ik echt de krenten uit de pap halen.”

Bemoei je er niet mee!
Jaap doet de inkoop voor De Dolfijn, waar hij
ook regelmatig in de kraam staat. Daarnaast
heeft hij samen met zijn jongere broer
Richard zeevishandel Gebr. Waasdorp.
De broers staan op markten in Haarlem,
Wormerveer en Amstelveen. Daarnaast staat
Jaap sinds een jaar op zondag in IJmuiden.
Zijn dochters runnen De Dolfijn op de Botermarkt. Natuurlijk geeft Jaap, eigenwijs als hij
is, regelmatig zijn mening. “Af en toe zeg ik:
‘Dit is jouw winkel niet, bemoei je er niet mee.’
Dan luistert hij wel”, lacht Diana, die met
haar één jaar oudere zus uiteindelijk de zaak
helemaal wil overnemen van haar ouders.

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

De fa m i l i e Wa a s d o r p vo o r d e w i n kel i n d e
L eeu w er i kst r a a t . O p z i j n fi et s j e d e k l ei n e J a a p , m et
a c hter h em m o ed er L eny en r ec ht s va d er J a a p .

KAPSALON
beautysalon
ipl definitief ontharen
pedicure

deze kiosk. Mijn vader ging als venter langs de
huizen. Eerst lopend, daarna met een bakfiets,
toen met een motorbakfiets en tot slot met
een auto. Op een gegeven moment hadden
ze tien verkoopwagens, die werden bevoorraad vanuit een pand aan de Vergierdeweg. In
1988 zijn mijn broer Richard en ik voor onszelf
begonnen. Samen met mijn vrouw Ella runnen
we alle markten.”

“Een mooi idee, om het familiebedrijf voort te
zetten dat mijn opa en oma gestart zijn.”
Opa Jaap en oma Leny Waasdorp begonnen
in 1956 in Lisse met de verkoop van vis. “Een
jaar later zijn ze naar Haarlem gekomen, waar
ik in 1958 ben geboren”, blikt Jaap junior
terug. “In de Leeuwerikstraat hadden ze een
klein winkeltje, waar mijn moeder stond. Dat
winkeltje heette Dolfijn, vandaar de naam van

Een emotioneel bericht
De familie Waasdorp doet tegenwoordig meer
dan alleen de verkoop van vis. In IJmuiden
geven ze regelmatig workshops ‘Passie voor
vis’, waarbij de deelnemers vis leren fileren
en bereiden. “Ook houd ik in het hele land
lezingen voor ondernemers. Sommige bedrijven zijn stil blijven staan en moeten wakker
geschud worden. Dat doe ik aan de hand van
mijn eigen levensverhaal, met mijn persoonlijke hoogte- en dieptepunten”, aldus Jaap, die
momenteel een boek schrijft over zijn leven.
Wat in het boek onder meer aan bod komt, is
de grote brand in 1998. Daarbij ging al hun
materiaal dat in IJmuiden was opgeslagen volledig in de vlammen op. “Het ergste was dat
ik mijn vader moest vertellen dat alles weg
was. Dat was heel emotioneel, vooral omdat
hij in het laatste stadium van zijn leven zat.
Toen ik het vertelde, zei hij: ‘Dat komt nooit
meer goed.’ Ik drukte hem op het hart dat we
de zaak weer zouden opbouwen, waarop mijn
vader zei: ‘Maar dat maak ik niet meer mee.’
Hij is toen twee weken later overleden. Zeven
jaar later, precies op zijn sterfdag, werden we
als allereerste uitverkozen tot beste visspecialist van Nederland. Toen heb ik wel even naar
boven gewezen en gezegd: ‘Pa, we hebben
woord gehouden.’”
Tekst: Annemarie van der Eem
Foto's: Archief familie Waasdorp

Beste visspecialist, volgens het
publiek en collega’s
De Dolfijn was dit jaar een van de finalisten
van de verkiezing tot beste visspecialist van
Nederland. De drie kanshebbers moesten in
september, bij hun eigen zaak, een opdracht
met makreel uitvoeren. Voor de gelegenheid
werd de stek op de Botermarkt omgedoopt tot
‘Makrelenplein’.
“In totaal hebben we die dag 860 makrelen
verkocht”, vertelt Diana. “We hadden ook
een barbecue staan, waarop we allerlei
gerechten met makreel hebben bereid.”
De hele opbrengst van de makrelenactie,
door De Dolfijn omhoog afgerond naar
5000 euro, ging naar de Cliniclowns.
Op 7 oktober werd de winnaar bekendgemaakt.
“In het hol van de leeuw”, aldus Jaap.
“In Spakenburg, met een Spakenburgse jury en
met twee Spakenburgse tegenstanders.”
Weinig verrassend ging de juryprijs dan ook
naar een concurrent uit dit vissersdorp.
“Maar wij hebben de publieksprijs gewonnen“,
aldus vader en dochters Waasdorp. “Door onze
collega’s zijn we uitgeroepen tot nummer één.
Daar zijn we enorm trots op.”
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mijn wijk

Woon jij ook hier?
Marianne Hoogland (63), moeder van twee kinderen, woont bijna haar
hele leven in de Tuchthuisstraat. Ze is, als dochter van de welbekende
paardenslager Hoogland, geboren op de hoek van de Botermarkt.
Met haar kleine rommelwinkeltje aan huis trekt ze veel bekijks.

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

huidadvies

Gedempte
Raamgracht 13 zw
2011 we haarlem

023-5 423565

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

maakte, voor hun kleinzoon Lion. Voor de
sokjes gebruik ik alleen Durable katoen, wat in
de jaren zeventig erg populair was. Het is nu
helaas niet meer te krijgen. Dus als iemand nog
wat heeft liggen, houd ik me aanbevolen!”
 Favoriete restaurant
“Ik ga niet zo vaak meer uit eten, ik heb er gewoon het geld niet voor. Maar als ik ga, dan eet
ik bij Café de Roemer of Café de Gooth op de
Botermarkt. Ik ben vroeger altijd kok geweest
en heb daar ook gewerkt.”
 Mijn droomhuis
“Daar woon ik nu. Misschien moet ik de douche
nog iets renoveren, maar ik wil hier altijd
blijven. Daarom heb ik nu ook een aanbouw
aan mijn keuken laten maken. Dan kan ik later
eventueel beneden wonen en de hele bovenetage is dan voor mijn verzorger.”

Volg ons op
Facebook

 Herfst in de Vijfhoek
“De herfst is niet mijn favoriete seizoen, met nu
al pepernoten in de winkel en overal van die
lelijke bolchrysanten in de plantenbakken. Ik
ben niet zo van de vallende blaadjes, maar als
ze vallen dan zie ik ze het liefst hier vallen.”

martinmulder@casema.nl
zonder afspraak

 Huisdieren
“Mijn kat Polleke is nu één jaar en komt uit
België. Hij is door een Nederlandse dierenarts
gered van het spuitje. Ik heb hem zelf met de
fles grootgebracht. Ook heb ik al dertig jaar
kippen en zwemmen er kikkers in mijn vijver.”
 Buren
“Ik heb een goed contact met al mijn buren.
Vanaf mijn huis heb ik zicht op het Brouwershofje. Erg rustgevend om naar te kijken. Als ik
het raam open heb, hoor ik altijd de deurklink
als er iemand in of uit het hofje gaat. Dat is
zo’n vertrouwd geluid, ik hoor het al vanaf dat
ik een baby was.”
 Hobby’s
“Ik luister graag naar klassieke muziek en maak
onder andere mozaïek en kleine poppenhuisjes.

Ook houd ik heel erg van breien, zeker nu ik
gestopt ben met roken. Ik vind de breibeweging prettig en brei dan ook echt van alles.
Hoe truttiger, hoe beter!”

Hoe truttiger,
hoe beter
 Babysokjes
“In 2002 ben ik begonnen met het breien van
babysokjes als cadeau voor vrienden, familie
en bekenden die een kleinkind verwachten. Zij
zoeken dan hier de kleuren uit, waarna ik aan
de slag ga. Ik houd alles bij in een schriftje.
Hannes en Christine, die hier ook in de Vijfhoek
wonen, waren de eersten voor wie ik sokjes

 Vrijwilligerswerk
“Voor de Egelstichting
(onderdeel van de
Stadskweektuin NME
bij het Kleverpark,
red.) begeleid ik de
kinderactiviteiten. Zo
sta ik morgen bijvoorbeeld op een braderie,
waar ik met de kinderen
egelcakejes ga maken die ze zelf
mogen versieren. Ook geef ik knutselworkshops en stekcursussen.”
 Kunst in de wijk
“Kunst is voor mij heel breed; dat kan ook
mooie nieuwbouw zijn of de schilderingen op
de muur tegenover de bibliotheek. Die vind
ik heel mooi. Er is nog zo veel plek voor kunst,
zoals op de Botermarkt of het Sophiaplein. Van
mij mag er nog meer kunst in de wijk komen.
Dat hoeft niet groot te zijn, het mag ook klein.”
Tekst en foto’s: Claudia Schepers
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jubileum

H. Bijster Jr
& Zoon
Opgericht 1919

Elres, een zaak met karakter
zomaar wat verkopen, maar de klant echt
goed voorlichten. Ik verzin ook weleens
vragen over dingen die niet bestaan om ze
scherp te houden, haha.”

•Schilderwerk
•Behangen
•Spuiten
www.schildersbedrijfbijster.nl
023-5251140 06-50245266

Stofzuigerzakken
“We hebben goede buren. Zoals Robin van
Putten van de Elektrotechniekwinkel; hij heeft
echt van alles. Wij verkopen bijvoorbeeld geen
gloeilampen of stofzuigerzakken meer. Die haal
ik dan bij hem. En hij is ‘s middags om vijf uur
en op donderdagavond dicht, dan komen zijn
klanten weer bij mij. Dat gaat heel leuk samen.”

Vitamine R & G

Rec ht s va d er Ed , l i n ks zo o n M i ke d i e d e za a k o p ter m i j n g a a t over n em en .

Ed en Yvonne van der Rest vierden onlangs hun 42-jarig huwelijk.
En ook deze maand is het feest, want hun familiebedrijf Elres bestaat
precies 75 jaar. “Je moet creatief en innovatief zijn in deze business.”

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

Op de hoek van de Keizerstraat en de Gedempte
Voldersgracht zit sinds jaar en dag Elres. Als ik
binnenkom, begeef ik me tussen de nieuwste
technologische snufjes. Het contrast is dan
ook groot als ik achterin de zaak het kantoor
van Ed betreed. “Welkom in mijn museum”,
zegt hij trots. Het is inderdaad net een
museum, een verzameling van 75 jaar Elres in
een notendop. “Elres stond vroeger voor Elektriciteit, Radio en Sanitair”, vertelt Ed, in 1942
geboren op de Gedempte Raamgracht 51.

Relatie en
gunnen,
daar draait
het om
“Mijn vader is in 1938 met de zaak begonnen.
Toen ik nog op de Prins Hendrikschool zat,
hier om de hoek, was ik al ieder vrij uurtje in
de showroom te vinden. Ik ben bij mijn vader
begonnen als loodgieter, maar op mijn 37e
heb ik de zaak samen met mijn vrouw Yvonne
overgenomen.”

Vertrouwen
“Vroeger had ik veel jonge mensen als klant.
Ze kochten dan van alles voor hun vader en
moeder. Bij ons kregen ze gerichte voorlichting.
Door ons hoge serviceniveau waren ze
bovendien van ‘het verdere gezeur’ af. Ook
onze huidige klanten komen graag in de winkel
om even te kijken en te voelen, zo van ‘dit wil
ik ook’. Ze hebben in onze zaak een gesprek
met iemand die er echt verstand van heeft.
Dat geeft de klant vertrouwen.”

“Toen we 50 jaar bestonden, zijn we met
tweehonderd klanten naar de Firato geweest
in Amsterdam. Dat was toen dé beurs, net als
de IFA in Berlijn nu. Iedere kerel wilde wel
naar de Firato. Wij hadden geregeld dat we
achter de schermen mochten kijken. Dat was
uniek; andere bedrijven hebben dat nooit
gedaan. Bij Sony stond een groot scherm met
‘Welkom klanten van Elres’. Vitamine R en G,
relatie en gunnen, daar draait het om.”
Tekst en foto's: Claudia Schepers

Nieuwste snufjes
“Voor speciaalzaken zijn het lastige
tijden; er zijn er in onze
branche nog maar drie
over in Haarlem. Je moet
creatief en innovatief zijn
in deze business. Maar ik
zie de toekomst zonnig in.
Luctor et emergo. Hoe we dat
doen? De vinger aan de pols
houden, zorgen dat je de
nieuwste snufjes hebt en er
alles van weet. Mijn ‘jongens’ –
Mike, Wout en Jeff – hebben er
wel kaas van gegeten. Het
is echt een hobby van ze; niet
13

Terug in de tijd

van de wijkraad

De redactie heeft inzage gekregen in het archief van de heer Pel , die een
buitengewone interesse had in de geschiedenis van onze wijk. Met liefde
heeft hij alles vastgelegd in schrift en beeld. Graag nemen we u mee, terug
in de tijd, naar het leven van wijkgenoten vanaf het jaar 1900.

Ruim een eeuw geleden
wemelde het in de wijk van
de winkels en bedrijfjes.
Al zijn de meeste inmiddels
verdwenen, hier en daar
zijn er nog panden waarop
de geschiedenis haar sporen
heeft nagelaten. Wie zijn
ogen tijdens een wandeling
door de buurt de kost geeft,
ziet heel wat bedrijfsnamen
op gevels, als herinnering aan
vervlogen tijden.
Vroeger waren er in de
Vijfhoek veel handwerkslieden gevestigd.
Ze woonden veelal
bij, achter of boven
hun bedrijf.
Toegegeven, de
woonomstandigheden waren soms
verre van rooskleurig, zeker
ten opzichte van
andere Haarlemse buurten. Maar de
Vijfhoekers zaten daar allerminst mee.

Brandende kachel

en, lat er C. Kli jn,
el D. van Lee uw
lei n (19 28 ).
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Fietsen en wagens
Waar is de bedrijvigheid gebleven van bijvoorbeeld de smederijen? Er waren er zes in
de buurt te vinden, waarvan alleen smederij
Spierdijk nog over is aan de Korte Lakenstraat
10/12. Eerder was de smederij gevestigd op
de hoek van de Nieuwe en Oude Raamstraat.
Voor het beslaan van paarden konden
Haarlemmers terecht bij hoefsmid v.d. Vosse
aan de Korte Houtstraat 6. En even verderop,
aan de Korte Lakenstraat 13, zat wagenmaker
J.B. Pel. Hij maakte vele soorten wagens, zoals
melkwagens, broodwagens en meubelwagens.
Ook reden er in de wijk veel bakfietsen en
rijwielen rond van het Nederlandse merk
Germaan. Wat de fietsen betreft is er anno
2013 dus op het oog weinig veranderd, alleen
zijn tegenwoordig de meeste bakfietsen
gevuld met buurtkinderen.
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Aan de Nieuwe Raamstraat 9 en later ook in
de Korte Lakenstraat was het timmerbedrijf
van de heer Prins gevestigd. Door hem werd
het bekende voetbalspel gemaakt. Op bestelling konden klanten hier ook terecht voor
diverse meubelen.

Veel zelfstandigen in de Vijfhoek kregen
hun bestaan niet cadeau; zij moesten
hier dag in, dag uit voor knokken. Maar
de schoorsteen bleef roken in de buurt,
ook letterlijk. De brandstoffen voor de
salamanders, potkachels en haarden
werden veelal geleverd door kolenboer
Pool uit de Korte Houtstraat 10. Tevens
verkocht hij briketten en
turf, wat in die tijd een
veelgebruikte brandstof
was. Op diverse adressen was aanmaakhout
voor de kachels te koop, een

Onder de circa 250 bedrijfjes en winkels
in de Vijfhoek bevond zich ook een aantal
– voor onze tijd – bijzondere bedrijven.
Zo was er onder meer een bananenstokerij, vlooientheater, kattenbakcentrale,
zuurwinkel, stempellokaal, bonthandel en
veilinghuis.
Hiernaast een ‘actiefoto’ van Verhuisbedrijf Muller en V.d. Lande, dat was
gevestigd op nummer 6 t/m 12 in de
Nieuwe Raamstraat.

toestellen. Verreweg
de grootste oliehandelaar in de buurt was
de heer Hoogerwey,
eerst te vinden aan
de Wolstraat 21, later
aan de Gedempte
Raamgracht 13.

Pel sr.)
k ann o 198 0 (Fot o B.
De eige nlij ke Vijf hoe

Koosje, Keetje en Betje
Wilden Haarlemmers hun overhemden gewassen, gestreken of
gesteven hebben? Dan konden
ze aankloppen bij de dames
Van ‘t Nederent aan de Korte
Lakenstraat 8. In dit pand bevond

Klokkenstoel en voetbal
Achter zijn woning aan de Lange Lakenstraat
10 had machinaal houtbewerker Klinkhamer
zijn werkplaats. Hij was degene die de eerste
klokkenstoel voor de Erebegraafplaats aan de
Zeeweg in Bloemendaal heeft gemaakt.
De meest bekende loodgieter was de heer
Blei uit de Breestraat 12. Hij was tevens koperslager en heeft al het koperwerk voor het
koninklijke jacht Piet Hein gemaakt.
Sm ed eri j Sp ier
dij k, in de jar
en tw int ig ge
va n de Ni eu we
ve sti gd op de
en Ou de Ra am
ho ek
str aa t, be sta
at no g alt ijd .

B. Pel sr. l eg d e e en m o o i V ijf h o e k a r c h ief a a n .

handeltje dat voor veel mensen een welkome
bijverdienste was. Hierbij werd er nogal eens
ruzie gemaakt over het aantal houtjes dat in
een bosje aanmaakhout moest zitten.
Olie Marietje (Altena), uit de Lange Bogaardstraat 22, ging met een klein handwagentje
vol oliebussen langs de huizen. Bewoners gebruikten deze brandstof voor hun petroleum-

Van de wijkraad

Van vlooien tot kattenbak

Beste wijkbewoners,
In augustus zijn wij als wijkraad weer gestart
met de vergaderingen. Hierbij hebben wij
afscheid genomen van onze penningmeester,
Robert van Dooren, die ons in een zeer hectische periode uitstekend heeft geholpen. Hij
heeft de functie met grote inzet vervuld, waar
wij hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn.
De laatste grote zaak die Robert mede voor
elkaar heeft gebracht, is het feit dat de wijkraad afgelopen mei een stichting is geworden.

zich in de achterkamer een complete wasserij.
Daar werkten Koosje, Keetje en Betje dat het
een lieve lust was. Zij beschikten over een
klein handwagentje, gemaakt door J.B. Pel,
dat precies door de voordeuropening kon.
Ook zagen buurtbewoners de dames regelmatig door de stad rondrijden op een bakfiets,
volgeladen met overhemden.

Haarlemmerolie
Dit wereldwijd bekende wondermiddel, uitgevonden door schoolmeester Claes Tilly, hielp
tegen allerlei kwalen. De samenstelling is al
eeuwen geheim, maar bestaat in ieder geval
uit terpentijnolie, kruiden en zwavel. En het is
nog steeds verkrijgbaar!
Aan de Doelstraat 13 hadden vanaf 1897 de
vijf broers Waaning hun Haarlemmerolie fabriek (zie foto hiernaast). Het is
niet duidelijk of zij het originele recept
hadden. Geheimzinnigheid alom! Er
werd gezegd dat zelfs hun knecht niet
op de hoogte was van het productieproces; hij werd weggestuurd wanneer
de olie werd gemaakt. Mogelijk maakten zij het middel na, iets wat veel
gebeurde in die tijd aangezien het een
lucratieve handel was. Alle Vijfhoekers
wisten overigens precies wanneer de
Waaning-broers hun olie gingen maken.
Dan hing er dagenlang een vieze geur
in de wijk.
Bewerking archief: Claudia Schepers

Penningmeester gezocht
U begrijpt dat wij nu dringend op zoek zijn
naar een nieuwe penningmeester. Heeft u
interesse in deze functie? Dan kunt u contact
opnemen met de wijkraad. In het colofon op
de achterpagina vindt u de contactgegevens.
In de vergadering van afgelopen mei hebben
wij ook een nieuw wijkraadslid erbij gekregen.
We verwelkomen Els Clement, die notulist
van de wijkraad is geworden.
Overlast: altijd melden
In onze laatste vergadering werd geconstateerd dat binnen onze wijk het aantal meldingen van (geluids)overlast en/of hangjongeren
laag is. Dat is opvallend, aangezien er best
vaak door bewoners over overlast wordt
gesproken. Ons advies luidt dan ook: maak
in deze gevallen melding bij de politie. Dat
kan via het (niet spoedeisende) telefoonnummer 0900-8844. Uw klacht wordt dan
geregistreerd. Doel hiervan is dat de politie
langskomt en tevens weet wat er speelt in
onze wijk.
Schoonmaakactie op 19 oktober
Leest u dit bericht vóór 19 oktober: doet u
dan ook mee met de schoonmaakactie? Die
vindt zaterdag 19 oktober plaats tussen 10.00
en 12.00 uur. Vanaf 9.00 uur staan de bezems
en koffie klaar in het wijkgebouw (Nieuwe
Kerksplein 17). Na afloop kunt u gezellig meelunchen. Hopelijk tot dan!
Duveke Kalma
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks enDoelen
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uitgelicht
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

Middeleeuwen herleven
Op zondag 15 september herleefden de Middeleeuwen in onze buurt.
Voor alweer de twaalfde keer vond het Jopenfestival plaats op het Nieuwe
Kerksplein. Er was van alles te doen voor jong en oud. Zo was er straattheater, waarbij Middeleeuwse sprookjes en mythen centraal stonden. Een
greep uit de overige ingrediënten van het festival: een verkleedwedstrijd,
muziek, demonstraties van oude ambachten, brocante, de leemtafel en
schmink voor de kinderen. Uiteraard waren er ook de nodige happen en
dranken. Kortom, een topzondag in Middeleeuwse sferen!

ALKMAAR

HAARLEM

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

Meer nieuws...
Mijlpaal: bezoeker nummer 10.000!
Na afloop van het monumentenweekend, op zondag 15
september, werd de openstelling van de Nieuwe Kerk na elf
weken afgesloten. Dit jaar bezochten 13.700 toeristen én
Haarlemmers de kerk. Daarmee komt het totaal op 31.700,
sinds de openstelling in 2011 is
gestart. Vaak ontstonden leuke
gesprekken met de bezoekers, die
soms ook over de historie van hun
eigen woonplaats en kerk vertelden.
De 10.000e bezoeker (foto) kwam
uit Franeker. Hij was aangenaam
verrast dat hij speciaal verwelkomd
werd door een van de gastheren.

Kroegen in de prijzen
Op 9 september jl. werden in de Philharmonie de winnaars
bekendgemaakt van de Haarlem Horeca Awards 2013. Café
de Vijfhoek werd uitgeroepen tot beste café van Haarlem.
Een week later was er goed nieuws voor de Jopenkerk, die
door het tijdschrift Proost is verkozen tot de mooiste bar
van Nederland. Daarbij liet de Jopenkerk onder meer het
Rotterdamse Hotel New York achter zich.

WWW.COPYCENTRE.NL

	
  

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

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

Foto ’s : Ka ro la Lefeb e r

Jazz op het plein: volgend jaar weer?

Europese prijs voor Vijfhoeks bier
Ruim 1500 bieren uit de hele wereld waren
voorgedragen voor de European Beer Star, een
prestigieuze wedstrijd voor authentieke bieren
die 18 september jl. voor de tiende keer werd
gehouden. De hoofdprijs in de categorie Dry
Stout ging naar Jopen Extra Stout.
In München konden Lydian Zoetman en
Michel Ordeman namens Jopen BV nog een
prijs in ontvangst nemen. Jopen Adriaan won
een Zilveren European Beer Star in de categorie Belgian-Style Witbier.

De organisatie van Jazz & More heeft veel positieve reacties ontvangen over het jazzpodium op het Nieuwe Kerksplein. Niet alleen van bezoekers en artiesten, maar ook van
buurtbewoners. Mede dankzij de goede samenwerking met
de wijkraad en de Nieuwe Kerk bleek het plein een prima
locatie. Aan de voet van de eeuwenoude kerk kwamen de
muzikale optredens, in een intieme sfeer, goed tot hun
recht. De organisatie zou ook aankomend jaar weer een
podium willen opzetten op het Nieuwe Kerksplein. Of dit
ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is in dit stadium nog niet
bekend. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Buuv: een nieuwe website
In het vorige nummer van het Binnenblad is een foutje
geslopen in de url van de website van Buuv. Het juiste
– vernieuwde – webadres is: haarlem.buuv.nu.
De site is onlangs vernieuwd. Neem eens een kijkje om
te zien wat u voor uw buurtgenoten kunt betekenen.
Of zij voor u.
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fijn plein

huiskamerfestival

In de herfst, samba? Hier om de hoek? Ja, want er viel wat te vieren. Op 22
september stond het Huiskamerfestival namelijk alweer voor het vijfde jaar
op rij op het programma. “Het was een mooi feest, voor en door Vijfhoekers.”

D

at zegt Niels Weijers, die vijf jaar
geleden eigenaar werd van Café de
Vijfhoek. Als kersverse kroegbaas
besloot hij een nieuw evenement in het leven
te roepen: het Vijfhoek Huiskamerfestival. In
twaalf huiskamers in de wijk vinden intieme
optredens plaats van muzikanten, zangers,
cabaretiers en andere kleinkunstenaars.

Niels Weijers proost op een geslaagd festival.

“Het eerste jaar moest ik lobbyen om genoeg
huiskamers te krijgen. Nu komen er regelmatig mensen vragen: ’Mag mijn huiskamer
meedoen?’”, aldus Niels, die het festival organiseert samen met het theater- en muziekduo
Speelman & Speelman. “Ik regel de huiskamers en de logistiek, zij de artiesten.”
Ook dit jaar was er weer een gevarieerde lineup, van fado-zangeres Daisy Correia tot Van
der Laan & Woe, de rising stars in de cabaretwereld. Niet gek dus, dat de kaarten al binnen
een paar uur uitverkocht waren.

“Dat is echt de gedachte van het festival:
voor en door de Vijfhoekers. Zo hebben we
ook iets van dertig vrijwilligers, van wie de
meesten in de wijk wonen.”
Op het plein traden ‘s avonds diverse bands
op, waaronder Chef’Special. En als cadeau
voor de vijfde verjaardag van zijn café en het
festival was er nog een verrassing geregeld
voor Niels: een swingend optreden van een
Braziliaanse brassband.
“Dat was geweldig, het ging helemaal los
op het plein. Het waren even Braziliaanse
sferen in de Vijfhoek, met trommelaars en
mooie dames in string”, blikt Niels terug op
de geslaagde zondag. “Na afloop van het
festival werd ik nog gemaild door artiesten
en aangesproken door buurtbewoners, om te
bedanken voor het leuke feestje. Dat is waar
we het voor doen.”

De mooie verhalen van
Jopie de Voddenboer

A
Zonder vrijwilligers geen feest...

Ook zonder kaartje kon je meegenieten, want
op het plein voor het café was eveneens
een uitgebreid programma, met als thema
‘5’. “We hadden in de namiddag het ‘5 over 5
moment’. Alle artiesten hadden een cadeau
meegenomen. Deze werden ‘verbingood’ door
de kids uit de buurt”, aldus Niels.
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René Snoeks in de rol van Jopie.

ls jongetje kwam René Snoeks voor
het eerst in de Vijfhoek, samen met
zijn vader. “Gingen we naar Schele
Kees in de Lange Annastraat, die brommertjes
verkocht. En op zaterdag gingen we langs bij
Jopie de voddenboer, die vanuit de Vlamingstraat handelde in allerlei tweedehands
goed.”
Tijdens het Huiskamerfestival op 22 september kroop René als verhalenverteller in de
huid van deze markante Jopie. “In een oude
jas, met een pet op en een bakfiets vol ouwe
zooi. In zeven minuten – meer zendtijd kreeg
ik niet – heb ik kort en krachtig de wijk neergezet. Over het ontstaan ervan, de lakenindustrie en de kleurrijke buurtbewoners.

Fo to v an w ele er, gevo nden o p Face bo o k:
vrie nden maken in de zandbak o p het plein.

Het dorpsgevoel,
ook op Facebook

Een intiem optreden in een van de huiskamers.

Ik ken de buurt nog uit de jaren zeventig, toen
het hier verwaarloosd was. Overal in de
straten zag je bordjes met ‘onbewoonbaar
verklaarde woning’. Het was een wijk van
gribus, waar dingen gebeurden die het
daglicht niet konden velen. In sommige cafés
werd meer onder dan boven de bar verkocht.
Ook waren er regelmatig knokpartijen op de
Botermarkt als er automarkt was.” Met een
lach: “Het kickboksen is daar uitgevonden.”

Het kickboksen is
op de Botermarkt
uitgevonden
In de jaren tachtig en negentig kwamen er
veel nieuwe bewoners, die de vervallen panden
kochten en opknapten. “De harmonie en
saamhorigheid, die zijn er nog steeds. Dat zie
je ook weer bij het Huiskamerfestival”, zegt
René, die als freelance journalist van onder
meer De Haarlemmer de stad op zijn duimpje
kent. “Ik woon hier niet, maar de Vijfhoek is
wel mijn favoriete buurt van Haarlem.”
Tot slot: wat was voor René het hoogtepunt
van het afgelopen Huiskamerfestival? “Dat
was het optreden van Chef’Special. Ik heb ze
vaker zien optreden, maar dan op grote podia
zoals in de Haarlemmerhout. Nu stonden ze
vol overgave op een klein podiumpje op het
plein te spelen, in een intieme sfeer op een
halve meter van me vandaan; dat krijg je
nergens.”
Tekst: Annemarie van der Eem
Foto's: Daniel Massain

De buurt gaat digitaal, want sinds kort is er
op Facebook de pagina We❤5HoekPlein.
Op deze pagina zijn foto’s en verhalen te
vinden van wat zich vandaag en gisteren
heeft afgespeeld op het Vijfhoekplein en
elders in de buurt.
Daarnaast blikken buurtbewoners terug
op hun kennismaking met de wijk.
Zo ook Mirjam Touw, die in 1995 in de
Lange Raamstraat kwam wonen.
“Het plein werd mijn tuin, mijn plek om mijn
vrienden en buren te zien en te spreken,
verjaardagen te vieren van de kinderen, te
spelen, kopje koffie te drinken en om kennis
te maken met de mensen om me heen.
Het café werd mijn tweede woonkamer
en mijn werkplek. Ik heb ze daar allemaal
ontmoet en leren kennen als lieve vrienden,
jong en oud. We deelden de zorg, we
voedden elkaars kinderen op...
Maar vooral, we leerden de buurtbewoners
van weleer kennen. De mensen die zo’n wijk
laten leven en laten stralen, en met wie we
konden lachen en schelden.
Buurvrouw Jannie, buurman Ed en Marian,
Onze Nico, Hans Bibber, Ko, buurman Arie,
buurman Henk, Geeske, Maria, Gerrit,
buurvrouw Joke, Hannes en Yvonne, Rinus,
Henk eentand, Onze Theo, Jos
Monnikendam, Floor, kapper Martin...
Dat is de 5HOEK. Elkaar zien, er voor elkaar
zijn, beetje zorgen en vooral buiten op het
bankje ouwehoeren, met een biertje voor
de droge kelen.
In al die jaren dat ik daar heb gewoond
voelde ik me ondergedompeld als in een
warm bad. En waar nodig waren we er voor
elkaar. Dat is wat iedereen daar zocht
en vond!”
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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
In de Korte Wolstraat werd onze bezorgster half augustus aangenaam verrast.
Op een van de brievenbussen trof zij deze sticker aan. De bewoner wil geen
huis-aan-huis-reclame ontvangen, maar blijkt als trouwe lezer van het
Binnenblad geen nummer te willen missen. Zo zien we het graag!
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto 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 december 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.

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 Lagewaard.
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 en 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
Jochem Koetsveld, secretaris
Henk Walstra, lid 		
Bert Gijrath, lid
Els Clement, lid

551 06 20
534 45 93

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

