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Wilsons is niet meer
De menselijke maat en de Vijfhoek
Van liftkoker naar stripkoker
.........
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HET GEHEIM VAN DE PAPI-PIZZABODEM
Klinkt als een stripverhaal van
Kuifje, maar is het verhaal van
Tony, de Italiaanse spraakwaterval van Casa di Papi die het
fameuze Papi overnam. Onlangs
won hij de ‘Excellenze Italiane’
(voor het gebruik van verse
producten, algehele sfeer
en gastvrijheid).
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HET IS STIL OP HET WILSONSPLEIN
De Wilsons Bar gesloten; een einde
aan een legendarisch tijdperk. Rik en
Rocco blikken nog één keer terug op de laatste
jaren. Over de fantastische Koningsdagen, met
altijd Haarlemse zangers. De legendarische
halloweenparty’s en natuurlijk over de Canal
Parade tijdens de Gay Pride in Amsterdam.
“Alles kon bij ons. Niets was te gek. Er valt met
de sluiting van de Wilsons een groot gat op
uitgaansgebied”. Rocco verzucht: “Waar moeten
wij zelf nu uitgaan?”
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HET PATRONAAT GEBOREN IN DE VIJFHOEK
Althans volgens het verhaal van Peter Koppen,
medeoprichter en voormalig directeur van het
Patronaat, hét poppodium van Haarlem.
Hij organiseerde toen het Patronaat er nog
niet was al festivals en her en der optredens,
zoals iedere maandagavond in café de Gooth
op de Botermarkt. Later is hij bij toeval bij het
poppodium betrokken geraakt.
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EEN FEEST VAN HERKENNING
Sigmund, Dirkjan, Agent 327,
Loutje van de Grote Markt
herkenden we al snel maar het is een leuke
ontdekkingstocht om alle bekende en minder
bekende figuren te zoeken op de nieuwe
'stripkoker' van de parkeergarage op het
Hortusplein. Thé
Tjong-Khing, de
veelbekroonde
Haarlemse striptekenaar en illustrator,
vertelt over zijn

hoogtevrees en de samenwerking met Diego
Teroba, een kunstenaar die ook decorateur en
vormgever was in de Efteling.
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EEN INSPIREREND CAFÉ
Mensen inspireren om bij te dragen
aan een betere, duurzame en houdbare samenleving, Dat is het verhaal van Imre
van Son en Jens Kimmel van werkcafé ‘Laatbloeien’. Niet zomaar een werkcafé, maar een
zaak met een bijzondere missie.
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DINO, BORIS, MICKY, JOLLY, LENTE, BALU,
MONEY OF SCOOTER?
Je zal maar 7 zijn en elke week moeten kiezen
op welk paard je mag rijden. Enthousiast vertelt
Bo Spiering over het leven in de binnenstad en
haar hobby’s: paardrijden dus, watersport en
sinds kort gitaarspelen. O ja, ze rijdt het liefste op
Jolly: ”die is lekker zacht en heeft mooie manen.”
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MENSEN EN KUNST VERBINDEN
Volgens nieuwbakken winkeleigenaar Ronald Brouwer van
Kunst & Cappuccino kan het nog veel leuker
worden in de Gierstraat. In plaats van mislukte
graffiti ziet hij liever aansprekende kunst in de
straat, gemaakt door Haarlemse kunstenaars.
Lees zijn inspirerende verhaal.

HET VERHAAL BIJ
DE COVER
Een groet vanaf de
toren van 'onze'
Nieuwe Kerk aan de
Kathedrale Basiliek
St Bavo. De foto is
gemaakt door
Vijfhoeker Luke
Bartolo.
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LAADPAALKLEVER
Ik ben geen tegenstander van vernieuwingen, maar nu er vlak voor mijn
deur een parkeerplaats is voorzien van
een laadpaal, wordt het me toch echt
te gortig. Daar mag je dus als Teslaloze burger niet parkeren. Alsof dat al zo
gemakkelijk ging. En dat niet alleen,
vorige week toeterde een taxichauffeur
’s nachts de hele straat wakker omdat hij
zonder stroom zat. Had een andere
milieubewuste rakker zijn auto na het
opladen aan die paal laten staan. Dat is
niet verboden, dus waarom zou je? Dus
nodigde ik mijn goede vriend Harrie,
een Amsterdamse rasklager, maar eens
op de koffie om te vragen wat hij van
deze ontwikkeling vindt. Misschien dat
we samen een oplossing zouden kunnen
verzinnen. Je moet toch ergens protest
kunnen aantekenen.
Toen Harrie arriveerde, zag ik dat hij
op de laadpaalplek wilde parkeren. Dus
deed ik de deur open en riep: “Ja, dát
mag dus niet meer!” Maar hij ging
onverstoorbaar door en pakte een geel
snoer van de achterbank.
“Jij ook al?”, vroeg ik verbijsterd.
“Hoezo?”
“Lid van de laadpaalmaffia.”
“Nee, hoezo?”
“Je hebt toch een elektrische auto.”
“Ikke niet. Moet dat dan?”
Bleek hij een kapot gereden snoer op
straat te hebben gevonden dat hij nu
iedere keer in het stopcontact van zo’n
paal stopt, om vervolgens het losse eindje tussen zijn benzineklep te klemmen.
Geen haan die ernaar kraait. Niemand
die het opvalt. Altijd plek. En het leuke
is, ter bevordering van het klimaatherstel zijn er geen parkeerkosten.
“Zou jij ook moeten doen. Waarover
wilde je me eigenlijk spreken?”
“Nee, laat maar. Cognacje bij de koffie?”
“Eentje dan, want ik moet nog rijden.”

Binnenvetter
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ONDERNEMER IN BEELD
Zoek niet verder...

Elektro R. van Putten&Zn.

Casa di Papi
‘Klein Italië in Haarlem’
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BIERSPIJS
WANDELING
Bierstad Haarlem laat zich van z’n
allerbeste kant zien. Wandel langs 6
Haarlemse horecagelegenheden.

’Al sinds 1978 is Casa di Papi, voorheen Papihuis, bekend onder
vele Haarlemmers. Vooral om de heerlijke pizza's die met veel
liefde en passie bereid worden. Sinds juli 2017 is Papihuis
overgenomen en gaat verder onder de naam Casa di Papi.’ Zo is
te lezen op hun website. Eigenaar Tony is heel duidelijk: “Het is
mijn passie om Casa di Papi beroemd te maken”.
De uit Noord-Italië
afkomstige Tony woont
en werkt al 15 jaar in
Nederland. Samen met
zijn Nederlandse vrouw
Linda die hij in Griekenland
heeft ontmoet, is hij Casa
di Papi begonnen. “Een
vriendin van mij stuurde
mij op enig moment een
bericht dat er een Italiaans
restaurant te koop stond in
Haarlem. Ik was daar wel
in geïnteresseerd en nam
direct contact op met ‘de
oude papi’.
We hadden al snel een
goede klik; onze liefde en
passie voor eten was wat
we gemeen hadden. Na de
kennismaking was de zaak
dan ook al snel beklonken”.
Tony
Tony won zelfs zoveel
vertrouwen bij de oude
eigenaar dat hij hoogstpersoonlijk - en onder strikte voorwaarden ‘deel het verder met niemand’, het recept van de fameuze papipizzabodem heeft gekregen. “Een recept dat al 41 jaar alleen
binnen de familie bekend was!”, aldus Tony. “Maar ik heb het wel
nog iets verbeterd”.
Van Papi naar Casa di Papi
Dat de naam Papi bleef, was volstrekt vanzelfsprekend. “Die naam
is zo bekend, dat is alleen maar handig. Het verhaal gaat dat Papi
stond voor PAnnenkoeken en PIzza. Ik gebruik liever de letterlijke
vertaling van papi. Casa di Papi betekent letterlijk ‘huis van de
vader’. Wat staat voor een plek waar iedereen welkom is, een

huiskamer.” Vanaf de start heeft Tony het doel om van Casa di
Papi een succes te maken. Dat betaalde zich al snel uit in de prijs
die Casa di Papi heeft ontvangen: de ‘Excellenze Italiane’. Deze
prijs wordt, in andere landen dan Italië, uitgereikt aan Italiaanse
restaurants die verse producten gebruiken. Maar ook voor de
algehele sfeer in het restaurant en de gastvrijheid.
Tony is daar supertrots op: “Ons succes is dat we werken met
verse, seizoensgebonden
producten, samen met de
beste Italiaanse ingrediënten.
Het grootste deel van de
mensen die hier werken
is Italiaans; we hebben de
kok speciaal ingevlogen
uit Napels. We schenken
Italiaans bier en Italiaanse
wijn. Daarnaast maken
we ook onze ‘dolces’, de
nagerechten, zelf en we
bakken elke dag vers brood
in eigen oven. Eigenlijk is
Casa di Papi ‘klein Italië in
Haarlem’.”
Als een kind zo gelukkig
Dat is ook het gevoel dat
je krijgt als je binnen bent
bij Casa di Papi: je waant
Totto
je in Italië. Tony maakt een
praatje met iedereen, loopt
rond, stuurt met Italiaans
temperament de mensen
aan die bij hem werken, en trekt en passant nog wat mensen die
buiten de menukaart aan het bekijken zijn op charmante wijze
naar binnen. Dat hij zeven talen spreekt is ook handig als er
toeristen langskomen. Zijn perfectionisme helpt hem, hij doet het
graag goed. “Ik voel me als een gelukkig kind. Ons succes maakt
me blij.” Hij wijst naar de muur: “Kijk eens naar die bierviltjes,
allemaal met tekeningen van kinderen die hier hebben gegeten.
Beter kan toch niet?” Tot slot benadrukt Tony: “Je schrijft toch
wel op hè, dat ik het niet alleen doe en kan. Ons succes is zeker
ook te danken aan alle mensen die bij Casa di Papi werken!”
Tekst: Petra Niewenhuis. Foto's: Thera ter Beek

Zondag 10 november | 12.00 - 17.00 uur
€55,- p.p. (6 bier-spijscombi’s)

Koop je tickets op www.jopenkerk.nl/haarlem
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‘WILSONS BY R&R’ IS NIET MEER

De een heeft er wel vrede mee. Voor de ander
is het nog wat gek. Rik en Rocco hebben na vijf
intensieve jaren de huur opgezegd en daarmee is
de Wilsons niet meer. De tent is leeg. Het is stil op
het Wilsonsplein. “Maar we hebben alles wat we
mee hadden kunnen maken, meegemaakt.” Rik
en Rocco blikken nog één keer, exclusief voor het
Binnenblad, terug op hun Wilsons-periode.

HET BEGIN
September 2014 startten Rik en Rocco met ‘Wilsons by R&R’. Nog geen
jaar nadat ze elkaar op die locatie ontmoetten: “We waren net samen
op vakantie toen we hoorden dat de Wilsons failliet was verklaard. We
dronken nog een drankje en besloten: ‘Laten wij het overnemen’. En na
enige onderhandeling was het voor elkaar. Zo hadden we binnen een jaar
verkering, gingen we samenwonen, startten we een eigen zaak en namen
we een kat!”
INTERIEUR AANGEPAST AAN DE VLOER
Met minimale middelen en maximaal effect hebben Rik en Rocco de
Wilsons opnieuw ingericht. “Vooral de vloer was vreselijk, dat vond
iedereen. Van die rode 30-bij-30-tegels. Het leek wel een kelder…. .”
En dat bracht het creatieve brein van Rocco in beweging: “Dus maakten
we er een echte kelder van. Met steentjesbehang en industriële lampen.
We hebben gewoon de rest van het interieur aangepast aan de vloer.”
Tot aan de opening werd er nog aan gewerkt: “Een dag van tevoren
besloten we dat de achterwand van de bar toch niet paste bij de kelderuitstraling. Een paar uur voor de opening hebben we nog vakjeskasten bij
Ikea gehaald. Daar passen namelijk precies drankflessen in.”
VAN GAY NAAR MIX
Was voorheen Wilsons echt een gay-bar, Rik en Rocco wilden ook
een breder, meer gemixt publiek. “Alles kon bij ons. Niets was te gek.
We hebben zoveel gave dingen gedaan. Zo waren de Koningsdagen
fantastisch. Met altijd Haarlemse zangers. Zo gezellig en ongedwongen,
waarbij je totaal verschillende mensen lol met elkaar ziet hebben.
Geweldig!” Ook de halloweenparty’s waren legendarisch: “We bouwden
een kerkhof, overal lag bloed en er stonden verminkte paspoppen. Naast
Grappig dat
ze
de bar hingen enorme spinnen en het hele plafond was volgehangen
voor elk fees
t hun
logo aanpas
met
spinrag. Totdat op een keer een dragqueen met een enorme pruik
sen
binnenkwam en alle spinrag daar aan vast bleef kleven.”
Een eigen zaak hebben, kan handig zijn als het kerst is. Ruimte genoeg
om met de hele familie aan het kerstdiner te kunnen: “Onbekenden die
toevallig langs kwamen en niet wisten dat we dicht waren, schoven er
gewoon bij aan. Magisch! En dat was nog wat: alle kerstversiering was uit
de auto gestolen. We moesten halsoverkop alles nieuw kopen. Klanten
en buurtbewoners die dat hoorden, kwamen zomaar spullen brengen.
Zo lief! We hadden nog nooit zoveel kerstversiering en het was ook nog
nooit zo’n bonte mix.”
Een hoogtepunt was met een eigen boot meedoen aan de Canal Parade
tijdens de Gay Pride in Amsterdam. “Het is zo gaaf om de naam van je
eigen zaak op een boot te zien staan. We hadden een mega confettikanon
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dat zes meter hoog spoot. Als er op het nieuws beelden van dat jaar voorbij komen,
zie je altijd onze confetti.”
“Het is wel jammer dat er de afgelopen jaren geen EK- of WK-voetbal is geweest. We
zagen het al helemaal voor ons: nepgras, met een spuitbus lijnen op de vloer maken
en een beamer en groot scherm. Maar gelukkig was daar het afgelopen songfestival.
We waren afgeladen vol. Iedere keer als we dachten dat er niemand meer bij kon,
kwam er weer een nieuwe groep mensen binnen en vond iedereen uiteindelijk een
plekje. Wat een feest!”
BETER TWEE DAGEN SUCCESVOL
Voor Rik en Rocco was de Wilsons ‘voor erbij’. Ze hebben allebei ook ander werk.
Rocco werkt bij zijn ouders in de slijterij in Haarlem-Noord. Rik is verantwoordelijk
voor alle horeca in het Rijksmuseum. Toch waren ze in het begin, zoals het altijd
was, vijf dagen in de week open. “Superleuk. Maar op een gegeven moment werd het
wel heel zwaar. Vooral als het rustig was. En als je het niet leuk meer vindt, dan ga
je toch niet open? We hoefden het voor de financiën niet te doen. Bovendien: je kunt
beter twee dagen succesvol zijn, dan vijf dagen half. Dus waren we het laatste jaar
alleen op vrijdag en zaterdag open.”
EN NU?
Rik en Rocco hebben geen spijt van hun beslissing: “Een jaar geleden is de keuze
om te stoppen al gemaakt. Het was tekenen voor weer vijf jaar of het voor gezien
houden. Dat was wel gek: wij wisten al dat we gingen stoppen, maar omdat we
geen zin hadden in media- of andere aandacht, hielden we het nog voor ons.” Ook
de wetgeving helpt mee: “Er mag straks niet meer worden gerookt in een rookhok
binnen. Daar ga je last van krijgen.”
Op het slotfeest kwam wel ineens de mokerslag. De dag erna begonnen ze met
opruimen en op dinsdag was het pand echt helemaal leeg. “Omdat niemand Wilsons
over wilde nemen, hebben we alle spullen meegenomen, weggegeven, verkocht of
gaan we ze nog verkopen. Zelfs de bar is eruit. Het is onbekend wat er nu met het
pand gaat gebeuren.”
Het gemis gaat nog wel komen. Rik heeft zich in de Wilsons-jaren ontpopt tot
DJ. Dat gaat hij wel missen. En Rocco vult aan: “De laatste zes jaar stond ik ieder
weekend achter de bar. En ik kom al in de Wilsons sinds mijn zestiende. Ik mis de
mensen, de bargesprekken. Je komt ze niet zomaar meer tegen.” En er valt met de
sluiting van Wilsons een gat op uitgaansgebied. Rocco verzucht: “Waar moeten wij
zelf nu uitgaan?” Maar het brengt ook nieuwe dingen: “We hebben onze weekenden
terug en we hebben zelfs een vakantie geboekt van 23 dagen. Zolang hebben we dat
nog nooit samen gedaan!”
DE AFSLUITING
“De eerste eigenaren van de Wilsons hebben in hun eerste jaar een fles port apart
gezet. Deze fles is van eigenaar op eigenaar doorgegeven en heeft dus 40 jaar op de
plank gestaan. Nu mag hij open. Wellicht dat we dat samen kunnen doen met een
aantal andere oud-eigenaren. Dan sluiten we het tijdperk Wilsons echt af.“
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto's: archief Wilsons

VEERTIG JAAR HISTORIE
Veertig jaar geleden is de Wilsons gestart door Fons en Martin, eerst nog onder de
naam Argos. Zij hebben van Wilsons een succes gemaakt. In de hoogtijdagen waren ze
wel drie keer vol op één dag en liep er zes man personeel rond. Beiden zijn inmiddels
overleden. Daarna volgden Tim en André. Zij hebben tien jaar volgemaakt en het ook
heel goed gedaan. Raymond kwam in 2000 en heeft de hele tent met zilver en staal
verbouwd tot een glimmende locatie. Met zogeheten ‘traanplaten’ op de vloer. De
laatste zeven jaar vóór Rik en Rocco heeft Ronald de Wilsons uitgebaat.
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ij woont al bijna dertig jaar met
veel plezier in de Popelingstraat.
Peter Koppen (61), medeoprichter
en voormalig directeur van het
Patronaat, hét poppodium van
Haarlem. De laatste jaren werkt hij lekker
thuis: “Mijn overbuurman zit op een meter
afstand van me als ik aan het werk ben. Ik kijk
zo bij hem naar binnen bij wijze van spreken.
En zo is de oude Vijfhoek helemaal gebouwd,
fijn dicht op elkaar. Daardoor is er meer
ontmoeting en contact tussen de mensen.”

Het is wel bijzonder hoe hij bij het poppodium
betrokken is geraakt. Met als achtergrond een
financieel-economische opleiding had hij een
baan bij de Rabobank. Peter: “Er werkte bij de
bank een personeelsfunctionaris, die was een
goede vriend van de wethouder, en diens zoon
zat bij het clubje dat het initiatief voor een
poppodium wilde nemen. En ze zochten iemand
die verstand had van geld.
Zo ben ik er bij gekomen in
1980, het leven hangt aan
elkaar van toevalligheden.”
Festivals
Je zou kunnen zeggen
dat het Patronaat is
geboren in de Vijfhoek. De
initiatiefnemers kwamen
iedere maandagavond
bij elkaar, thuis bij
medebestuurslid Jan
Reijnders in de Lange
Raamstraat, tegenover café
de Vijfhoek. Peter: “Dat
was een heel ander café
dan waar ik nu lekker mijn
krantje lees en een biertje
drink. Wij keken zo vanuit de
keuken, waar we vergaderden, door het zijraam
van het café naar binnen en ja, daar lag wel
eens geld op tafel als er werd gegokt. Een heel
andere buurt dan nu. We organiseerden, toen
het Patronaat er nog niet was, festivals en her
en der optredens, zoals iedere maandagavond
in café de Gooth op de Botermarkt. In 1984
konden we met hulp van de gemeente de
gymzaal van de oude jongensschool van het St.
Antonius Patronaat aan de Zijlsingel verbouwen
tot poppodium.”
Patronaat
Het Patronaat heeft in zijn historie eigenlijk
alleen maar groei gekend. Dat betekende dat

WOON JIJ OOK HIER?

in 1995 het moment was bereikt dat er een
echte directeur moest komen. Dat werd Peter
Koppen: “Ik zegde mijn baan op bij de bank,
waar ik financieel gebeiteld zat, met goede
arbeidsvoorwaarden, een goed salaris. Toch
heb ik niet lang nagedacht, ik heb het gedaan
en er geen enkele spijt van gehad. Ik ben tien
jaar directeur geweest en mijn belangrijkste
doel was een nieuw Patronaat, want we waren
natuurlijk al flink uit ons jasje gegroeid.”
Nieuw bloed
In 2005 gaat het nieuw gebouwde Patronaat
open en stopt Peter: “Al mijn doelstellingen
waren bereikt. In 1984 begonnen we met
10.000 bezoekers, vanaf de nieuwbouw
kwamen er 120.000 per jaar. En het was vooral
ook tijd voor nieuw bloed. Ik heb daarna een
jaar sabbatical genomen en sindsdien ben
ik adviseur in de culturele sector. Ik werk als
zelfstandige voor LAgroup, een adviesbureau
in de culturele sector, waarvan ik sinds
enkele jaren partner ben. Wij adviseren
theaters, poppodia, filmhuizen, musea en
andere culturele instellingen in het land over
oplossingen en kansen.”
Erfgoed
Geboren in de Amsterdamsebuurt, voelt Peter
zich in de Vijfhoek helemaal op z’n plek. Hij
woont er in zijn eentje, maar niet alleen. Zijn
zoon Niels is 34, woont niet meer thuis, maar
komt regelmatig langs. Vriendin Jorien en haar
dochter Lara van 12 zijn er vaak. Peter: “Ik
vermaak me hier prima en de oude Vijfhoek
is echt mijn buurt. Ik houd van de mooie
menselijke maat van deze buurt, die wij hebben
geërfd van de mensen die hier ooit woonden
en werkten. Ik ben als vrijwilliger ook actief bij
de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut,
die bescherming van het erfgoed als doel heeft
en dat doe ik voor Haarlem. Zeker nu er in het
dicht bebouwde Haarlem nog meer woningen
bij moeten komen, staat het erfgoed onder
druk. Ook in de Vijfhoek. Maar soms gaat het
ook zo maar goed. Het pandje op de hoek van
de Tuchthuisstraat en de Botermarkt bleek
ineens een rijksmonument. En hoewel het
mooie interieur van de paardenslager niet was
beschreven, en dus zo gesloopt mocht worden,
is het mooi gerenoveerd. Compliment voor
Mabrouk, de nieuwe eigenaar. Dat is mijn hobby,
dat vind ik mooi en daar wil ik me voor inzetten.”
Tekst: Hans Smit
Foto's: Thera ter Beek
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STRIPKOKER OP DE RAAKS

Als bewoner van de binnenstad
met zoveel voorzieningen dichtbij,
parkeer je misschien niet zo vaak
in parkeergarage Raaks. Maar ga
er nu wél even kijken, anders mis
je iets moois: de liftkoker van deze
parkeergarage op het Hortusplein is
namelijk een stripkoker geworden.
De vier muren van de liftkoker hebben een
kleurrijke schildering gekregen met stripfiguren. Door het glas heen zie je over alle vier de
muren heen een enorm groen monster, met
daarnaast vele stripfiguren. De ontwerper
van deze muurstrip is de 86-jarige Haarlemse
kunstenaar Thé Tjong-Khing, die in zijn lange
carrière diverse prijzen in de wacht sleepte met
zijn (prenten)boeken en strips.
Tjong-Khing: “De opdracht was om iets te

ontwerpen met stripfiguren, figuren uit mijn
boeken, iets dat op Haarlem slaat en iets dat
te maken heeft met de maakbare wereld.
Haarlem heb ik hier verbeeld als Kenau. Het
verhaaltje achter mijn ontwerp is dat Haarlem
wordt aangevallen door een monster; de stripfiguren rennen haar te hulp.”
Tjong-Khing vertelt verder: “En wat betreft
de maakbare wereld: ik heb de wereld van de
koker gemaakt naar eigen inzicht. Het verhaal
begint in een striptekenstijl, dat is op de muur
tegenover de ijssalon. Maar verandert in een
meer schilderachtige stijl op de derde muur,
tegenover de sportschool.”
Vaste hand en hoogtevrees
The Tjong-Khing heeft zelf ook meegewerkt
aan de uitvoering van de strips op de liftschacht, maar wil benadrukken dat dit werk
vooral is gedaan door Diego Teroba, een
kunstenaar die ook decorateur en vormgever
was in de Efteling.
Tjong-Khing: “Diego was een schot in de roos.
Met bewondering heb ik gekeken hoe Diego’s
penseel met vaste hand razendsnel heel
precies langs lijntjes ging. Mij lukt dat niet
meer. Ik heb hier en daar wat mee geschilderd.
Balanceren op twee smalle plankjes breed
was wel een ding, met mijn hoogtevrees. Maar
mijn grootste zorg was dat ik geen verfpotten
omver schopte. Dat is toch één keer gebeurd,
gelukkig niet boven hoofden van parkeerders.”

Herkenning
Het is een heerlijk uurtje zoeken en herkennen
van bekende en minder bekende stripfiguren.
Iedereen kent wel Sigmund en Dirkjan. Ken
je ook personages uit de boeken van Thé
Tjong-Khing zelf, meneer en mevrouw Hond,
met taart? Thé denkt dat het meeste voor
Haarlemmers geen nadere uitleg behoeft: “De
reus van Haarlem is niet te missen en zie je ’de
mug’, het wapen van Haarlem en een deel van
het stadhuis?” Uit de Haarlemse geschiedenis
zijn er ook Kenau Simonsdochter Hasselaer en
de uitvinder van de boekdrukkunst Laurens
Janszoon Coster.
De initiatiefnemers voor dit streetart project
zijn Stripdagen Haarlem en de gemeente Haarlem. Met deze stripkoker zetten zij Haarlem
nog meer op de kaart als dé stripstad van
Nederland.
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Thera ter Beek, Gerrit Spruijt

”Mijn grootste zorg
was dat ik geen verfpotten omver schopte.
Dat is toch één keer
gebeurd, gelukkig niet
boven hoofden van
parkeerders.”
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DOE MEE!

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.

ZOEK DE VERSCHILLEN
De trouwe lezer van het Binnenblad kent
misschien nog de rubriek ‘Zoek de
verschillen’, waarin we heden en verleden
in onze wijk naast elkaar leggen.
Met uw hulp kan er misschien een nieuwe
serie ontstaan. Tips en foto’s van toen en nu
zijn van harte welkom: mail de redactie op
redactie.binnenblad@gmail.com

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS

Doneer voor Hannes’
vogels en geef kleur
aan het Wilsonsplein

Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004
Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

Komen de tien vrolijke, kleurige, houten vogels van
wijkkunstenaar Hannes Kuiper terug op hun palen op het
Wilsonsplein? De helft - vijf kunstwerken - staat dankzij
geld van de gemeente al in de (grond)verf bij Hannes.

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

UW UITVAART, MIJN ZORG

Wilt u dat die andere vijf in de lente ook weer binnenvliegen? Doe dan mee met de crowdfundingsactie van ons
wijkwerkgroepje! Gulle donateurs gaven inmiddels al ruim
tweeduizend euro en daarmee zijn alweer twee vogels
gered. Nou die andere drie nog: drieduizend euro is nog
minimaal nodig.

www.loeshofhuis.nl
06 55797585 - 24/7 bereikbaar

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

Doet u mee? Elk bedrag is welkom. Wie meedoet vergaart
sowieso eeuwige roem in de wijk, mét naamsvermelding.
Een extraatje voor wie meer dan honderd euro geeft: u
krijgt een unieke ‘vogelets’ van het kunstenaarsechtpaar
Hannes Kuiper en Christine Peursum.

Alexanderstraat 1 zwart
2011 VE Haarlem
www.peterkamper.nl
kamper@xs4all.nl

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Vlieg mee en doneer!

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

Contact:
Ton Barger
06 36 30 79 63
tonbarger@gmail.com
rekening: NL 65 INGB 0003849750 o.v.v. Vogels Hannes
(Vergeet niet uw e-mailadres door te geven!)

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

Volgens het rapport van de verkeerspolitie was in
1974 de hoek Breestraat/Vijfhoekspleintje een
van de meest zorgwekkende verkeersknelpunten
van Haarlem.

	
  

Dezelfde plek 40 jaar later…
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EEN INSPIREREND CAFÉ

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

Laatbloeiers in de Vijfhoek

O

Op Raamvest 29A opende begin dit jaar het werkcafé ‘Laatbloeien’. Niet
zomaar een werkcafé, maar een zaak met een bijzondere missie. Daar wilden
wij van het Binnenblad natuurlijk alles over weten. Tijd om eens een bezoekje
te brengen en te vragen naar het idee achter dit bijzondere initiatief.

p een mooie nazomermiddag spreek
ik met Imre van Son en Jens Kimmel.
Twee leden van het redactieteam
van Laatbloeien.
Imre: “Laatbloeien is oorspronkelijk begonnen
door de tweets van ondernemer Martin
Schuurman over een houdbare, eerlijkere
samenleving. Hij kreeg behoorlijk wat volgers
en besloot toen om in teamverband een
website te lanceren waar hij en anderen
meerdere artikelen over dit onderwerp
plaatsen.” Later is het idee voor een werkcafé
ontstaan. Het team werkte destijds vaak
in koffietentjes bij gebrek aan een vaste
werkruimte en zij hebben het huidige werkcafé
ingericht op basis van wat zij fijn vonden en
juist misten tijdens dit nomadenbestaan.
Het redactieteam is sinds die tijd uitgebreid
met Imre, Jens en Jeske Jongerius. Jens is van
oorsprong politicoloog en een echte idealist. Hij
vindt het leuk om daar creatief over te denken
en te schrijven. Imre is Neerlandicus en heeft
o.a. voor een uitgever en voor SIRE gewerkt.
In die periode werd hij al aangetrokken door
het idealistisch schrijven. Jens: “We hebben
alle drie een mooie mix qua achtergrond. Jeske
is antropologe en zo kunnen we onze ideeën
en gedachtegoed vanuit onze eigen context
benaderen en dat maakt dat we echt creatief
kunnen zijn.” Dat er bijzondere dingen uit de
pen komen, wordt wel duidelijk als Imre en
Jens me vertellen dat ze bezig zijn met een
alternatieve troonrede, de ’traptrede’.

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

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

Het uitgangspunt van Laatbloeien is om
mensen te inspireren bij te dragen aan een
betere, duurzame en houdbare samenleving. Er
worden artikelen geschreven maar ook andere
events bedacht om dit gedachtegoed bekender
te maken en te laten bloeien.
Op 16 oktober zijn ze gestart met het
’broedcafé’. Een evenement waar een spreker
wordt uitgenodigd die op zijn of haar unieke
manier bijdraagt aan een mooiere samenleving.
De eerste aflevering was Erik Boele van De
Oesterzwammerij te gast.

Jens: “Door onze artikelen op die manier om te
zetten naar een fysiek event hopen we op een
concrete uitkomst, bijvoorbeeld door het delen
van kennis, gebruikmaken van elkaars netwerk of
financiële bijdragen om een mooi initiatief van de
grond te krijgen.” Het werkcafé is de standplaats
voor het redactieteam en wordt gerund door
Chana Teerlinck. Ook is het een fijne werkplek
voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

I m r e va n S o n ( L ) en J en s K i m m el ( R) va n het redactieteam.

Imre: “Wij vonden het heel goed bij onze missie
passen om een plek te creëren waar allerlei
mensen kunnen werken. Er komen heel erg
verschillende bezoekers, van ecoboer tot game
consultant. Naast het individuele werken,
hebben we ook leuke discussies met elkaar en
merk je dat je veel van elkaar kunt leren. We
lunchen vaak gezamenlijk aan de lange tafel.”
Er wordt ook samengewerkt met lokale,
duurzame ondernemers. Van komkommers
tot de koffie. Zo wordt er niet alleen over
geschreven maar wordt het ook echt
uitgedragen.
Bij Laatbloeien kun je alle kanten op. Werkplek,
vergaderruimte, duurzame koffie, een lunch

van lokale ondernemers en een heuse
vrijdag-middagborrel. Vervolgens word je
ook nog gevoed met mooie ideeën, wat wil
je nog meer? Imre en Jens (en de andere
teamleden van Laatbloeien) nodigen je van
harte uit om eens binnen te lopen.
Benieuwd naar het werkcafé, inspirerende
artikelen en de inhoud van de traptrede?
Neem dan eens een kijkje op de website
www.laatbloeien.nl
Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Thera ter Beek
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Een waterrat in de
binnenstad
Graag stellen we u voor aan
Bodine Spiering (7), beter bekend
onder haar roepnaam Bo. Samen
met haar ouders en zusje Vesper
van anderhalf jaar oud woont ze op
de Gedempte Raamgracht in de
Vijfhoek. Ze is net begonnen in groep
vijf van de Dreefschool. Eind oktober wordt ze
acht jaar en mag ze gaatjes voor oorbellen laten
schieten. Enthousiast vertelt ze over het leven in
de binnenstad en haar hobby’s: paardrijden,
watersport en sinds kort gitaarspelen.

vakantie in Portugal in de praktijk heeft kunnen brengen. Ook supt
(standup paddle) ze graag, iets wat ze met haar vader weleens op de
Mooie Nel doet. Sinds twee jaar heeft de familie Spiering een sloep die
‘Week 6’ heet. De sloep had deze naam al, maar omdat Bo haar zusje
toevallig in week zes is geboren, hebben ze het maar zo gelaten. “Als ik
een ding kon veranderen in de wijk, zou ik graag weer een gracht
willen bij ons in de straat, zodat ik daar de sloep aan kan leggen.”

Jubileumjaar

Inmiddels is het schooljaar weer in volle gang. Dit jaar staat in het
teken van het 100-jarig bestaan van de Dreefschool, waar Bo net in
groep vijf is gestart op de dependance aan de Kleine Houtweg.
Bo is een echte mug. Ze is geboren in het Spaarne Gasthuis in
“Heel handig want dat is vlakbij mama die bij Hart werkt en mijn
Haarlem en heeft haar hele leven in hetzelfde huis op de Gedempte
zusje dat aan de overkant naar de crèche gaat.” Geschiedenis en
Raamgracht gewoond. Ze vindt het wonen in de stad erg leuk, al
staal (spelling en taal) zijn haar favoriete vakken. Enthousiast laat
mist ze een grote achtertuin soms wel een beetje. Toch weerhoudt
ze het lesboek van vorig jaar zien. “Elke dag behandelen we een
dit haar er niet van om buiten te spelen. “Ik vind het heel leuk om in
ander thema. Vandaag hebben we het over de Hunebedden
de Vijfhoek te wonen omdat ik makkelijk naar school en de bioscoop
gehad, gisteren over de Romeinen en binnenkort gaan we het
kan lopen. Er wonen veel kinderen van mijn school in de Vijfhoek.
over iglo’s en onweer hebben.” Op de vraag wat Bo later wil
Vaak loop ik naar mijn vriendin Reva toe die bij mij in de straat woont
worden moet ze even nadenken: “Ik
en dan gaan we op het Wilsonsplein
houd erg van tekenen, dus misschien iets
skateboarden of steppen. Bij slecht
met kleding ontwerpen. Of actrice, want
weer schuilen we in de steeg aan onze
mijn moeder vindt dat ik goed kan
straat, waar we in het poortje kunnen
acteren.”
spelen.”

Mug

Plakje worst

Op de vraag of er in de wijk genoeg te
beleven valt is Bo heel uitgesproken. De
buurtpicknick vindt ze superleuk omdat
daar een springkussen is, je geschminkt
kan worden en je er lekker kan spelen
en eten. Met Koningsdag verkoopt ze
zelfgemaakte cupcakes waar ze vorig jaar
een flinke duit mee heeft verdiend. En dit
jaar mocht ze voor het eerst mee naar het Vijfhoek huiskamerfestival. Van
haar ouders mag ze ook wel eens zelf een boodschapje halen bij Mabrouk, wat
een keer erg grappig is uitgepakt: “Ik wilde gekruid kipgehakt halen en ik vroeg
aan de slager: ‘Mag ik....’ en toen zei de slager: ‘Wil je een plakje worst?’ Toen
durfde ik niets meer te bestellen en kwam ik thuis zonder gehakt.”

Week 6

De afgelopen vakantieperiodes stonden in het thema van de watersporten. Vorig
jaar heeft Bo voor het eerst golfsurfles genomen, wat ze dit jaar tijdens een
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e Gierstraat staat wijd en zijd
bekend als een van de leukste
winkelstraten van Haarlem, waar
de eigenaren veelal in de winkel staan en
waar je in de vele kleine winkeltjes vaak nog
iets bijzonders kunt kopen. Maar volgens
nieuwbakken winkeleigenaar Ronald Brouwer
van Kunst & Cappuccino kan het nog veel leuker
worden in de Gierstraat: in plaats van mislukte
graffiti ziet hij liever aansprekende kunst in de
straat.

Jolly

Doordat Bo nog niet veel huiswerk heeft,
blijft er genoeg tijd over voor hobby’s. Bij
cultuurcentrum stichting Hart is ze sinds
kort samen met een klasgenootje
begonnen met gitaarles. Verder rijdt ze
elke vrijdagmiddag paard bij manege
Schoteroog in de Waarderpolder. “Ik rijd
niet altijd op hetzelfde paard. In de kantine
hangt een overzicht met de paarden waarop ik mag
rijden: Jolly, Dino, Boris, Micky, Lente, Balu, Money
en Scooter. Ik rijd het meeste op Jolly, dat is mijn
lievelingspaard. Hij is lekker zacht en heeft mooie
manen.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Familie Spiering

Ronald Brouwer (60) heeft zijn creatieve
bevlogenheid met veel kennis van zaken
omgezet in zijn in april geopende winkel
Kunst & Cappuccino. Ronald: “Mijn winkel
is een ontmoetingsplek waar iedereen kan
binnenkomen, in huiskamersfeer een kop
thee of koffie kan drinken en waar kunst heel
nabij is, aan te raken. Ik vind dat kunst vaak te
afstandelijk wordt gepresenteerd. Dan krijg je
er geen verbinding mee. Mensen moeten zich
vrij voelen om rustig rond te kijken, zonder
pushen om te kopen.

KAN HET DOORGAAN?
Bij het ter perse gaan van het Binnenblad was net bekend dat Hudson’s
Bay gaat vertrekken. Wat betekent
dit voor het eerste kunstwerk dat op
stapel staat op het stuk muur van dit
warenhuis?
Ronald is positief: “De kans is groot
dat het allemaal gewoon doorgaat.
Ik heb daarvoor bijtijds een aantal
stappen in gang gezet. De bedrijfsleider van Hudson’s Bay staat zeer
welwillend tegenover ons plan. We
staan in de startblokken. We zoeken
bijvoorbeeld een veilige steiger om
de eerste schildering aan te brengen.
Ons werk om de Gierstraat nóg leuker
te maken gaat door.”

In de workshopruimte is regelmatig een
kunstenaar aan het werk, dat is leuk voor
klanten om te zien, en het levert leuke en
interessante gesprekken op. Ik verkoop alleen
dingen die ik zelf ook mooi vind en die me van
binnen raken. Dat is heel divers. Ik heb een
vaste groep kunstenaars die hier exposeren,
maar er lopen ook regelmatig (nog) onbekende
kunstenaars binnen met hun werk.”
Daarnaast verhuurt hij de ruimte commercieel.
“Er worden workshops gegeven, vaak creatief
of spiritueel gericht. Ik kan de ruimte helemaal
leeg maken zodat er plaats is voor een
meditatie, yogales of klankconcert. Maar de
kunst blijft hangen, dat geeft sfeer.”

euro bij elkaar. Ook hebben we een aanvraag
ingediend bij de ondernemersvereniging BIZ
Haarlem. Er zijn 15 kunstenaars verbonden
aan Kunst & Cappuccino. Ze staan te popelen.
We zoeken naar creatieve wegen om het te
realiseren.
Veiligheid
“We willen eerst laten zien dat er in onze eigen
Gierstraat draagvlak is en we zijn bezig met een
ontwerp. Hopelijk kunnen zo straks alle lelijke

Mensen en kunst verbinden:
in de winkel en in de Gierstraat

Graffiti
Hij wijst naar de overkant van zijn zaak, waar
op een stuk muur van vier bij zes meter
behorend bij Hudson’s Bay (het oude V&D
gebouw) lelijke graffiti te zien is. “Ik ben niet
tegen graffiti, die kunnen heel mooi zijn, maar
dit is geklieder. Dit is een slordige binnenkomer
in de Gierstraat.”
Ronald benaderde daarom Hudson’s en ook
andere ondernemers in de Gierstraat. Die
reageerden veelal positief. “Maar er werd
ook gezegd: waarom zouden wij dit moeten
betalen? En: er zijn veel meer lelijke plekken
in de straat. Daarop is het idee ontstaan om
dit in de hele straat aan te pakken. We hebben
zo’n vijftien plekken geteld waar wat moet
gebeuren. Daarvoor hebben we een plan
gemaakt, een visie. We vragen winkeliers om
een bijdrage en hebben al een kleine 1800

stukken in de straat aangepakt worden. Daar
kunnen we andere Haarlemse kunstenaars bij
betrekken. Een mooi idee is een doorgaande
lijn van de Grote Markt naar de Vijfhoek, met
goed gedoseerd en op de juiste plekken heel
diverse kunstwerken.”
Ronald ziet een link naar veiligheid in de straat:
“Bij een prettige sfeer ontstaat er ook geen
rottigheid. Verder is er nog veel te verbeteren
aan de inrichting van de straat zodat er
minder botsingen zijn tussen voetgangers en
fietsers. Dat kan al met simpele middelen als
markeringen en planten- en bloemenbakken.”
Kunst en Cappuccino vind je in Gierstraat 8.
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Thera ter Beek
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NIEUWS

WijkraadBULLETIN
Bose

Next Generation
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!

HUISKAMERFESTIVAL
Het was prachtig nazomerweer op zondag 22 september en daar
profiteerde ons onvolprezen Vijfhoek Huiskamerfestival natuurlijk van. De
negende editie van dit festijn was weer een succes, vol van zang, muziek,
theater en kleinkunst. Een binnen- en buitengebeuren onder vrolijke
lampenkappen in alle straatjes. Op naar het tiende feestje in 2020.

SAMEN STERK IN HET CENTRUM
De vier centrumwijkraden trekken
veelal gezamenlijk op, want het
'vrachtwagenvraagstuk' speelt ook
elders in het centrum. Recent werd
een schouw gehouden over het
verzoek aan de gemeente
vrachtverkeer in de woonstraten
van het centrum te verbieden. Dit
proces loopt nog. Ook is de
gemeente gevraagd het fout
parkeren van fietsen op en nabij de
Raaks in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) op te nemen.

DE RAAKS
De voorbereidende werkzaamheden voor Raaks fase III gaan gestaag door. Ondanks maatregelen
om overlast te voorkomen is het
er niettemin soms een heksenketel. Wij hopen dat het laad- en
losgedoe in de Zuiderstraat en op
de Gedempte Voldersgracht zijn
langste tijd heeft gehad. De huidige
situatie is in strijd met de belofte
van de gemeente. De afspraak was
dat al het laden en lossen via de
Raaks zou gaan.

LET’S ESCAPE HAARLEM
Kamers die verder gaan dan alleen Escape Room zijn
Drossestraat 2, 2011 XW Haarlem. Tel: 023 303 34 59
haarlem@letsescape.nl / www.letsescape.nl
Open di t/m zo van 11.00 tot 23.00 uur

Teksten / Discussieleiding /
Communicatieadvies / Schrijftraining

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

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

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

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

Botermarkt1717| | 2011
2011 XL
Botermarkt
XL| |Haarlem
Haarlem
023-5325267
023-5325267
OPENINGSTIJDEN:
WWW.CAFEDEROEMER.NL

Maandag t/m Donderdag 10.00 - 01.00
Vrijdag en Zaterdag 10.00 - 02.00
Zondag 12.00 - 01.00

WWW.CAFEDEROEMER.NL

COFFEESHOP
Op 23 september was er weer
overleg tussen de gemeente,
wijkbewoners, de eigenaar van
coffeeshop The Lounge en de
wijkraad over de overlast door
sommige bezoekers. Onder meer
werd gesproken over de (on)mogelijkheden van een blowverbod
in de wijk. Het conceptverslag van
dit gesprek staat op de website
van de wijkraad.

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.•

VERKEERSONDERZOEK
Het onderzoek van Mobycon naar het verkeer in de wijk vordert. Uitgangspunt is de in 2018 door bewoners en wijkraad opgestelde wijkverkeersvisie met voor de korte termijn zes urgente knelpunten plus adviezen voor
de middellange en lange termijn. Eind dit jaar biedt het onderzoeksbureau
het advies aan B&W aan. We verwachten dat het college begin 2020 met
besluiten komt.
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance

Nood 112

Geen spoed 
Wijkagent 

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

WIJKDINER
Traditioneel sluiten we het jaar af
met het wijkdiner in de Nieuwe
Kerk. Wie op maandag 25 november wil meegenieten van de
prachtige sfeer, het lekkere eten
en de gezelligheid moet zich snel
inschrijven. Meld je aan via de
website van de wijkraad. Er zijn
maar 120 plaatsen beschikbaar en
de ervaring leert dat die binnen
no time weg zijn.

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

206 20 20

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

751 72 00

Gem. Haarlem: www.haarlem.nl

HOTEL WILHELMINASTRAAT GESCHRAPT
Het plan van ontwikkelaar Cobraspen voor een hotel op Wilhelminastraat 42A
gaat niet door. De gemeente heeft hier in de lijn van het bestemmingsplan
(kantoren en woningen) geen behoefte aan hotels. Uit een enquête van de
wijkraad bleek eerder dat negentig procent van de respondenten dit ondersteunt. Er is nog geen beslissing over het hotel dat Cobraspen aan de Prins
Hendrikstraat 1 wil neerzetten. Hier geldt een ander bestemmingsplan.
De wijkraad heeft in maart 2019 in de inspraakronde gereageerd op het concept-hotelbeleid van de gemeente en wacht af hoe zich dat gaat ontwikkelen.

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
NOVEMBER 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 blijkbaar moeilijke Wie Weet Waar opgave van
augustus leverde toch een aantal goede reacties
op met het juiste antwoord. “Jan de Wandelaar,
hij hangt aan de gevel bij Melger’s aan de
Barrevoetestraat 15“ aldus winnaar Oos Schnitger.
Gefeliciteerd Oos, jij krijgt deze keer de kaartjes.
WE HEBBEN JE NODIG!
Het Binnenblad zoekt versterking voor de bezorging. Iets voor jou? Je ontmoet nieuwe mensen en
je leert de wijk van haver tot gort kennen. Neem
contact op met Jan Hoving (06 100143 43) of
mail ons op redactie.binnenblad@gmail.com
We maken graag kennis met je!
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, Hans Smit, Inge
Crul, Jan Hoving, Petra Niewenhuis en Mijke Groot. Fotografie: Lies Nederstigt, Thera ter Beek. 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, Esther Ottens, Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
en Max Bos, Bieneke Glijn, Sabrina Toepoel, Thera ter Beek en Katinka van
Mourik, Ralf Koppeschaar. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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