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BESTE WIJKBEWONERS,
We hebben lang zitten dubben: wel of geen
Binnenblad in deze door het coronavirus zo
moeilijke tijden. Uiteindelijk hebben we
besloten om de wijkkrant wel uit te geven.
Een aantal artikelen lag al ‘op de plank’,
andere hebben we toegevoegd en gekoppeld aan de actualiteit van afgelasting
(de Vijfhoekkunstroute) en de leegte in
de buurt.
Even geen onlineberichten, gewoon een
papieren blad in de bus. Hopelijk ook wel
weer eens fijn om het (sociale) isolement
te doorbreken, even wat afleiding. Alles
mogelijk gemaakt door de schrijvers, fotografen en bezorgers, waarvoor dank.
Redactie Binnenblad
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WAAR PADEN KRUISEN
Het getuigt van moed om zomaar je
baan in te ruilen voor je passie. Toch
maakte Els-Anouk Kuiper die stap en werd de
nieuwe eigenaresse van restaurant De Wandelaar op het Nieuwe Kerksplein. “Ik hoop dat het
een plek wordt waar paden kruisen en mensen
met verschillende ideeën en achtergronden bij
elkaar komen.”

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl

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

www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49
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EEN LEGE LENTE
Soms weet iemand
de vreemde sfeer in
deze dagen van het coronavirus perfect samen
te vatten. Zie het gedicht van stadsdichter
Willemien Spook. Maar er zijn ook lichtpuntjes.
De spontane acties in de wijk of de knuffelberen
die overal achter de ramen opduiken.
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

HET VERHAAL VAN HARJAP BAL
“Toen ik in 2017 nabij café de Vijfhoek kwam
wonen, had ik het best lastig. Het was een
moeilijke tijd, ik kende niemand en ik was erg
op mezelf. Tot ik mensen leerde kennen die mij
hielpen, buren. Vanuit mijn achtergrond ken ik
hechte familiebanden. Ik heb hier het equivalent
gevonden in buren en vrienden.”
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FEEST IN DE
VIJFHOEK
Dit jaar is het 75
jaar geleden dat
wij werden
bevrijd door de geallieerden. We kennen de
beelden van trotse militairen omringd door
juichende mensen. Maar wist u dat er later
nogmaals werd gefeest vanwege de bevrijding
van Nederland? Ook in de Vijfhoek.

13

VAN TABULA RASA NAAR
FORCE MAJEUR
Het was niet gemakkelijk om de
knoop door te hakken. De voorbereidingen
waren in volle gang, het logo,
affiche en de folders waren
al klaar. Maar het
coronavirus kwam en
dus wordt de vijftiende
Vijfhoekkunstroute uitgesteld tot het voorjaar van 2021. IJs en weder en het coronavirus - dienende, tot dan!

15
KABOUTERS IN DE VIJFHOEK?
Jazeker! Op de hoek van het Wilsonsplein en de
Gedempte Raamgracht creëerde Dolly Beckmann-Bok een bijzonder tuintje dat de aanblik
van al het autoblik in de straat wat verzacht.
Compleet met die kabouters dus.
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LENTE
Een paar weken terug, ver voor het
coronatijdperk, had ik kleinzoon Dennis
een paar daagjes te logeren. Dat kon
toen nog. Toen ik etensresten in de
vuilnisbak wilde gooien, vroeg de blaag
van zeven: “Scheiden ze in Haarlem hun
afval niet?” Hij had de bezorgde blik van
Greta Thunberg, maar niet dat verbeten
trekje om de mond.
“Kom, de vuilniszak is toch vol, we
brengen alles even weg,” sprak ik vol
goede moed. Wij op pad met de zak en
een tasje met oude kranten, lege flessen,
de etensresten, een versleten T-shirt en
een paar lege batterijen.
Gelukkig heb ik twee afvalcontainers op
mijn pasje laten zetten, want mijn vaste
stek het dichtst bij huis was overvol. Dus
de vuilniszak op de Botermarkt gedumpt
en de flessen in de glasbak gekieperd.
Maar de papierbak puilde uit. Wij naar
de Raamvest, om de hoek bij Albert
Heijn. Onder zijn scherp toeziend oog
ging het papier de bak in, waarna ik
welgemoed riep: “En nu naar de
Oranjekade voor de textielbak, komen
we meteen langs de biobak op de
Gedempte Raamgracht.”
Onderweg vroeg Dennis: “Waarom
zetten ze niet alles bij elkaar, zodat je
met al je afval maar één keer hoeft te
lopen?” Ik moest het antwoord schuldig
blijven. De beleidswegen van de overheid zijn ondoorgrondelijk.
De batterijen probeerde ik nog weg te
moffelen, maar de kleine klimaatprins
had ze al gezien. Dus met de auto, dat
dan weer wel, naar het Milieuplein. Na
aflevering van het chemisch ongerief
vroeg hij, de enorme bergen afval overziend die uit de containers torenden:
“Opa, waarom kopen mensen al die
rommel, als ze het toch weer weggooien?” ‘Kapitalistische verspillingseconomie’ floepte er bijna uit, maar ik
zei: “Kijk, zie je daar die twee vogeltjes,
ze maken een dansje in de lucht”. En,
toen hij me niet-begrijpend aankeek:
“Leuk hè, het is lente”.

WANDELEN DOOR DE VIJFHOEK
Al jaren hebben Jan Hoving en Hans Smit hun
hart verpand aan de Haarlemse Vijfhoek. Die
liefde en hun hechte samenwerking leidde tot
een boek: De Vijfhoek door andere ogen.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee filmkaartjes
met WieWeetWaar 20 • Arienne

Binnenvetter
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ONDERNEMER IN BEELD
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Restaurant De Wandelaar

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

kant en het aansturen van mensen min of
meer hetzelfde. Maar de voorkant moest ik
leren kennen: Hoe tap je biertjes, hoe werkt
het koffiezetapparaat, de praktische logistiek
in de keuken. Ik wist bijvoorbeeld niet dat de
bediening aangeeft of het hoofdgerecht mag
komen. Als je dat niet weet, zit iedereen in het
restaurant te wachten.”

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

R

estaurant De Wandelaar, eeuwen geleden
begonnen als koffiehuis, heeft sinds 1
november 2019 een nieuwe eigenaresse:
Els-Anouk Kuipers (52). Het idyllische restaurant,
gelegen aan het Nieuwe Kerksplein, is in korte
tijd grondig verbouwd. De nieuwe inrichting
moet een verbindend effect op de klanten
teweeg gaan brengen. Degenen die op zoek zijn
naar authenticiteit en sfeer kunnen hier sinds
maart terecht voor een heerlijke lunch en diner.

Even voorstellen
“Ik ben geboren en getogen in Paterswolde,
vlakbij Groningen. Daarna heb ik in Utrecht
Engelse taal en letterkunde, en organisatiepsychologie gestudeerd. We zijn pas in Haarlem
komen wonen toen mijn zoon naar de middelbare school ging. Nu inmiddels zestien jaar

ZODRA DE KERKDEUREN WEER OPENGAAN PROOSTEN
WE GRAAG MET ONZE BUREN OP HET LEVEN!

VOORWAARDEN

BIJ HET INLEVEREN VAN DEZE VOUCHER ONTVANG JE
HET 2E DRANKJE VAN HET HUIS.

- GELDIG T/M 31 AUGUSTUS 2020
- RESERVEREN NIET MOGELIJK
- MAXIMAAL 4 PERSONEN

- GELDIG IN DE JOPENKERK HAARLEM

geleden. In het begin, toen ik nog getrouwd
was, woonde ik op de Zijlweg en nu woon ik in
de Heiliglanden aan de Omvalspoort.”
Achtergrond
“Zelf kom ik niet uit de horeca. Na mijn studie
heb ik 25 jaar in de farmaceutische industrie
gewerkt, waarvan de laatste acht jaar als
managementconsultant. Daar ben ik onlangs
mee gestopt omdat ik mijn passie wilde volgen
door De Wandelaar over te nemen. Ik hou
van theater, beeldende kunst, dans en muziek.
Zelf speel ik piano en heb ik ooit nog een jaar
op het conservatorium gezeten. Ik ben een
enorme liefhebber van de kunsten in brede zin.”
Romantisch plekje
“Met vrienden hadden we het er altijd over om
een theatercafé te beginnen, maar dat kwam
er nooit van. Nu mijn kinderen zelfstandig zijn,
vind ik het een minder enge stap. Ik zat voor
mijn gevoel halverwege mijn leven en dacht:
‘Ik moet het maar gewoon gaan doen’. Op een
horecamakelaarssite zag ik dit restaurant en ik
wist meteen ‘Dit is het!’ Ik vond de locatie zo
mooi, zo Frans, echt een romantisch plekje. En
dicht bij de Stadsschouwburg, wat prima aansluit bij mijn passie voor muziek en de kunsten.”
In het werk geleerd
“Na de overname heb ik de eerste twee, drie
weken meegelopen met Pieter en Caroline, de
vorige eigenaars. Ik moest immers alles leren.
Door mijn consultantervaring is de financiële

Verbindende factor
“Mijn nieuwe logo is gebaseerd op een tekening
van Harry Prenen, die samen met Godfried
Bomans naar De Wandelaar liep om daar hun
genootschap ‘De Rijnlandsche Academie’ op te
richten. Het genootschap is nu aan het kijken
of ze een gevelsteen kunnen plaatsen. Eind
februari zijn we gestart met de verbouwing en
is er qua indeling veel veranderd. Zo is de bar
verplaatst en is er beneden een grote stamtafel
gekomen. Daar wil ik mensen samen laten eten
die eigenlijk alleen zijn gekomen. Ook wil ik
mensen die naar het theater gaan, aansporen
bij elkaar te gaan zitten en te praten. Het gaat
mij om de verbindende factor.”
Waar paden kruisen
“Ik hoop dat het restaurant een creatieve
broedplaats wordt waar mensen zich thuis
en verbonden voelen. Een plek waar paden
kruisen en mensen met verschillende ideeën
en achtergronden bij elkaar komen. Het lijkt mij
leuk om jong talent, of mensen die ik ken uit de
theaterwereld een podium te bieden. Er wordt
iets opgevoerd terwijl je eet, of tussen de
gangen door. Misschien zijn er gasten die zelf
willen optreden of kan ik samenwerken met de
Stadsschouwburg. Het moet een beetje groeien
en ontstaan.”
Lunch en diner
“Behalve op maandag, zijn we elke dag geopend
voor lunch en diner. We starten de dag met de
koffie- en lunchkaart en dan dient de stamtafel
als leestafel. De avondkaart is nieuw met een
vleugje oud en bestaat uit een gezonde balans
tussen vis, vlees en vegetarisch. Het valt mij
op hoe ongelooflijk hartelijk en vriendelijk
de mensen in de buurt zijn. Dat geeft mij een
warm en welkom gevoel.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: De Wandelaar

Uiteraard is De Wandelaar vanwege de coronamaatregelen tijdelijk gesloten. Je kunt het restaurant ondersteunen door een
cadeaubon aan te schaffen via restaurantdewandelaar.nl (tel. 023 - 5341032). Die kan je dan in betere tijden verzilveren.
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LEGE LENTE
Levenloze straten, Grote Markt verlaten
de stad verroert geen vin
het lijkt wel of hij is gaan slapen
net als wij, de adem in
terrassen leeg, de kroegen dicht
we blijven liever thuis
daar wachten we op beter nieuws
gekluisterd aan de buis
een beetje of het oorlog is
zegt mijn buurman vanaf zijn balkon
dezelfde onbestemde sfeer
dezelfde stille zon
de tijd lijkt wel van elastiek
maar schrijdt met reuzenschreden
dat wat ik vandaag vroeger noem
is nog geen maand geleden

Foto's Thera ter Beek, Facebook en redactie Binnenblad

wat mag er nog? wat mag er niet?
wie weet het echt? wie zegt maar wat?
duurt het een lege lente lang?
wie lacht erom, wie is er bang?
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de Bavo slaat, zegt: het komt goed
al weet niemand nog wanneer
je weer mag zeuren over het weer
en alles wat er niet toe doet
levenloze straten, Grote Markt verlaten
Haarlem verroert geen vin
maar onder die klamme, stille deken
klópt het, binnenin
Willemien Spook
Stadsdichter van Haarlem

Splendid isolation
Een lege lente. De Haarlemse stadsdichter Willemien Spook verwoordt
prachtig de leegheid van de straten en
wijken door de coronacrisis. Binnenblad
dwaalde door die verlatenheid, fotografeerde de stilte en vond daarachter
oorverdovende en hartveroverende
geluiden van liefde en saamhorigheid.
De knuffelberen in de ramen, muziek
op straat in anderhalvemetersessies.
Dat dankbare T-shirt in het raam bij een
huisarts, de mensen die mondkapjes
maken, de uitstalling van zakjes restleer
om mee te knutselen. En alom de hulpaanbiedingen.
De Vijfhoek leeft, ook nu, juist nu.
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WOON JIJ OOK HIER

Harjap Bal
Ik voelde
meteen:
‘Dit is het’

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

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

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

Échte muggen die HRLMRS

Waar ik vandaan kom? Dat is een mooie vraag. Meestal wordt mij
gevraagd waar ik zo goed Engels heb leren spreken. Of gaat men er door mijn
donkere uiterlijk en mijn tulband als vanzelfsprekend vanuit dat ik uit India
kom. Maar ik ben geboren en getogen in Londen. Mijn ouders kwamen als
inwoners van het Gemenebest naar Londen om daar te werken en zo hun
situatie in India te kunnen verbeteren. Toen ze kinderen kregen, besloten ze
te blijven.
Heel lang dacht ik dat ik mijn hele leven in Londen zou willen wonen.
Ik heb daar ook nog steeds een huis, maar er voor altijd blijven, dat hoef
ik niet meer. Voor mijn werk als accountant bij grote zakelijke banken en
gespecialiseerd in financieel risico, heb ik onder andere in New York en in
Singapore gewoond. Allemaal wereldsteden inderdaad. Ik was een echte
workaholic.
Ken je de uitspraak: ‘Iedereen heeft twee levens. Het tweede begint als je
je realiseert dat je er maar één hebt’? Dat kwam voor mij toen mensen om me
heen ernstig ziek werden en toen ik vader werd. Ik realiseerde me wat echt
belangrijk is. Mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt en hadden weinig
tijd voor mij. Ik wilde dat anders doen met mijn zoon.
Dat ik in Haarlem terecht zou komen, heb ik nooit kunnen bedenken. Met
mijn toenmalige, Nederlandse, vrouw, die ik in Londen heb leren kennen,
besloten we om van Singapore naar Nederland te verhuizen. We zochten een
plek ‘ergens in de Randstad’ en het laatste uur voor we de huurauto terug
moesten brengen naar Schiphol, maakten we nog snel een stop in Haarlem.
‘Dit is het’, dat voelden we allebei meteen. Daarna ben ik nog een keer
teruggegaan om simpelweg rond te lopen, te voelen en de stad te ervaren; hoe
praten mensen en hoe gedragen ze zich. Het voelde zo goed.
Toen ik in 2017, inmiddels gescheiden, nabij café de Vijfhoek kwam wonen
had ik het best lastig. Het was een moeilijke tijd, ik kende niemand en ik was
erg op mezelf. Tot ik mensen leerde kennen die mij hielpen, buren. Vanuit
mijn achtergrond ken ik hechte familiebanden. Ik heb hier het equivalent
gevonden in buren en vrienden.
Mijn oude vrienden hebben grote huizen en lappen grond, maar leven best
geïsoleerd. Ik vind mijn leven rijker, hier in deze wijk. Je loopt de deur uit,
maakt een praatje met iemand die je tegenkomt en spontaan drink je samen
een kop koffie. Ook de kunst en cultuur hier vind ik geweldig, het raakt me in
het hart. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar kunst werd ontmoedigd:
‘daar heb je toch niets aan’. Dat hier in de buurt zoveel kunstenaars wonen en
ateliers zijn, is voor mij de kers op de taart. Dat geldt ook voor de nabijheid
van het circuit in Zandvoort. Niet zozeer om naar races te kijken, maar vooral
om zelf te racen. Dat is voor mij als in een flow komen; je onbewuste en
bewuste komen samen in volle interactie met de omgeving: ‘Speed means
freedom of the soul’.
Mijn zoon is multicultureel pur sang en dat vind ik zo mooi. Hij is echt een
kind van deze tijd en deze omgeving. Ik begrijp berichten over toenemend
populisme en racisme ook niet zo goed. Want alleen al in Haarlem zie ik
een plek waar mensen van overal naar toe komen: Trump-ontvluchters uit
Amerika en Britten die niets hebben met de Brexit. Dat moeten we omarmen,
want het brengt veel. Mijn ouders hebben, ondanks hun beperkte opleiding,
een sterk arbeidsethos doorgegeven aan hun kinderen, die daardoor konden
groeien tot senior professionals en waarde konden toevoegen aan het land
waarin ze opgroeiden.
Ik zie wel dat de Vijfhoek verandert. Er komen mensen die, zoals ik
bijvoorbeeld ook in New York zag, van alles in de buurt willen hebben, maar
daar vervolgens helemaal niets mee doen. Terwijl ik juist het mooie van hier
vind om mensen en ondernemers te zien die niet alleen van alles willen, maar
ook zelf iets toevoegen aan de buurt. Dus laten wij met elkaar zorgen dat het
hart van de Vijfhoek bewaard blijft!

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Tekst: Petra Niewenhuis. Foto's: Thera ter Beek
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BEVRIJDING IN DE VIJFHOEK
Op zaterdag 28 en zondag 29 juli 1945 organiseerde
buurtvereniging ‘De Vijfhoek’ bevrijdingsfeesten voor
de toenmalige bewoners van onze buurt. Het was een
friswarm weekend met bewolking en gemiddelde
temperaturen van 13 tot 16 graden. Op zaterdag werd
eerst een krans gelegd op de plek waar vlak voor de
bevrijding nog vijftien verzetsmensen waren
geëxecuteerd door de Duitsers. Dat was bij het huidige
verzetsmonument ‘Man voor het Vuurpeloton’ op de
Dreef, waar de verzetslieden waren geëxecuteerd
onder gedwongen toekijken van toevallige passanten.
Op die plek sprak de Lutherse dominee C.H. Brand de
menigte toe over het verzet en zijn offers.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd door de geallieerden.
Beelden daarvan kennen we allemaal: trotse Canadese militairen omringd door
juichende mensen. Maar wist u dat er later nogmaals werd gefeest vanwege de
bevrijding van Nederland? Onder andere in Haarlemse wijken zoals de Vijfhoek.

De kranslegging, die samen met bewoners uit de
Amsterdamse Buurt was georganiseerd, werd bezocht
door een flinke groep Vijfhoekers, onder wie feestelijk
geklede kinderen die later meededen aan een
gekostumeerde optocht. Deze werd begeleid door een
groep tamboers die onder de toepasselijke naam ‘De
blikslagers’ op koekblikken roffelden. De optocht ging
dwars door de Vijfhoek, waar de buurtvereniging
straten en huizen had versierd en bewoners aan lange
tafels feestvierden. ’s Avonds volgde nog een
gekostumeerde optocht voor volwassenen, waarbij een
collecte onder de feestgangers 595,55 gulden voor het
Nederlandse Rode Kruis opleverde (omgerekend
3.483,00 euro). Verder is bekend dat het feest
aandacht kreeg in het Haarlems Dagblad en werd
opgeluisterd door muziekvereniging ‘Kunstkring’ uit
Spaarndam.

Tekst: Ellen Vestjens
Foto: Thera ter Beek

Foto 1: Versiersels aan de Nieuwe Raamstraat 9.
Foto 2: Gekostumeerde optocht voor volwassenen op de Gedempte Raamgracht.
Foto 3: Vijfhoekbewoners aan lange tafels in de Breestraat/hoek Lange Annastraat.
Foto 4: Een door J.B. Pel gemaakte boot op een onderstel van een bakfiets in de Korte Lakenstraat.
Foto 5: Kinderoptocht op de Gedempte Raamgracht.
Foto 6: B
 evrijdingsfeest van buurtvereniging ‘Vooruit’ met maaltijd voor kinderen op de Gedempte Raamgracht.
Foto gemaakt door mw. dr. G.H. Kurtz.
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De bevrijdingsfeesten in de Vijfhoek stonden niet
op zichzelf: ook in andere wijken in Haarlem (en
Nederland) werden dit soort feesten georganiseerd.
Vooraankondigingen en een kort verslag van de
bevrijdingsfeesten in de Vijfhoek zijn te vinden in het
Haarlems Dagblad (juli/augustus 1945, te raadplegen
via https://nha.courant.nu). De foto’s zijn afkomstig
uit het Noord-Hollands Archief. Zij dateren van eind
juli/begin augustus 1945, waaraan moet worden
toegevoegd dat er volgens de gegevens van een van de
foto’s nog een ander bevrijdingsfeest plaatsvond in
onze buurt. Dat zou op 4 en 6 augustus zijn georganiseerd door buurtvereniging ‘Vooruit’ (Wilsonsplein en
omgeving), maar heeft geen vermelding in de kranten
en was mogelijk hetzelfde feest als dat van buurtvereniging ‘De Vijfhoek’. Deze laatste vereniging was
overigens al in 1923 opgericht en organiseerde vaker
feesten in de buurt.
Tekst: Rogier Overman.
Foto's: Noord-Hollands Archief
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KUNST IN TIJDEN VAN CORONA

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
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1st Sunday of the month

Visit Bea’s Dierenboetiek for expert
advice and a wide variety of quality
products for your pets.

13.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00
12.00 - 17.00

	
  

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS
Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004

H

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

T O T

et is februari 2020. Zoals
ieder jaar starten we bij het
Binnenblad tijdig het overleg
met de organisatoren van
de Vijfhoekkunstroute. De plannen
zijn weer leuk en spannend, zoals de
verkiezing van de Vijfhoekkunstenaar
van het jaar. Omdat de jaarlijkse
manifestatie wat dreigt te vergrijzen,
komt er dit jaar een aansprekende
uitnodiging voor kinderen (en hun
ouders) om kennis te maken met kunst
en kunstenaars: tussen kunst en kids.
‘Paintballen’ met echte verf, een leuke
educatieve speurtocht, en mooie prijzen
om te winnen.
Ook het thema is weer origineel:
Tabula Rasa: een schoongewist leitje,
dan wel een onbeschreven blad, het
lege doek, de vormeloze klomp klei,
het lege vel papier dat de kunstenaar
aanstaart voordat hij iets nieuws
creëert.

Z I E N S

I N

2 0 2 1

We hadden in februari natuurlijk geen idee dat het thema van dit jaar:
Tabula Rasa, zeg maar: een leeg schilderslinnen, zo letterlijk genomen zou
worden. Want begin maart doemde een heel andere werkelijkheid op aan de
horizon door het coronavirus: blijf bij elkaar uit de buurt! De kunstroute vergt
veel voorbereiding en er moest dus in een vroeg stadium een beslissing worden
genomen. Toen echter steeds duidelijker werd dat de komende maanden alle
manifestaties zouden worden afgelast, en iedereen die niet direct onmisbaar
was het advies zou krijgen om toch vooral thuis te blijven, was de beslissing snel
genomen.
Toch was het niet gemakkelijk om de knoop door te hakken. Het logo was
al ontworpen. Het affiche dat het Binnenblad ieder jaar op de cover plaatst
al bijna gereed. De nieuwe vlaggen die bij iedere locatie aangeven dat er een
tentoonstelling is, lagen vers gestreken in de kast. En, nog belangrijker: er zou
een jaarlijkse traditie doorbroken worden. Al sinds 2006 organiseren Vijfhoekse
kunstenaars hun kunstroute, die in 2020 haar derde lustrum zou vieren.
Er waren al die jaren aansprekende titels en thema’s die origineel werden
uitgewerkt, zoals vorig jaar ‘Lucide dromen’, of ‘Eetbare kunst’ in 2015, ‘De
katten van Cajanus’ in 2008.
Maar de gezondheid van de bezoekers, gastheren en -vrouwen,
kunstenaars, en bewoners van de Vijfhoek is onvergelijkbaar veel
belangrijker. Dus wint het coronavirus (voor deze keer) en wordt de vijftiende
Vijfhoekkunstroute uitgesteld tot het voorjaar van 2021. IJs en weder - en het
coronavirus - dienende, tot dan!
Tekst: Hans Smit. Foto: Vijfhoekkunstroute

Het is misschien op dit moment nog een heel rare gedachte om uw huis open te stellen
voor vreemden. Maar er komen weer normale tijden, waarin veel Vijfhoekers het erg
leuk vinden om kunstenaars te laten exposeren in hun woonkamer of werkruimte.
Lijkt het u dus een leuk idee om op termijn weer eens wat mensen te ontmoeten, geef u
dan op voor de Vijfhoekkunstroute 2021. Dat kan per mail: rene@vijfhoekkunstroute.nl

13

EEN BIJZONDER TUINTJE IN DE STAD

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

Dolly’s
kaboutertuintje

thuis in de Vijfhoek

Geboren en getogen
Vijfhoekster Dolly
Beckmann-Bok nam al
lang vóór acties als
Wijk op Groen het

RESTAURANT DE WANDELAAR

initiatief om de buurt
op te fleuren.

We all start as strangers again.
Muziek en goed eten en bij uitstek de combinatie van de twee
brengen ongeacht afstand mensen in verbinding.

Op de hoek van het

Wij brengen passie voor kunsten en cultuur
samen met eten en drinken.

Gedempte Raamgracht

Volg ons via www.restaurantdewandelaar.nl en facebook

Wilsonsplein en de
creëerde zij, nagenoeg
midden op straat, een
bijzonder tuintje dat de
aanblik van al het autoblik
in de straat wat verzacht.

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

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

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

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.•

Vanaf haar huis er tegenover geniet ze ervan.
En dat doet ook iedereen die voorbij komt.
Allengs is het een echte bezienswaardigheid
geworden. “Ik heb zelf geen naam voor mijn
tuintje. Maar het wordt vaak Kaboutertuintje
genoemd, vanwege de kabouters die erin staan.
Sommigen denken dat het een monument is,
maar dat is dus niet zo. Mijn tuintje is spontaan
ontstaan. Toen ik hier
zo’n 20 jaar geleden weer
kwam wonen zette ik een
tafeltje en wat potten
met planten bij de boom.
Steeds kwam er weer
wat bij. Leuke planten,
kabouters, engeltjes,
hondjes, dingetjes die ik
mooi vind. Ik vond van
alles op straat, zoals een
grote regenton, die is nu
weggerot. Net als het grote
koetswiel dat buurtgenoot
Jan Hoving naar mijn
tuintje rolde. Daarvan zie
je nu alleen nog de ijzeren
velg staan. Mijn favoriet
is wel de Buddha. Vroeger
stond er een steenbokje in,
dat was leuk omdat ik Bok
heet, maar dat beeldje is
gestolen. Andere mensen
zetten er ook regelmatig
wat bij, dus het tuintje blijft verrassen. Het
trekt veel bekijks.”

witblond haar en modern gekleed. “Officieel
heet ik Doutzen, naar mijn Friese grootmoeder.
Dolly is mijn roepnaam”, vertelt ze. Jos vult
aan: “Ze is op dezelfde dag jarig als de bekende
Doutzen Kroes!”

Brand
“Vroeger zette ik altijd echte kaarsjes in het
tuintje. Dat doe ik niet meer sinds de grote
brand die wij bijna 10 jaar geleden in ons huis
hadden. Het hele dak was weg en een enorme
waterschade.” Partner Jos vult aan: “Toen
hebben we ontdekt hoe sociaal deze wijk is. We
zijn enorm geholpen door heel veel mensen.

Dolly ’s tuintje trekt veel bekijks en wordt vaak op de foto
gezet, ook door toeristen. Op deze foto een Japanse
tv-ploeg die Dolly interviewt over haar tuintje.

Geweldig!
Ik ontmoet Dolly en haar man Jos in hun
bovenwoning met uitzicht op het Wilsonsplein.
“Dit is mijn ouderlijk huis”, vertelt Dolly: “Ik
heb hier mijn jeugd doorgebracht. Ik heb een
tijd elders in Haarlem gewoond, maar na de
dood van mijn moeder zijn Jos en ik hier gaan
wonen. Mijn zus woont beneden.” De kamer is
groot en gezellig, in antieke sfeer, net als het
huis. Dolly zelf oogt met haar 71 jaar echter
helemaal van deze tijd. Met lang zwierig

Creatief stel
Jos en Dolly zijn al 33 jaar samen. Ze leerden
elkaar kennen een paar jaar nadat Dolly jong
weduwe was geworden: “Ik was toen pas 35.
Ik heb altijd de naam Beckmann gehouden.
Dat is het enige dat ik nog heb van mijn
overleden man.”
Het is een creatief stel. Jos Hoogdalem (74) is
van huis uit grafisch ontwerper en heeft later
op vele Haarlemse lagere scholen gewerkt
om onderwijzers te stimuleren met creatieve
vakken. Hij heeft twee boeken gemaakt ‘Hout
500’ waarin hij 500 honden met hun baasjes
portretteerde. Met Dolly samen deelt hij zijn
liefde voor dieren: “We hebben altijd dieren
gehad, katten en honden. Jarenlang zelfs twee
blinde honden. Die redden zich best, buiten
richtten ze zich op mijn stem. Nu hebben we
teckel Romy en katten Kitty en Benjamin.”

Lichtje
Dolly’s laatste baan was vlinder bij Center
Parcs: het toezien op de schoonmaak van de
huisjes. Ze wandelt graag en kan zich daarbij
uitleven in haar grote passie fotograferen: “Ik
zet iedere dag een foto op Facebook om de
mensen een goedemorgen te wensen en zoek
daarbij een mooie spreuk. Met het tuintje ga ik
in het voorjaar weer aan de slag. Ik weet niet
hoe dat zal gaan nu het coronavirus ons binnen
houdt. Maar veel groeit en bloeit ook vanzelf.
Ik heb er vorige maand 'elektrische' kaarsjes
ingezet. De mensen kunnen in deze nare tijd
wel een lichtje gebruiken.”
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Thera ter Beek en uit eigen collectie
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‘De geschiedenis van
de buurt is niet die van
geveltjes, maar van
mensen’.

W

andelen door de tijd’ is
de ondertitel: je wandelt
met tijdgenoten van
eeuwen her, en uit meer
nabije tijden, door de wijk. Letterlijk
(met het boek in de hand, want er zit
een kaart bij) of bij de warme kachel.

Het begin
De kiem voor het boek werd gelegd in
de buurtwandelingen van Jan Hoving:
“Ik was al sinds 2009 bezig met het
verzamelen van archiefmateriaal over
de wijk, maar ik had helemaal niet
de intentie om wandelingen te gaan
maken.” Bij toeval leidde hij in 2014
een groepje hoogwaardigheidsbekleders
door de buurt en dat smaakte naar
meer. Zo ontstond in 2015 de enige
echte Vijfhoek- (én Raaks én Doelen!)
wandeling. In de afgelopen jaren leidde
hij zo’n twaalfhonderd mensen rond,
zeg maar tweehonderd per jaar. En zijn
verhalen groeiden en groeiden, mede
dankzij spontane aanvullingen van
buurtbewoners, op straat of in de vorm
van boeken, want menigeen kwam met
historische werkjes aanzetten.
En route
Van al die mooie verhalen zou een boek
gemaakt moeten worden, dachten
velen. Nu wil het toeval dat Jan
redactiecoördinator is van Binnenblad
en dat Hans Smit, die de afgelopen
jaren met graagte onder andere over
historische zaken heeft geschreven in
ons blad, daar redacteur van is.

De wortels van de een liggen
in het Groningse Haren,
die van de ander in Amsterdam:
Jan Hoving en Hans Smit.
Al jaren hebben ze hun hart
verpand aan de Haarlemse
Vijfhoek. Die liefde en hun
hechte samenwerking leidde tot
een boek: De Vijfhoek
door andere ogen.
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Hans: “Zoals ‘En route met Jan’,
helemaal gevoed door diens materiaal.
Maar als je die gesproken teksten
letterlijk gaat opschrijven, is het
niet leuk meer. Dan heb je die sfeer
eromheen niet en dreig je veel te
veel alleen maar geschiedkundige
feitjes door te geven. Het gaat om de
interactie die Jan onderweg heeft.
Zijn credo is: ‘De geschiedenis van de
buurt is niet die van geveltjes, maar
van mensen’. Dus zijn we eens gaan
kijken: wie liep hier eeuwen geleden
rond? Toen bleek opeens dat er vanaf
de vijftiende eeuw steeds wel iemand
te vinden is over wie een verhaal te
schrijven is. Het boek bestaat nu om en
om uit een hoofdstuk over de historie

WANDELEN DOOR DE TIJD MET HANS EN JAN

(zoals ook Jan in zijn wandelingen
doet) en een hoofdstuk over iemand
uit die tijd. Een mengeling van facts
en fiction: faction. Nagespeelde scènes
eigenlijk, gefantaseerde dialogen,
want tja, we hebben nu eenmaal geen
bandopnamen.”
Het verhaal van de wijk
Historische verhalen (‘het verhaal van
de wijk’) worden afgewisseld door
spannende ooggetuigeverhalen tegen
een decor met schuivende historische
panelen. De zetstukken: stadspoorten
en -wallen, grachten en beken, kloosters,
kerken en gasthuizen, textiel, bier
en scheepsbouw, stegen en paden
die straten worden. Op de planken:
schutters, werklieden en drapeniers,
schrijvers en schilders, hoeren, nonnen
en pelgrims.
Het had allemaal kunnen plaatsvinden.
Soms klopt het, soms zijn figuren bij
elkaar gebracht terwijl dat waarschijnlijk nooit is gebeurd. Zo lopen we in
1437 mee met Cornelis van Leyden in de
Gangolfprocessie en treffen we in 1576
Thomas Thomaszoon na de grote brand
van Haarlem, die de verwoeste stad
in kaart brengt. We ontmoeten Frans
Hals (1647) en Pieter Langendijk (1749),
zitten aan tafel bij John Waterloo
Wilson en burgemeester Iordens in
1880 en genieten van de verhalen rond
schilder Anton Heyboer (1956).
Allemaal mannen in de hoofdrollen,
geen vrouwen. Hans: “De geschiedenis is
het verhaal van mannen. Ik heb echt wel
gezocht naar vrouwen, maar afgezien
van Kenau, over wie al veel geschreven
is en die geen duidelijke binding met de
Vijfhoek had, is er weinig.”
Research
Een jaar van research ging aan het
schrijven vooraf. Op internet, in vele
boeken, in het enorme archief van Jan
en in een enkel gesprek met oudere
buurtbewoners. Hans: “Soms moest ik
wel oppassen dat ik niet fictie op fictie
stapelde. Ik moest me per tijdsperiode

inleven in de situatie van dat
moment. Steeds checken, historische
ankerpunten zoeken en uitkijken niet in
de informatie te verzuipen.”
Vraag aan Jan: Had je, toen opeens
van alles uit je wandelingen werd
opgeschreven, niet iets van ‘mijn werk
wordt gepikt’? Jan: “In alle eerlijkheid:
toen we begonnen met de artikelen in

JAN (r) woont sinds 2008 in de
Vijfhoek: “Ik houd van het dorpse
karakter, wat er nog enigszins is.
Dat is herkenbaar en vertrouwd,
zo ben ik ook in Haren opgegroeid, in een hardwerkend
boerengezin. Als ik bijvoorbeeld
op mijn wandeling vertel over de
beerputten in de wijk, kan ik uit
eigen ervaring vertellen over de
beerput van mijn opa in Haren.”
HANS (l) woonde van 2006 tot
2018 in de Vijfhoek: “Het leuke
van deze wijk is dat hier alles
steeds opnieuw is begonnen en
veranderd. Ik wilde destijds
gewoon graag in de stad wonen
en dat kan hier met een bijzondere
combinatie waarbij je alles om
de hoek hebt en je toch niet in een
strakke winkelstraat woont.”

het Binnenblad had ik wel even dat
gevoel, ja. Dat ik dacht: ik ontwikkel
die wandelingen en Hans gaat ermee
aan de haal. Maar ik leerde wel het los
te laten. De goede samenwerking en
de fijne relaties in de redactie van het
Binnenblad hielpen daar enorm bij.”
Hans: “Dit boek vervangt de wandeling
niet, maar maakt mensen nieuwsgierig.”

Geschiedvervalsing?
Het is leuk om de vele straatnamen
in onze buurt nu in relatie te zien tot
vooral de textielindustrie. Maar wat
moeten we nu met een niet bestaande
straatnaam als Proveniersplein? Of het
Vijfhoekspleintje? Is dat ook faction ?
Hans: “Een beetje wel. Want soms
ga je vanuit het heden zoeken in het
verleden. Zo vond ik in het boek ‘Tot
op het bot’ (over skeletten die in 2012
op de Botermarkt zijn gevonden, red.)
het verhaal over de Gangolfprocessie
die ‘Den Vijfhoeck’ aandeed, waar bij
die gelegenheid door het weversgilde
een rustaltaar was opgesteld. Toen
heb ik maar aangenomen dat ons
‘Vijfhoekspleintje’ werd bedoeld.”
Maar zijn ze dan niet bang voor de
meedogenlozen die straks roepen dat
dingen niet kloppen? Hans: “Ik ben blij
dat stadsarcheologe Anja van Zalinge
een eerste concept van de tekst op echte
fouten heeft nagelezen.” Jan: “Het
zal wel meevallen. Dit boek is met de
kennis van nu geschreven. Geschiedenis
wordt steeds opnieuw bijgeschreven.”
Save the date!
De boekpresentatie, in verband met
het coronavirus onder voorbehoud, is
op zondag 7 juni of zondag 5 juli in de
Nieuwe Kerk, aanvang 16 uur. Op de
site www.wandelingdoordevijfhoek.nl
vindt u alle actuele informatie.
Er is gekozen is voor een leesboek
zonder foto’s. De lezer maakt zo zijn
eigen beeld bij de hoofdpersonen.
In plaats daarvan zit er bij het boek
een zeer gedetailleerde historische
overzichtskaart van de wijk met
aanvullingen op alle verhalen.
De prijs van het boek bedraagt € 14,95
en de verkoop start op dinsdag 9 juni
of op dinsdag 7 juli op een aantal
nog bekend te maken locaties (zie
bovenstaande website). Het boek is
bedoeld voor alle Vijfhoek/Raaks/
Doelen-bewoners, iedere Haarlemmer
en iedere bezoeker van de wijk.
Tekst: Inge Crul
Foto's: Thera ter Beek
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Keizerstraat 9 Haarlem
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NOODDIENSTEN IN JE STRAAT GEBLOKKEERD?
Enige tijd geleden bleek, als gevolg van een incident, dat de nooddiensten
(112) niet altijd makkelijk toegang hebben tot de soms erg smalle straatjes
van onze wijk. Daarom hadden we eind vorig jaar een gesprek hierover met
vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer, politie en ambulancedienst. Het bleek onder meer dat er ongewenste effecten kleven aan diverse
obstakels (verfraaiïngen, verkeerd geparkeerde auto's en fietsen) op de
bereikbaarheid. Voor de brandweer is het belangrijk dat bewoners zich
ervan bewust zijn dat er ruimte moet zijn voor de hulp- en nooddiensten.
Dus parkeer je auto altijd binnen de vakken en plaats fietsen in de rekken
(als die er zijn), en houd de trottoirs zo veel als mogelijk vrij. Let er op hoe je
je auto of fiets neerzet.
We spraken af in het voorjaar (vooralsnog 25 juni vanaf 19 uur) een wijkschouw te organiseren om samen met bewoners en hulpdiensten naar
bepaalde situaties in de wijk te gaan kijken. We vragen je ons bepaalde
punten in de wijk te noemen (of een foto ervan toe te sturen) waarvan je
vermoedt dat die problemen kunnen geven bij de nooddiensten. Met die
suggesties stellen we een route op voor de wijkschouw.

ENQUÊTE NIEUW HOTEL
Projectontwikkelaar Cobraspen
had vorig jaar plannen om twee
voormalige schoolgebouwen in
de wijk om te vormen tot één
hotel. In 2019 hielden wij over
die plannen een enquête. De
ontwikkelaar heeft dit jaar die
plannen gewijzigd. De locatie
in de Wilhelminastraat 43a viel
af. Voor dat pand komen nieuwe
plannen. De plannen in de Prins
Hendrikstraat 1 zijn gewijzigd.
Hiervoor hielden weer een
enquête met gesloten en open
vragen. Via onze website lees je de
uitslag van de enquête waar 116
wijkbewoners aan deelnamen.

WIJKBORREL
De jaarlijkse wijkborrel was voor
april voorzien maar, zoals je begrijpt,
stellen we die borrel in verband met
de corona-epidemie eventjes uit.

Exclusief bij

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

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

NIEUWS

MEER WIJKNIEUWS ELDERS!
We houden je op onze website en
via onze digitale nieuwsbrief op
de hoogte van alle zaken die in
de wijk spelen. Op de homepage
(zie QR) kun je je abonneren op
ieder nieuw bericht en op onze
nieuwsbrief.

WWW.CAFEDEROEMER.NL

Adres: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Wijkraadleden: Annette Schild,
Dick Smit, Jan Geerts, Jenne
Olijve en Jan Teitsma.

CORONAVIRUS
Kijk voor actuele informatie van
de rijksoverheid, de gemeente en
de wijk over het coronavirus op de
website van de wijkraad. Klik op
de button covid-19 of op nieuws >
help elkaar, nu.
HORECA 24 UUR OPEN?
De horeca heeft de gemeente
gevraagd om de openingstijden
vrij te geven. Wij spraken in bij
de raadscommissie Bestuur. Naar
aanleiding daarvan kregen we een
uitnodiging van de burgemeester
om met hem te spreken over
de nieuwe regeling. Door de
virusproblemen is de bespreking
uitgesteld. We krijgen de indruk uit
gesprekken met ambtenaren dat
de nieuwe regeling niet voor alle
horecacategorieën gaat gelden en
ook niet geheel ‘vrij’ zal worden.
Wordt later vervolgd.
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.

LENTEVOGELS
De Lentevogels van wijkkunstenaar Hannes Kuiper vliegen dezer dagen
stilletjes en zonder veel ophef terug naar hun palen op het Wilsonsplein.
Door de coronacrisis kon helaas een feestelijke officiële installatie nog
niet doorgaan. De vogels zijn gerestaureerd door de Kunstwacht uit Delft
en wijkbewoners hebben ze weer hun kleurige verentooi gegeven. Dat
alles werd mogelijk dankzij de vele financiële bijdragen uit de wijk en van
kunstminnaars uit de hele stad. We hopen dat de vogels in een nabije
toekomst weer over een vrolijk en vol plein kunnen uitkijken en dat we
dan alsnog het glas op hun terugkeer kunnen heffen. Iedereen die heeft
bijgedragen aan de crowdfunding die het herstel van de vogels mogelijk
maakte, krijgt nog persoonlijk bericht.

206 20 20

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

751 72 00

Gem. Haarlem: www.haarlem.nl

14023

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

531 48 62

buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu

551 78 45

Sociaal Wijkteam
sociaalwijkteamhaarlem.nl

023 5430997

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

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met
je naam, adres en mailadres voor 15 juni 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 ?
Onze WieWeetWaar van februari betrof de timpaan
op het dak van Wilhelminastraat 43 A. Ooit zat de
driehoekige gevelversiering op de Nieuwpoort in het
huidige Bolwerkplantsoen. Na sloop van de poort
verhuisde het gevaarte in 1884 naar dit voormalige
schoolgebouw. Na loting is de winnaar: Cilia Liklikuwata,
jij krijgt deze keer de kaartjes. Nu maar hopen dat de
bioscoop snel weer opengaat!
INGEZONDEN BRIEF

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 1765. Adverteerders krijgen ruimte in de rubriek
Ondernemer in beeld.
Kopij: Heeft u een idee voor een nieuw artikel, dan kunt u altijd mailen naar:
redactie.binnenblad@gmail.com. Daar zijn ook uw brief 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 (06 - 1001 4343).
Redactie: Arienne Bolt, Inge Crul, Ellen Vestjens, Hans Smit, Jan Hoving, Daniella
Konopasek, Rogier Overman, Petra Niewenhuis en Mijke Groot. Fotografie: Lies
Nederstigt, Thera ter Beek. Vormgeving: Jan Vesters.Coördinatie Bezorging: Liesbeth
Uilenreef (06 - 4150 7127) en Janny Barger-Vaerewijck (06 - 5777 4206). Bezorgers:
Bart Tangerman, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Els Clement, Jan Schmid,
Monique Rooijmans, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland en Max Bos, Bieneke Glijn,
Katinka van Mourik, Ralf Koppeschaar, Piet Klompmaker, Margriet Bokeloh, Ton Barger,
Ron Tierle en Dieuwke Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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