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ONS NIEUWE COÖRDINATIETEAM
Links Janny Barger-Vaerewijck. Woont sinds
2014 met echtgenoot Ton en 3-jarige teckel
Belle op de Gedempte Raamgracht. Ze
vindt de Vijfhoek een levendige wijk met
veel betrokken, inspirerende, ondernemende mensen. Rechts op de foto Liesbeth
Uilenreef. Een oude bekende van het
Binnenblad. Jarenlang schreef zij artikelen
over de kunstenaars in de wijk. Ze besloten
om samen de coördinatie van de bezorging
te doen en daar zijn we heel blij mee.
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KUNSTENAAR IN CORONATIJD
We praten erover met dichter en beeldend
kunstenaar Leonore Hatt. “Ik vind het vervreemdend. We zitten in een heel nare situatie.
Schilderen of dichten geeft me tegelijk zoveel
rust. Het voelt voor mij soms als ademhalen.”

6

www.spaarneduin.nl
023-534.09.49

HET NIEUWE NORMAAL
Een impressie van de Vijfhoek in
coronatijden. Als herinnering aan
een bijzondere tijd, die straks misschien het
nieuwe normaal wordt. Maar het is de vraag of
dat oude normaal ooit nog wel eens terugkeert.
Voorlopig heerst koning corona.

023-534.09.49
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

TERUG OP HUN NEST
“De vogels hebben hun plek weer gevonden.
Want het zijn eigenlijk trekvogels”, zei Hannes

Kuiper tijdens de herinstallatie van zijn kleurige
beeldengroep ‘Lentevogels’. Ze staan weer op
de hoge groene palen op het Wilsonsplein.
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AANBELLEN IN DE RAAKS
Over de Raaks schrijven we niet
zo vaak, was een opmerking
tijdens de laatse redactievergadering. Reden
genoeg voor Rogier om bij een aantal bewoners
aan te bellen en zich te verdiepen in de bijzondere architectuur en verborgen binnentuinen.

13
DANKJEWEL LIES
Een scherpe fotografische blik en een groot
sociaal hart. Het tekent Lies Nederstigt ten
voeten uit. Ziekte dwingt haar te stoppen met
haar activiteiten. De redactie bedankt haar
hierbij voor de vele prachtige foto’s die ze de
afgelopen zeven jaar voor het Binnenblad maakte.
Ook de cover van dit Binnenblad is van haar hand.

15

WIJN UIT DE WIJK
Vijfhoeker Jobert Koomans heeft
sinds 2013 samen met zijn vrouw
een wijngaard in het middeleeuwse dorpje Fratte
Rosa, gelegen in de Italiaanse heuvels van De
Marken. In 2017 zijn ze officieel begonnen met
de verkoop in Nederland van MarieLise wijnen.
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Vogelvrij
Natuurlijk was ik er ook bij op het
Wilsonsplein die vrijdag de 24ste april:
de herinstallatie van de Lentevogels van
Hannes Kuiper. Je wilt tenslotte als stille
donateur wel weten hoe gekleurd
die vogels er nu bijstaan, herrezen uit
hun as.
Geen feestje, geen ceremonieel was
de afspraak. Soberheid in coronatijden.
De wethouder en de muziek waren
afbesteld, de drankjes en hapjes zouden
in betere dagen alsnog op tafel komen.
Daar stonden we dan ’s morgens om tien
uur, op die warme lenteochtend, samen
en toch alleen op anderhalve meter
afstand van elkaar. De ogen gericht op
de heren van de Kunstwacht die op een
steiger doende waren de vogels op hun
palen te zetten.
Als oudere – dus risicogroep tegenwoordig – begon ik wel wat ongerust te
worden bij het zien van de groeiende
groep belangstellenden. Hadden we hier
nou te maken met een samenscholing?
Mocht dit eigenlijk wel?
En ja hoor, daar waren ze al, de handhavers, m/v. Ze wisten ervan. Vergunning
en zo. Maar de sessie duurde wel een
beetje lang. En er waren nu wel erg
veel mensen op de been. "Ik zie wel
veel risicogroepen", zei de een. "Wie
vormen hier nou een familie-eenheid?",
verzuchtte de ander.
Dat laatste gold beslist voor de familie
Kuiper: Hannes, Christine, dochters en
kleinkinderen. Een kleurig vrolijk nest
van vogelvrije wijkvogels die bezit
namen van plein, gras, speeltoestellen
en bankjes.
Voordat de handhavers echt formeel
konden optreden, liep Christine naar ze
toe. "Wat ontzettend leuk dat jullie ook
zijn gekomen! Welkom. Staan de vogels
er niet prachtig bij?"
Exit beteuterd duo boa’s. Iedereen braaf
huiswaarts. Ook ik. Terug in mijn hok, in
zelfisolatie.

NIEUWE RITUELEN IN MOEILIJKE TIJDEN
Uitvaartbegeleider, het is niet het eerste waar je
aan denkt, als je het over een ‘vitaal beroep’
hebt. Maar dat is het natuurlijk wel. Loes Hofhuis
zoekt naar nieuwe rituelen in deze moeilijke
tijden, waarin de regels de intimiteit van troost
soms in de weg staan.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee filmkaartjes
met WieWeetWaar 20 • Arienne

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Ook kunstenaar in coronatijd

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

Van kunstenaars
bestaat vaak het
beeld dat zij alleen
lijdend tot grootse
creatieve prestaties
kunnen komen.
Gebeurt dat ook
nu het coronavirus
de wereld in zijn
greep houdt?

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

We vroegen het aan
dichter en beeldend
kunstenaar Leonore
Hatt, veilig gezeten
op 1,5 meter van
elkaar in de prachtige
binnentuin van het
Proveniershof.

L

eonore Hatt (62) maakt absoluut geen
trieste indruk als ze kordaat twee
tuinstoelen installeert. Het is een zonnige
middag, dus geen straf dat we dit gesprek
vanwege de coronarichtlijnen buiten voeren.
Leonore is geboren in Zeist en via wat
omzwervingen ruim 40 jaar geleden in Haarlem
en omstreken terecht gekomen. Sinds 2003
woont ze met haar vriend Dick Stegenga in een
van de woningen boven de grote poort van het
Proveniershof. Ze vertelt: “Hatt is een Deense
naam, van moeders kant, die gebruik ik als mijn
kunstenaarsnaam.”

YES, WIJ ZIJN ER
KLAAR VOOR!

L VOOR EEN
RESERVEER ALVAST JE TARFEOF KOM GEWOON
LUNCH, BORREL EN DINETERRAS.
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Wat doet deze coronatijd met jou?
Leonore: “Ik vind het vervreemdend. Wij zitten
in een prachtige omgeving, maar ergens anders
gaan mensen dood op de IC of thuis. Er is angst
en eenzaamheid: een goede vriendin van mij is
94 en mag nu, in het verzorgingshuis waar ze
woont, geen bezoek ontvangen. Ze begrijpt dat
niet en ze is meer in de war daardoor.
We zitten in een heel nare situatie. Maar
tegelijk is er ineens zoveel rust. De stilte die
er nu is, vooral ’s ochtends vroeg, daar hou ik
van. Je hoort de vogels en ik zie ook veel meer
de details. Vandaar dat ik vaker foto’s ben gaan
maken tijdens mijn wandelingen.”
Leonore deelt haar fotoreportages via
Facebook: “Ik fotografeer van alles wat ik
tegenkom, grote en kleine dingen, natuur,
etalages, graffiti. In de wijk, de Hout, de stad. Ik
laat de mensen meekijken met wat ik zie, hoe
ik kijk. Die vroege wandelingen als het stil is
en het licht mooi, zijn geweldig. Ik plaats op
Facebook bijna elke dag een gedicht van een
dichter. Een enkele keer een eigen gedicht. Dit
is wat ik nú doe.”
Sinds wanneer ben je kunstenaar?
“Wat is een kunstenaar? Een kunstenaar creëert,
maar waar leg je de lat?”, vraagt Leonore zich
hardop af. “Daarover heb ik hele filosofische
gesprekken gevoerd. Ik zeg altijd: ik ben
parttime kunstenaar. Maar dat geldt voor de
meesten, want welke kunstenaar kan leven van

zijn werk? Pas sinds ik een aantal exposities
heb mogen houden, durf ik me kunstenaar te
noemen. Creativiteit is altijd belangrijk voor
me geweest. Ik schilderde en tekende van
jongs af aan. En schreef gedichtjes. Ik werk nog
steeds met beeld en met tekst. Dat combineer
ik onder meer in doosjes die ik maak. Voor de
Vijfhoekkunstroute heb ik doosjes beschilderd
en daarbij binnenin een tekst of gedicht
geschreven, passend bij de afbeelding van het
doosje. Verder ook borduurwerken op papier of
op recycle-materiaal, bijvoorbeeld mueslizakjes.
Ook in combinatie met poëzie. Maar de
kunstroute ging dit jaar niet door vanwege
de coronacrisis. Nu verkoop ik de doosjes en
schenk een deel van de opbrengst aan het
goede doel.”
Hoe omschrijf je jouw stijl?
“Ik schilder meestal kleurrijk. Dat expressieve
kleurgebruik heb ik altijd al gehad. Ik vul dat
soms aan met kleiner werk, zoals kijkkastjes of
textiele dingen. Mijn werk is vooral figuratief.
Abstract ligt mij niet zo. Ik heb een grote
bewondering voor Frida Kahlo, haar stijl vol
symboliek inspireert mij.”
Leonore neemt ook regelmatig deel aan
de Haarlemse Dichtlijn, die altijd op
Hemelvaartsdag plaatsvindt. “Ook die verviel
dit jaar door corona”, vertelt ze. “Poëzie is
voor mij schilderen met taal. Vroeger dacht ik
dat het lange gedichten met een diepe inhoud,
soms op het bombastische af, moesten zijn. Nu
is vaak minder meer.”
Heb je nog tijd voor andere dingen?
“Jazeker, ik ben niet altijd even intensief bezig
met kunst. Wil ook tijd vrijhouden voor sociale
contacten. En ik heb een administratieve baan
in de hulpverlening.
Maar het creëren, zoals schilderen of dichten,
neemt een belangrijke plek in mijn leven in. Ik
noem het wel eens ademhalen.”
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Thera ter Beek

Heeft u belangstelling in het werk van Leonore Hatt, kijkt u dan op www.vijfhoekkunstroute.nl
of bekijk Instagram-foto's en -video's op @leonorehatt69
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Tekst: Jan Hoving en Hans Smit.

DE VIJFHOEK IN CORONATIJDEN

Foto: Thera ter Beek

Er gebeuren
dingen die je
een paar
maanden
geleden totaal
voor onmogelijk
had gehouden. In
de wereld en ook
in de Vijfhoek.
Tijdens de lockdown gingen
alleen de mensen met essentiële
beroepen de deur uit en de wijk in:
zorgmedewerkers, vuilnisophalers,
schoonmakers. Maandenlang waren alle
cafés en restaurants gesloten. En was er
geen toerist meer te zien. De Vijfhoek was
uitgestorven.
Hoewel alles weer stap voor stap is opengegaan, zijn we nog lang niet terug bij het
oude normaal. Voor winkels vormen zich rijen
geduldig wachtende klanten, op gepaste
afstand van elkaar. Enquêtes met vragen over
je gezondheid - en die van je huisgenoten aan de deur van cafe's en restaurants.
Zelfs kapper Martin is van zijn geloof gevallen
en werkt nog uitsluitend op afspraak. De
Stadsschouwburg gaat op 1 september weer
open maar er ligt geen brochure met de te
verwachten optredens op de mat. Gewoon
omdat die nog niet bekend zijn. En afstand
houden is het devies.
Het is de vraag of dat oude normaal ooit nog
wel eens terugkeert. Voorlopig in ieder geval
niet. Voorlopig heerst koning corona.
Op deze pagina’s wat korte impressies van
medio juni. Als herinnering aan een bijzondere
tijd, die straks misschien het nieuwe normaal
wordt.
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De restauranthouder
HENK MEYER: “Gelukkig is het restaurantgedeelte van ‘In ’t Goede Uur’ onlangs
uitgebreid zodat we de ruimte hebben om
de gasten afstand van elkaar te laten
nemen. Maar in plaats van zestig klanten
kunnen er nu maximaal dertig tegelijk
binnen zijn.

HET
NIEUWE
NORMAAL
De dameskapper
JEROEN SCHULTHEIS: “We prezen ons altijd
gelukkig dat onze branche ongevoelig is voor de
opkomst van internet. Onze klanten moeten toch echt
fysiek naar ons toekomen. Maar dat was nu onze
zwakte. Van de ene op de andere dag ging ook
Schultheis Coiffures op slot. Zowel mijn vrouw als ik
werken hier, dus het hele gezinsinkomen viel weg.
Wij, en onze twee kapsters, waren zo blij dat we op
11 mei weer open konden. Iedereen stond in de startblokken.
Natuurlijk hebben we alles aangepast. De wachtruimte
is nu buiten, op de bank. Binnen zijn vijf van de negen
stoelen weggehaald zodat er twee meter tussen de
klanten zit. En hoewel het niet verplicht is, werken we
allemaal met mondkapjes voor, veiligheid voor alles.
We hebben na de heropening in het begin langer
doorgewerkt, in de avond en op maandag. Ik heb
zelfs voor het eerst op Hemelvaartsdag gewerkt.
Toen konden extra kwetsbare klanten een afspraak
maken. Die dag werkte ik alleen en had ik ook een
gezichtsmasker, zo’n shield, op. Maar klanten met
astma of hartproblemen, daar neem je geen enkel
risico mee. Het was allemaal een heel gedoe, maar ik
sta er nu echt positief in. Alleen de gesprekken, die
gaan vrijwel allemaal over corona. Ik verwacht ook
deze zomer weinig vakantieverhalen.”

De muzikant
PIETER MULDER:
“Ik had wat optredens
voor de Haarlemse
PopScene On Tour.
Op mijn verjaardag, in
februari, speelde ik nog
in café Lugosi’s in de
Ridderstraat. We
maakten nog geintjes
over Corona-bier en zo.
Er was niks aan de hand,
joh. Iedereen zat lekker
door elkaar heen. En een
paar weken later was het
met alle optredens
afgelopen, die gingen van
de ene dag op de andere
niet meer door.
Ik heb nog wel wat radioen tv-werk gehad, dat
was erg leuk. Maar ja,
we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik ga niet
bij de pakken neerzitten,
ik fiets nu elke dag en
vind het heerlijk. Ik zit
hier prima in de zon voor
mijn huisje op de hoek
van de Voldersgracht.
Het is toch geweldig hier,
al die sociale contacten,
iedereen kent elkaar. Ik
ben medisch afgekeurd
voor mijn werk, maar als
hobby geef ik nog wel
een paar mensen gitaarles. Kan prima hier, mijn
keuken is 2,5 meter
breed, dus die anderhalve meter afstand gaat
best.”

Ik heb drie mensen in vaste dienst en drie
parttimers. De steun van de overheid was
zo’n 65 procent - weliswaar niet de
negentig procent die ze had toegezegd maar het stelde ons toch in staat om het
personeel door te betalen, ook toen we
gesloten waren. En de timing was ook erg
ongelukkig. Maart en april zijn voor ons
topmaanden. Zodra het weer wat warmer
wordt, staat kaasfondue niet meer
bovenaan het verlanglijstje. Een soort
omgekeerde volgorde van een strandtent.
Het is wel heel goed dat er nu alleen op
reservering wordt gewerkt, ook op het
terras. Als daar plaats is en iemand wil
daar gebruik van maken dan voeren we die
toch eerst in het reserveringssysteem in.
Mocht later onverhoopt blijken dat sprake
is geweest van een besmet persoon, dan
kan je altijd achterhalen wie er in zijn of
haar omgeving heeft gezeten. Er zijn
voorbeelden genoeg van ongecontroleerde
feesten, zoals laatst in Duitsland, dat men
achteraf de gasten niet meer kan
achterhalen. Dat moeten we hier niet
hebben. En laten we met zijn allen hopen
dat er geen tweede golf komt, want dan
wordt het echt moeilijk om het hoofd boven
water te houden.”

De café-eigenaar
NIELS WEIJERS: “Vanaf het moment
dat we op 15 maart abrupt moesten
sluiten, zijn we gaan nadenken hoe we
ons op de nieuwe situatie konden
voorbereiden. Wij hebben voor café De
Vijfhoek het hele concept omgegooid.
We gaan eerder open, zodat we tussen
de middag lunches kunnen serveren.
Vijf verschillende ’Tosti’s in De Vijfhoek’.
Ook werken we aan een take-awayconcept. En alles aan de hand van het
protocol van Koninklijke Horeca
Nederland en het RIVM.
’s Avonds gaan we eerder dicht. Want
vanaf een bepaald moment wordt het
extra gezellig en dan is het best een
gedoe om mensen afstand van elkaar te
laten houden. Eigenlijk zijn we met een
nieuw café begonnen. Alles gaat anders,
de bediening, het opnemen van
bestellingen, het uitserveren en een
reserveringssysteem voor het bezoek
binnen.
Verder zijn we bezig met merchandising,
leuke dingen om te verkopen aan
bezoekers van de buurt. We zitten
tenslotte op een unieke plek. Bij dat
alles heb ik maar één hoofddoel voor
ogen: dezelfde ambiance creëren als
ontmoetingsplek voor iedereen, en een
sfeer neer te zetten als voor de coronatijd. Als dat lukt is de transformatie
geslaagd.”

De bibliotheekdirecteur
ROXANE VAN ACKER: ”Het is zo tegennatuurlijk voor ons. De bibliotheek is een plek
waar je rustig kunt zitten, een krantje lezen of achter je laptop studeren. Normaal hadden
we hier in deze vestiging in de Gasthuisstraat alleen al zo’n duizend bezoekers per dag.
Nu we sinds 18 mei weer open zijn, mogen er maar dertig mensen tegelijk binnen zijn.
Dus zeggen we nu: ‘Leuk dat jullie er zijn, maar wil je niet te lang blijven’. Iedereen krijgt
een mandje en als die op zijn moet je wachten tot er weer iemand naar buiten komt.
Die heropening was echt een logistieke operatie van jewelste. Alleen al die paar eerste
dagen kwamen in al onze vestigingen zo’n 35.000 boeken terug. Die moeten dan allemaal
in quarantaine: in kratten die we ergens apart moeten kunnen plaatsen. Dat was eerst
72 uur, maar inmiddels zijn de nieuwe richtlijnen dat na 36 uur de kans op besmetting is
verdwenen en we ze weer in de kast mogen zetten. Dat zorgt nog wel voor verwarring
omdat ons computerprogramma daar niet op is berekend. Mensen zien dan op internet dat
een boek beschikbaar is, maar dan staat het soms nog niet op de plank. Maar alle
medewerkers zijn blij dat we in ieder geval weer open zijn. Het is heel stimulerend dat het
publiek, ondanks onze beperkte dienstverlening, toch zo heel positief is.”
7

DE VOGELS VAN HET WILSONSPLEIN

‘LENTEVOGELS’ TERUG OP HUN NEST
“De vogels hebben hun plek weer gevonden. Want het zijn
eigenlijk trekvogels.” Wat is het toch fantastisch dat onze
wijkkunstenaar Hannes Kuiper dit op vrijdag 24 april kon
zeggen tijdens de herinstallatie van zijn kleurige
beeldengroep ‘Lentevogels’. Ze staan weer op de
metershoge groene palen bij de speelterreinen op het
Wilsonsplein.
Fantastisch omdat de gemeente, buurtbewoners en
kunstminnaars uit de hele stad het financieel mogelijk
maakten dat de vogels ‘terugvlogen’. En helemaal
fantastisch omdat Hannes hersteld was van een beroerte
en nu getuige kon zijn van de wedergeboorte van zijn
kunstwerk.
Vogelvlucht, De vier jaargetijden, Lentevogels en nu dus
Trekvogels. De beelden hebben al vele namen gekregen in
de loop der jaren. Ze geven kleur aan elk seizoen. Ze
dateren uit 1983 en zijn inmiddels als feniksen al een paar
keer uit hun as herrezen. Bij de jaarwisseling van
1998/1999 sneuvelden er drie door vandalisme, in 2008
sloeg de houtrot zo onbarmhartig toe dat ze allemaal
vervangen moesten worden. Hannes, zonnig als altijd,
restaureerde en schilderde ze steeds opnieuw.

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

Een paar jaar geleden was het weer zo ver. De gemeente
legde vijfduizend euro op tafel, genoeg voor het herstel
van vijf vogels. Maar Hannes en zijn eega kunstenares
Christine Peursum en velen met hen vonden dat ze toch
echt alle tien terug moesten komen. En zo
geschiedde. Wijkbewoner Ton Barger
mobiliseerde een groepje mensen en via
crowdfunding kwam ook de resterende vijf
mille op tafel.
SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

De Kunstwacht uit Delft restaureerde de
tien vogels en zette ze in de grondverf. De
afgelopen maanden gaven Ton Barger, Odyl
Leferink en Christine Peursum ze onder supervisie
van Hannes weer de vrolijke oorspronkelijke
kleuren.

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

Échte muggen die HRLMRS

Een feestje moest vanwege de coronamaatregelen
helaas achterwege blijven, maar de installatie
door de Kunstwacht trok toch velen uit de buurt
op 24 april naar het Wilsonsplein. De goede
gevers zijn inmiddels op vele manieren op de
hoogte gehouden van de bestemming van hun
gaven.
En dat feestje? Laten we hopen dat dat er
binnenkort van kan komen!

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Tekst: Inge Crul. Foto’s: Thera ter Beek.
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WONEN IN DE RAAKS

Aanbellen in de Raaks
Tekst en foto's: Rogier Overman

Hoewel Binnenblad vaak over de Vijfhoek gaat, is het
ook bedoeld voor de Doelen en het Raakskwartier.
Over deze laatste buurt schrijven we niet vaak, zo
klonk het laatst binnen de redactieraad, en dus toog
ik als vers redactielid ditmaal naar ‘de Raaks’.

Trappartij
binnentuin
Raaks I

Raakstorens,
1866, aquarel van
W.J. Boogaard
(beeldbank NoordHollands Archief)

Binnentuin Raaks I,
met liftgebouw
(midden) en
linksboven de
Focuswoningen

Volgens een plaquette in de stoep voor het stadskantoor
betekent Raaks ‘ketting’; het zou slaan op de ketting die
vastzat aan een hek of rooster waarmee de ruimte tussen
twee torens die aan de rand van de stad boven een beekje
waren gebouwd kon worden afgesloten bij gevaar of
onraad. Het beekje stroomde vanuit het duin- en veengebied ten Westen van Haarlem de stad binnen en liep
deels over-koepeld door tot aan het Spaarne.
De beide torens – ook wel Raakstorens genoemd –
maakten als waterpoort onderdeel uit van de vestingwerken van de stad en stonden op de plek waar het beekje
Haarlem binnenstroomde. Elke avond, en ook bij onraad of
ter verhindering van ontduikers van de stedelijke
accijnzen, zo luidt een nét iets andere versie van de
oorsprong van het Middelnederlandse woord ‘Raecks’,
werd de ketting tot net onder de waterlijn opgetrokken ter
afsluiting van de waterpoort onder de twee torens.
Ongewenste lieden konden dan niet meer via het beekje
Haarlem binnenvaren dankzij de ‘Raecks’.
De beide Raakstorens dateren van 1420 of worden althans
rond die tijd voor het eerst vermeld. Nu, precies zeshonderd
jaar later, is er niets meer van te bekennen en wandelt
eenieder vrij de Raaks in en uit. Maar met een beetje
verbeelding zie ik toch een soort doorgang tussen twee
nieuwe gebouwen die inmiddels zijn verrezen vlakbij die
oude, Middeleeuwse plaats. Het gaat om de doorloop in de
Drossestraat, met aan weerszijden winkels- en woongebouwen (Raaks I en II), die parallel loopt aan de Raaks.
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IN RAAKS I, ofwel het gebouw
tussen de Zuider- en Drossestraat, wonen
de mensen die ik er spreek zonder
uitzondering ‘heerlijk’ en ‘safe’. Het
wordt bewoond door alleenstaanden,
gezinnen, ouderen, gehandicapten,
studenten en expats.
Het gebouw omarmt een binnentuin
met een opvallend middendeel dat
feitelijk een liftgebouw is voor bewoners
op de bovenste verdieping. De daar
gelegen Focus-woningen worden
bewoond door gehandicapten die hun
woningen moeten kunnen betreden in
hun rolstoel. Vandaar het liftgebouw, dat
de binnentuin als een soort ‘Raecks’ met
hek of rooster doormidden deelt.
De binnentuin zelf en de galerijen
doen overigens Mediterraan aan met
dezelfde geblakerde witte muren die je
vaak ziet rondom de Middellandse Zee.
Verder voelt het als een hofje, aldus een
van de bewoners, en stap je vanuit die
rust zó de drukte in rondom de
Jopenkerk en Pathé.

OOK IN RAAKS II, het (grotere) gebouw tussen de Raaks en
Drossestraat, is het volgens bewoners ‘fantastisch’ wonen. Net als Raaks I
heeft dit gebouw Focus-woningen naast sociale en vrije sectorhuurwoningen. Anders dan Raaks I heeft Raaks II echter ook veel koopwoningen, waardoor het gebouw net iets chiquer oogt. De binnentuin is
ook groter en staat vol met grote planten die door de bewoners zelf bij
toerbeurt worden verzorgd.
Het gebouw kent echter geen ‘Raecks’ zoals Raaks I en oogt daardoor
wel wat saaier dan zijn soortgenoot. Volgens een bewoner wonen er veel
gezinnen met kinderen die vaak spelen in de binnentuin en ook doen de
bewoners daar elk jaar een ‘zomerdrankje’ met elkaar. Bovendien, zo
deelt een andere bewoner mij op de valreep nog even enthousiast mee,
stappen zij net als de bewoners van Raaks I zó vanuit de rust in de drukte
van het Hortusplein.
Drossestraat, met aan de
rechterzijde het winkelen woongebouw Raaks II

Binnentuin Raaks II

NAAST RAAKS I EN II wordt naar verwachting medio 2021 RAAKS III opgeleverd. Dit gebouw omvat
31 appartementen, 3 herenhuizen en een ondergrondse fietsenstalling voor 950 fietsen. Of het net als Raaks I
een ‘Reacks’ zal kennen is niet duidelijk. Wel staat vast dat het nóg dichterbij de Jopenkerk en Pathé ligt dan
Raaks I en II – het ligt er pal naast – maar of het daarmee net zo heerlijk wonen is, is een tweede. In elk geval
lijkt één ding nu al duidelijk, want getuige de bewoners van Raaks I en II (en wellichts dus ook Raaks III) is
wonen in de Raaks net zo fijn als wonen in de Doelen en de Vijfhoek.
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DANKJEWEL LIES

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

Uit de portfolio van Lies

	
  

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS
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

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

D

MIJN BEELDEN VERTELLEN
MIJN VERHAAL

at schrijft Lies Nederstigt op
de pagina van de Fotogroep
Haarlem. Bescheiden, maar toch
alleszeggend. Zeven jaar lang
konden de wijkbewoners genieten van de
prachtige foto’s die ze voor het Binnenblad
maakte. Velen kennen haar bovendien van
het project ‘Gezichten van de Vijfhoek’
waarvoor ze zich met ziel en zaligheid
inzette. Ziekte dwingt haar nu te stoppen
met haar activiteiten.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

DE VIJFHOEK
Lies en de Vijfhoek: het vormt bijna een
twee-eenheid. “Een heerlijke wijk om te
wonen”, zegt ze. Ze kent veel mensen, er zijn
leuke straatjes en een gezellige sfeer. In de
ruim 33 (!) jaar dat ze hier op de Gedempte
Raamgracht woont, heeft ze een hoop
veranderingen meegemaakt. “We zijn hier
gaan wonen toen de wijk nog helemaal niet
populair was, integendeel zelfs. We hadden
een kroeg aan de overkant, Het Stuivertje,
waar het ieder weekend feest was, ook op
straat. Vervolgens kwam er een coffeeshop
waardoor we van die dikke auto’s in de straat
kregen en er allerlei opstootjes waren. Jan
Monnikendam heeft het pand uiteindelijk
gekocht en dat bracht veel meer rust in de
straat.”
De laatste jaren is er ander publiek komen
wonen in de wijk, vindt ze. “Het is allemaal
een stuk beschaafder geworden. Mensen
knappen zelf hun huis op en proberen er echt
iets van te maken door bijvoorbeeld planten

voor de deur te zetten.” Ook vindt ze het leuk
dat mensen weer meer voor de deur gaan
zitten op hun bankje. “Vroeger zat iedereen
buiten. Dat ging wel gepaard met een hoop
bier en lawaai... Dat is nu gelukkig wel anders.
Maar het is leuk om te zien dat mensen daar
weer behoefte aan hebben.”
FOTOGRAFIE
Jaren geleden begon ze met fotografie. “Ik was
altijd geïnteresseerd in fotograferen en had
vroeger zelfs een eigen ‘doka’, een donkere
kamer, in de kelder. Een vriendin van me
woonde samen met een fotograaf. Hij zag mijn
foto’s, vond dat ik talent had en dat ik daar
meer mee moest doen. Hij heeft me zelfs een
tijdje gecoacht.”
Daarna zou ze met vlagen gaan fotograferen,
soms wel, dan weer een hele tijd niet. Tot
ze zich negen jaar geleden aansloot bij de
Fotogroep Haarlem. “Je kwam er niet zomaar
in hoor, dat was echt een ballotagecommissie
die jouw werk ging beoordelen.”
Ze herinnert zich ook dat het destijds bijna
allemaal mannen waren. “Dat merkte je wel,
er werd veel over techniek en apparatuur
gesproken. Nu is dat gelukkig wel anders.
Door de fotogroep ben ik wel veel meer gaan
fotograferen. We kregen leuke opdrachten en
de groep zelf werd ook steeds actiever. Ook
andere mensen gingen mij plots vragen of ik
foto’s wilde maken, bijvoorbeeld portretten of
bruiloften, van alles eigenlijk.”

BINNENBLAD
Iemand die de wijk door de lens van een
camera bekijkt. Dat is ideaal voor het
Binnenblad. Dus vroeg de redactie of Lies
de vaste fotograaf wilde worden. Voordien
maakten de redacteuren nog zelf de foto’s bij
de artikelen, nu werd zij ‘hoffotograaf’. Met
heel veel plezier: “Er was altijd een goede
sfeer in het team”.
Doordat ze voor ieder artikel op pad ging om
foto’s te maken, heeft ze veel mensen leren
kennen. “Dat vond ik het leukste aan mijn rol.
Iedereen was altijd zo bereidwillig om mee
te doen en leuk te poseren. Het is ook vaak
zo verrassend wat je achter een voordeur
tegenkomt. De mooiste panden, en mensen
met zulke boeiende verhalen.” Mensen uit de
buurt én van veel verder weg, zoals die keer
dat ze met een redacteur de wijk inging om
toeristen te fotograferen en te interviewen.
GROOT HART
Bij die scherpe fotografische blik voegt Lies
een groot sociaal hart. In haar voormalige
werk, de zorg, werkte ze in allerlei functies,
ook in het management, maar: “Het leukste
vond ik het contact met de teams en de
bewoners. Toen ik stopte met werken heb ik
allerlei losse klussen gedaan bij kringloopwinkels. Daarnaast heb ik ook altijd veel
vrijwilligerswerk gedaan, bij de zorgboerderij
en als taalcoach bij de vrijwilligerscentrale.”
Het tekent Lies ten voeten uit. De redactie
waardeert haar enorm als mens, met haar
vrijgevigheid, haar bescheidenheid en haar
talent om in één krachtig pakkend fotoshot,
het hele verhaal te vertellen.
Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Lies Nederstigt
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ADVERTORIAL MARIELISE WIJNEN IN DE VIJFHOEK

De fietsspecialist
die je niet laat lopen
OVERVEEN
“Ik ben zelfstandig pensioenfondsbestuurder en strategieconsultant en kom oorspronkelijk uit Haarlem. Na
mijn studietijd kwam ik in 1991 in Overveen terecht
waar ook mijn twee dochters, inmiddels 24 en 26 jaar
oud, zijn geboren. Nadat zij het nest hadden verlaten,
wilden mijn vrouw en ik weer in de gezellige binnenstad
wonen. Overveen geeft toch een ander gevoel als je
met z’n tweeën overblijft. Maandenlang verkenden we

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

thuis in de Vijfhoek

zijn voor een wijngaard. In 2013 hebben we de ranken
geplant en in 2015 werden de eerste druiven geoogst.”
CANTINA TERRACRUDA
“Bijkomend voordeel van een eigen wijngaard is dat
we zelf de druiven konden uitkiezen. Onze wijngaard
bestaat uit een hectare rode druiven, de Pergola
Aleatico, en een hectare witte druiven, de Incrocio
Bruni. Het land wordt bewerkt door de coöperatie
Cantina Terracruda, een familiebedrijf dat met respect voor de natuur
een breed scala aan kwaliteitswijnen
maakt van druivensoorten die alleen in
De Marken groeien. Alle trossen worden
met de hand geplukt. Biologisch, met
veel liefde voor het product en zonder
bestrijdingsmiddelen.”

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

Wij brengen passie voor kunsten en cultuur
samen met eten en drinken.
Volg ons via www.restaurantdewandelaar.nl en facebook

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.•

Duurzaam ondernemen staat bij
Jobert Koomans
(58) hoog in het
vaandel. Zo is hij
sinds kort actief
betrokken bij het
autodeelproject
iZoof en heeft
hij samen met
zijn vrouw een
wijngaard in
het pittoreske
Italiaanse gebied
De Marken.

de Haarlemse wijken. Al snel werd duidelijk dat we ons in
de Vijfhoek wilden settelen. In 2014 kochten we ons huis
op de Gedempte Raamgracht en het bevalt erg goed.”
DE MARKEN
“Mijn vrouw en ik hebben lang geleden de golfsport
ontdekt. We spelen nu bijna wekelijks met elkaar, ik
recreatief en mijn vrouw daarnaast ook competitief.
Verder vind ik het heerlijk om te fietsen en kon je me
vóór de coronacrisis elke zaterdagochtend in Sportcity
vinden. Wij zijn echte buitenmensen en gingen vroeger
als gezin met de tent alle regio’s in Italië af. Zo kwamen
we ook een keer in De Marken aan de Adriatische zee
terecht. Geweldig mooie stranden, landschappen en
leuke restaurantjes. Toen zeiden we al tegen elkaar dat
we hier ooit in de toekomst een huis zouden willen kopen.
Die droom werd in 2007 werkelijkheid.”
FRATTE ROSA
“Met behulp van een lokale makelaar vonden we een
vervallen boerderij in het middeleeuwse dorpje Fratte
Rosa, gelegen in de heuvels van De Marken. Er zat een
groot stuk grond bij dat destijds werd onderhouden
door de plaatselijke boeren. Na een grondige verbouwing
kwamen we in contact met twee zwagers en een boer
die een nieuwe coöperatie hadden gevormd om op een
professionele manier wijn te gaan maken. De ligging
van ons stuk grond op het zuidwesten bleek perfect te

GABRIËLLE SALVATORE
“In 2016 zijn we gaan helpen de wijnen
in Nederland te verkopen. Ik ben geen
sommelier, maar heb veel cursussen
gevolgd bij Gabriëlle Salvatore in de
Korte Houtstraat. Zij vroeg of ik mijn
wijnen kon leveren als geschenk voor
haar vaste klanten. En zo had ik opeens
mijn eerste klant. Maar wijn maken is
één ding, verkopen is een heel andere
tak van sport. Je moet prijsafspraken
maken, zorgen voor een transporteur,
een website, opslag. Het hele businessmodel heb ik zelf opgezet.”

MARIELISE WIJNEN
“In 2017 ben ik officieel begonnen met de verkoop
in Nederland en werd www.marielisewijnen.nl een
feit. Via een vaste transporteur komen de flessen uit
Italië bij mijn opslag binnen vanwaar ik de verpakking
en distributie naar mijn klanten zelf organiseer. In de
Italiaanse regio heeft Cantina Terracruda de meeste
afzet. De coöperatie exporteert ook naar Japan en
Amerika. In Nederland groeit de afzet elk jaar. Omdat
wij zo kleinschalig zijn is het lastig om de slijterijen en
restaurants te bedienen, maar via mijn nieuwe zakelijke
partners gaat dat steeds beter.”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Jobert Koomans

“Helaas is het nu niet mogelijk om
de buurtgenoten uit te nodigen
voor een wijnproeverij. Ik zou
het daarom leuk vinden als wijnliefhebbers via de webpagina
marielisewijnen.nl/binnenblad of
via jobert@marielisewijnen.nl
contact met mij willen leggen.”
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ONDERNEMER IN BEELD

Nieuwe
rituelen in
moeilijke
tijden
Het is niet het eerste waar je aan
denkt, als je het over een ‘vitaal
beroep’ hebt: een uitvaartbegeleider.
Maar dat is het natuurlijk wel.
Zo iemand als Loes Hofhuis. Iemand
die 24/7 ‘aanstaat’ en de regie heeft
over alles wat er bij een uitvaart
moet gebeuren. Die zoekt naar
nieuwe rituelen in deze moeilijke
tijden, waarin de regels de intimiteit
van troost soms in de weg staan.

ʻH

et zit in me, mensen helpen, ontzorgen”, zegt Loes. Ze paart dat
sociale gevoel aan het vermogen tot
managen en organiseren en kan inmiddels bogen
op achttien jaar ervaring als uitvaartverzorger.
Het was een lang gekoesterde wens, ooit ontstaan
tijdens een bezoek aan een kennis in Zeeland die
in de uitvaartbranche werkte. “Maar ja, op dat
moment zat ik met twee jonge dochters, dat ging
niet.”

Ze had vele banen die haar niet 24 uur per etmaal
opeisten: bij een bank, het Nova-college, een
reisbureau en als pedicure-aan-huis. En ze was
een jaar lang zakelijk leider van de voormalige
toneelgroep Courage in de Stadsschouwburg in
Amsterdam. Terzijde: dat laatste tekent haar als
16

19-virus beïnvloedt natuurlijk ook bij alle andere
uitvaarten heel sterk alles doordat er maar zo
weinig mensen bij mogen zijn vanwege het
gevaar op besmetting.”
“Ik kon, zeker in het begin, moeilijk bij de familie
op bezoek gaan. Veel moest telefonisch. Je moet
heel goed kijken wat wel en niet kan. Voor de
nabestaanden is het zó moeilijk! Mensen mogen
elkaar niet aanraken. Ik kan geen troostende
arm om ze heen leggen. Iemand die altijd heeft
gezegd: jongens, drink op mijn uitvaart maar een
borrel op mijn leven.... Nou, dat kan dus niet.”

theaterdier: “Ik speel al 22 jaar bij Theatergroep
Eglentier. Heerlijk, vooral het locatietoneel. Maar
bij de uitvaart blijf ik op de achtergrond en bij het
toneel sta ik op de voorgrond.”
DE WENS VERVULD
Toen de kinderen groot waren, volgde ze een opleiding in het uitvaartwezen, met praktijkstages,
en had jarenlang een baan bij Monuta. In 2015
koos ze voor een eigen onderneming. Crowdfunding zorgde voor haar startkapitaal: “Binnen
drie weken had ik het geld bij elkaar!” Sindsdien
groeide haar naamsbekendheid. Ze werkt ook nog
deels bij Nirvana Gedenktekens in Sterrenheuvel
op de Vergierdeweg en helpt bij de uitgifte van de
as van het crematorium.
“Ik vraag altijd als ik de as geef aan de nabestaanden: hoe ga je dat verstrooien? In de duinen?
Realiseer je dan dat de as blijft liggen en dat het,
als het een tijdje niet regent, aan schoenen van
mensen blijft zitten. Maak een kuiltje, doe daar de
as in, en leg er een steentje op. Dan is het ook een
herinneringsplek. En als je de as vanaf het strand
in de zee wilt verstrooien: doe het bij eb.”
MEEDENKEN
“Dit is een prachtig vak en meedenken is zó
belangrijk. Als het mogelijk is, kom ik eerst met
de betrokkene of de familie praten. Dan kan je
alles doornemen over de ceremonie. Meestal
hebben mensen wel in hun hoofd hoe ze het
willen hebben, maar er zijn ook nabestaanden die
in de war zijn. Het belangrijkste is: goed luisteren.
Niet alles in één keer willen regelen. Als ze drie
volgauto’s willen, prima, maar dan moet ik ook
vertellen hoeveel dat kost. Een plotseling overlijden maakt het extra moeilijk voor iedereen.
Dan weet de familie het ook niet altijd meer.”
Ze geeft adviezen over alle mogelijkheden, het
opbaren, de kosten, de omgang met de verzekeraar, de locaties. “Het begint met de rouwkaart.
Dat helpt al enorm, als je daarbij assisteert. Wat
ik hoor en zie vertaal ik. Ik kwam bijvoorbeeld
bij iemand die allemaal puzzels aan de muur had
hangen. Wat is er dan mooier dan een rouwkaart
waarop je een puzzelstukje afbeeldt – het laatste

Uitvaart van geliefde
buurman Nico, partner van
Henk (rechts op de foto),
in de Coornhertstraat
(Foto United Photo/
Toussaint Kluiters)

Als alleen de familie bij een uitvaart mag zijn, wat
doe je dan met alle andere vrienden, buren en
belangstellenden? Loes adviseert om een opname
van de plechtigheid te laten maken of de plechtigheid via livestream thuis te laten meebeleven. Je
ziet ook een toename van de ‘erehagen’.
Toen in haar straat iemand overleed, ging ze
praten met diens partner. “Zo ontstond het idee:
waarom zetten we de kist niet hier in de straat
neer, op de invalidenparkeerplek. Het werd
een mooie uitvaart, alle buren op anderhalve
meter van elkaar voor hun eigen deur, muziek en
speeches op straat. Een erehaag, dat mag onder
voorwaarden. Niet in groepjes na afloop napraten.
Maar in de straat ging dat prima. Een optie is ook
bijvoorbeeld dat mensen in hun auto langs de
kist rijden. Een soort defilé.”

stukje. Het leven is voltooid, de puzzel is af.” Dat
haar ‘regie’ veel meer omvat blijkt wel uit het feit
dat ze ook na de ceremonie bij nabestaanden
langs gaat, om te vragen hoe het met ze gaat.
PERSOONLIJKE AANPAK
Ze heeft geen directe medewerkers, huurt waar
nodig mensen en ruimtes in. “Ik wil dat de familie
steeds hetzelfde gezicht ziet. Die persoonlijke
aanpak is al de helft van je uitstraling. Ik kan een
verzorgteam uitzoeken voor het opbaren, thuis of
in een uitvaartcentrum. Ik heb een fantastische
drukker en een prima bedrijf voor rouwauto’s.”
“Het is ook fijn dat je zelf locaties voor de uitvaart
kunt uitzoeken: een museum, de aula van een
school, de Lichtfabriek, een tuin – waar het maar
kan en mag. Op de plek waar iemand hoort!
Ik heb een prachtige uitvaart in het Haarlemmerhouttheater kunnen verzorgen voor iemand uit de
amateurtoneelwereld. Op pilaren hadden we zijn
leven weergegeven in foto’s en tekst en de (klein)kinderen leidden de mensen daarlangs, het
Ampzing Genootschap speelde. Heel mooi.”
CORONA
Loes: “In onze regio zijn niet zoveel geregistreerde coronadoden. Gaat het daar wel om,
dan zijn er trieste situaties waarin de familie
iemand wekenlang niet heeft kunnen zien, geen
afscheid heeft kunnen nemen. Maar het Covid

“Wat
ik hoor
en zie,
vertaal
ik”

Hoe gek het ook moge klinken: heeft zo’n ‘back to
basics’-aanpak ook nog een positieve kant? Loes:
“Dat denk ik wel. Bij grote uitvaarten zie je nog
wel eens dat mensen overspoeld raken, dat het
een evenement, een reünie wordt. Doordat het
nu kleiner is, is het ook veel intiemer. Mensen
kunnen ook dingen doen die anders verloren
gaan.”
DE DOOD
Haar eigen houding tegenover de dood: “Heel
relaxed. De dood hoort bij het leven. Ik ben er
niet bang voor, ik heb alles op papier gezet, mijn
kinderen weten wat ik wil. Het liefst wil ik op
een natuurbegraafplaats worden begraven, maar
helaas is die er niet in Haarlem. Ik woon in Haarlem, ik wil niet ergens anders begraven worden.
Ik vind de begraafplaats aan de Kleverlaan een
hele mooie plek voor mijn laatste rustplaats.”
Tekst: Inge Crul
Portretfoto: Thera ter Beek
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Voor je ongestoorde ochtendroutine, weten wij
welk kofﬁeapparaat het beste bij jouw wensen past.
En voor een smetteloze vloer in een handomdraai,
weten wij welke stofzuiger het beste bij jou past.

WijkraadBULLETIN

Voor al jouw klein huishoudelijke apparaten:
Elres Electro World. Mooi voor elkaar.

Keizerstraat 9 Haarlem
(023) 531 4740 www.elres.nl
voor service en kwaliteit

Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

Schreuder & Kraan:
Het Bavo mes,
vervaardigd uit origineel hout
v a n d e G r o t e o f S t . B a v o ke r k
Gierstraat 51
2011GB Haarlem
(023) 531 39 05
w w w. s c h r e u d e r - k r a a n . c o m

BUURTFIETSENSTALLING
We hebben de belangstelling gepeild voor een buurtfietsenstalling omdat
de huidige fietsenstallingen in onze wijk erg vol zijn en lange wachtlijsten
kennen. Ruim honderd fietsen zijn vrijblijvend aangemeld. Er is blijkbaar
behoefte aan! De gemeente is in beginsel bereid om een investeringssubsidie te verstrekken. Als je ook interesse hebt, zie onze website, ook voor
de follow-up van dit project.

ENERGIE BESPAREN
MET GELD TOE
Wil je energie én geld besparen?
Zet nu stappen met de Bespaarbon
van de gemeente. Met deze bon
(zie onze website) kun je voor vijftig
euro energiebesparende producten
uitkiezen én krijg je gratis advies op
maat ter waarde van 75 euro.

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

GELDZORGEN?
Door de maatregelen tegen het
coronavirus kan het zijn dat je
minder inkomsten hebt en rekeningen niet op tijd kan betalen. Heb
je mogelijk zorgen over geld? De
gemeente kan je op verschillende
manieren helpen. Wil je eerst met
iemand praten over wat het beste
bij je past? Dan kun je bij het sociaal
wijkteam (023 - 543 09 97 of e-mail:
wijkteam-centrum@haarlem.nl)
een gesprek aanvragen met een
consulent. Je kunt ook een afspraak
maken bij het team schulddienstverlening van de gemeente.

MAAIBEHEER
De gemeente heeft besloten
wijzigingen in het maaibeheer
van gemeentelijke gazons aan te
brengen. Kort gezegd gaat het
om het invoeren van bloemrijk
(lang) gras op plaatsen, waar nu
kort gemaaid gazongras staat. Dit
voorstel bevindt zich nu in de
inspraakfase en je kunt inspreken
tot 15 september. Zie voor meer
onze website.

WERKTIJDEN HANDHAVING
De handhavers van de gemeente
werken nu op andere tijden. De
meldkamer van Handhaving is
bereikbaar van maandag tot en met
zaterdag van 8.30 uur tot 23 uur en
op zondag van 13 uur tot 21.15 uur.
De handhavers zijn op deze tijden
ook op straat aanwezig. Contact
met de handhavers krijg je via de
meldkamer van Handhaving (023 –
511 4950).

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.

CORONA EN DE WIJKRAAD
Ook de wijkraad vergadert niet in
verband met de coronamaatregelen. We overleggen via de
mail, telefoon en video met andere
partners in de stad. Geplande
activiteiten als de wijkborrel
(april) en de pleinpicknick (juni)
zijn verdaagd. Ons vrijwilligerswerk gaat echter door, zoals je
ziet. Onze nieuwsbrief verschijnt
nu vaker dan anders. Op onze
website lees je ook nieuws over
de coronacrisis. Wil je de wijkraad
versterken? We horen graag van je.
WIFITRACKING
Na zo’n zes maanden wachten
heeft de gemeente onze vragen
van begin december 2019
beantwoord, maar er blijven
nieuwe vragen. Ook zal de
raadscommissie Bestuur over het
onderwerp spreken.
De beantwoording van de WOBvragen (Wet Openbaarheid
Bestuur), die we samen met
andere centrumwijkraden stelden,
vragen om meer tijd, meldt de
gemeente ons. Die antwoorden
mogen we in de tweede helft van
juni verwachten.
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.

206 20 20

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

VERKEERSPLAN
Het college van B&W heeft op 26 mei besluiten genomen over het verkeersonderzoek in onze wijk. Het college kiest helaas niet voor onze wijkverkeersvisie, de uitkomsten van het externe onderzoek of de wensen van
bewoners in de enquête. De keuze is gevallen op een serie maatregelen
die in onze wijkverkeersvisie voor de korte termijn (t/m 2022) waren beoogd. Het besluit van B&W gaat nu ter bespreking naar de raadscommissie
Beheer, mogelijk nog in juni. Op het moment van het ter perse gaan van
het Binnenblad waren hier nog geen nadere gegevens over bekend. De
wijkraad zal dan in elk geval inspreken. De besluiten, de voorgeschiedenis
en het verdere proces kun je nalezen op de site van de wijkraad.

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
19

WIEWEETWAAR

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord
met je naam, adres en mailadres voor 15 augustus
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 ?
Op de WieWeetWaar-foto van april zag je het glas-inloodraam (met gebrandschilderde letters) boven de
voordeur van Wolstraat 7. In dit pand zat vroeger het
verenigingsgebouw van de Internationale Orde van
Goede Tempeliers, een organisatie tegen drankmisbruik.
Dichtbij de mensen in de Vijfhoek, waar in het begin van
de vorige eeuw, tot na de Tweede Wereldoorlog, veel
drankmisbruik was.
Er waren meerdere goede inzendingen, maar na loting
is Sam Stoel de winnaar. Gefeliciteerd Sam! Jij kunt
binnenkort naar een leuke film.

REDACTIEVERGADERING IN CORONATIJDEN
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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