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CONFLICTBEMIDDELING
Geluidsoverlast, overhangende boomtakken,
echtscheidingsproblematiek of een conflict met
de gemeente? Soms kom je er zelf niet uit en heb
je hulp nodig. Natascha Klerks biedt vanaf
september haar expertise aan. Twee keer in de
week kan iedereen langskomen op haar
inloopspreekuur. Vooralsnog geheel vrijblijvend.
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GEEN BEELD OM VROLIJK VAN TE WORDEN
Hadden al die overvolle vuilcontainers en al die
extra rommel op straat misschien iets te maken
met de coronacrisis? En wat dan? Wij spraken
hierover met Marieke van der Kaa en Arlinda van
der Slik, beiden werkzaam bij Spaarnelanden.

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl

Barrevoetstraat 21
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023-5317436
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VAN KINKY EN KLEURIG NAAR SPIERWIT
Kunstenaar Willemijn de Lint werkte tweeënhalf
jaar aan een sexy en kunstzinnig appartement in
Pop Art stijl. Op 1 augustus was het einde verhaal.
Ze zette zelf krachtdadig de witte rolkwast tegen
de muren van haar kinky appartement.
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

WEER KNUFFELEN MET JUF
Kijk ze staan, die vier stoere meiden die ook de
cover van dit nummer sieren. Lucy, Emma, Isabel

en Reva vonden thuisschool en corona maar
stom en zijn blij dat ze weer met juf kunnen
knuffelen. We vroegen aan kinderen die
speelden in de wijk over de coronatijd. Maken
ze zich zorgen, hoe ging het met school, wat
mogen ze wel en wat niet en gaan ze nog op
vakantie deze zomer?
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“GERRIT IS DOOD, LEVE GERRIT”
Zo eindigt Jacques Overtoom steevast zijn
persoonlijke rondleiding op de Hommage aan
Gerrit van Dijk in 37PK Platform voor Kunsten.
Met deze expositie, plus boek en film eren we
het leven van de kleine man in het zwart met
hoed en shaggie die ‘beroemd in de wereld en
bekend in onze wijk’ was.

15
HUP OP JE SUP EN CLEAN UP
Al zeven jaar supt Vijfhoeker Karen Blanken met
haar board door de Haarlemse wateren. “Het
was me al eerder opgevallen dat er veel vuil lag.
Maar in deze coronatijd is het wel heel
extreem.” Ze nam, samen met vier andere
Haarlemmers, het initiatief om meer bewustzijn
te creëren.

16

INTERNATIONALE INSPIRATIE
De een zit er al ruim 150 jaar,
de ander ‘slechts’ 15 jaar en de
derde nog maar net. Een impressie van drie
internationaal geïnspireerde ondernemers in de
Gierstraat en Grote Houtstraat.

EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee filmkaartjes
met WieWeetWaar 20 • Arienne

IN MEMORIAM LIES NEDERSTIGT
Op 10 juli overleed onze dierbare actieve
wijkbewoonster Lies Nederstigt, fotografe
van het Binnenblad, een maand na haar
64ste verjaardag. ‘Het was niet mijn
keuze om te stoppen met het leven, maar
als het dan toch moet dan kan ik zeggen
dat het rijk en goed is geweest’, stond er
op haar rouwkaart.
Lies bezag de wijk jarenlang door de lens
van haar camera. Steeds weer was ze
verrast door en over de mensen in onze
wijk en de verhalen die opborrelden
achter de deuren die voor haar open
gingen. Dat leidde tot vele vriendschappen
en het foto-buurtproject Gezichten van de
Vijfhoek.
Haar werkzame leven was gewijd aan de
zorg. Na de B-opleiding aan het psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang bekleedde
ze diverse leidinggevende functies in die
sector.
Maar er was veel meer in dat rijke leven:
taallessen aan allochtonen, begeleiding
van een Syrisch gezin, werken op een
zorgboerderij, tuinieren op de volkstuin,
klussen bij kringloopwinkels. En natuurlijk
de fotografie waar ze zich met hart en ziel
in stortte bij de Fotogroep Haarlem en bij
het Binnenblad.
Dit voorjaar dwong ziekte haar te stoppen
met haar activiteiten. Een indringende
foto van haar hand sierde de cover van het
juninummer van het Binnenblad waarin
we in een interview afscheid van haar
namen. Op de achterkant van het blad een
ontroerende tekening: ‘Dankjewel, Lies’.
‘Mijn beelden vertellen mijn verhaal’, was
de kop boven het artikel – de woorden van
Lies op de site van de Fotogroep. De
laatste regels: ‘De redactie waardeert haar
enorm als mens, met haar vrijgevigheid,
haar bescheidenheid en haar talent om in
één fotoshot het hele verhaal te vertellen’.
Eén van de gezichten van de Vijfhoek is
niet meer. Lies’ gulle lach zal niet meer
klinken op de redactievergaderingen.
Geen covers meer van haar. Geen fotoinkijkjes achter de gevels van de Vijfhoek.
We zijn verdrietig.
Redactie Binnenblad
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WOON JIJ OOK HIER
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

Bemiddeling bij conflicten
Hulp nodig bij een conflict? Natascha Klerks, die al 20 jaar in het Proveniershof
woont, biedt vanaf september haar expertise aan. Twee keer in de week kan
iedereen die dat nodig denkt te hebben, langskomen op het inloopspreekuur voor
conflictbemiddeling op Nieuwe Kerksplein 17. Vooralsnog geheel vrijblijvend.

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

Nu is het tijd om haar kennis en ervaring breder in te zetten.
Waar kan dat beter dan in haar eigen wijk? Niet dat ze
hier een specifieke problematiek onderkent, maar ‘het is
natuurlijk wel een wijk waar mensen dicht op elkaar wonen’.
En door de coronacrisis zijn mensen sneller geraakt en zijn
ze zich bijvoorbeeld meer bewust van ander of meer geluid
in hun omgeving. Ze kan van betekenis zijn bij particulieren,
organisaties en bedrijven die een conflict hebben. Niet alleen
om dit op te lossen, maar ook om te voorkomen dat het
een volgende keer weer gebeurt. De conflicten kunnen over
van alles gaan: geluidsoverlast, overhangende boomtakken,
echtscheidingsproblematiek of een conflict met de gemeente.
In haar aanpak integreert ze niet alleen elementen uit de
hulpverlening, maar gebruikt ze ook haar ervaring vanuit haar
toneelopleiding en haar achtergrond als fotograaf. Dit creatieve
denkvermogen maakt dat ze goed kan inspelen op situaties die
in beweging zijn of die juist in beweging dienen te komen.
Duurzame verandering
Als haar om een kernwoord wordt gevraagd om haar
karakter te omschrijven, komt direct ‘verbinding’ naar
boven. Verbinding met anderen is voor haar altijd heel
belangrijk geweest. Logisch dus dat ze uiteindelijk in de
hulpverlening terecht is gekomen. Hier raakte ze eraan
gewend om alles op te lossen voor anderen.

HIGH BEER
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ONLINE RESERVEREN
ELKE DAG MOGELĲK, MITS VAN TE VOREN GERESERVEERD MOGELĲK IN
DE JOPENKERK HAARLEM TUSSEN 14:00 – 17:30 UUR

Door haar natuurlijke neiging tot het maken van verbinding
met mensen, fungeerde ze in haar omgeving al regelmatig
als bemiddelaar en persoonlijk coach. Zo ontdekte ze
gaandeweg dat dat haar veel meer lag. Vooral omdat ze
daarbij de mensen zelf hun eigen oplossingen kan laten
vinden. Dan gaat het stromen, dan komt er beweging,
dan ontstaat er pas echt duurzame verandering. Daarom
heeft ze verdieping gezocht in een transformatieve
mediationopleiding.
Doorontwikkeling
Inmiddels heeft ze de opleiding afgerond en een aantal
casussen achter de rug. Zo heeft ze individuele cliënten
bijgestaan in echtscheidingsconflicten en is ze door een
welzijnsorganisatie ingezet als buurtbemiddelaar in zaken
tussen Haarlemse burgers. Door deze gesprekken te
voeren, heeft ze haar persoonlijke aanpak ontwikkeld en
die succesvol getoetst aan de praktijk.

Het gaat meestal niet over het conflict zelf
Natascha noemt zichzelf bewust conflictbemiddelaar en geen
mediator. De scheidslijn daartussen is volgens haar dun, maar
er is wel degelijk een verschil. Een mediator kijkt mee vanaf de
buitenlijn en stuurt vanaf daar. Een conflictbemiddelaar helpt
de mensen op zoek te gaan naar de onderliggende reden van
het conflict. Het gaat meestal niet eens om het conflict zelf,
maar over andere dingen die spelen en die uit de persoon zelf
komen. Iedereen heeft zijn eigen sleutel. Als je die boven water
krijgt, leidt dat meestal tot een beter wederzijds begrip en
daarmee tot de oplossing van het conflict. Uiteindelijk willen
we allemaal hetzelfde: gezien en gehoord worden, en het goed
hebben.
Natascha Klerks begint met haar werkzaamheden als
conflictbemiddelaar op dinsdag 1 september. De vaste
inloopspreekuren zijn op dinsdag en donderdag van 10 tot 14
uur. Voor afspraken is zij bereikbaar op 06-42920825 of via
e-mail: n.klerks@icloud.com
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto's: Thera ter Beek
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SPAARNELANDEN

Tekst: Hans Smit
Foto’s: Thera ter Beek
Arlinda: “We hebben echt alle zeilen bij moeten
zetten. De ophaaldiensten werkten zeven dagen per
week om alle troep weg te werken. In de ondergrondse restafvalcontainers zit een sensor die een
melding geeft als de container voor zestig procent
gevuld is. Die meldingen worden ’s nachts verwerkt,
zodat ze de volgende dag kunnen worden geleegd.
We rijden dus geen vaste routes waarbij we al deze
containers legen, maar werken uitsluitend op basis
van meldingen om de overlast van te volle
containers zoveel mogelijk te beperken. De overige
containers legen wij - zes dagen per week - wel
volgens vaste routes.”

WE
MOETEN HET
			 MET ELKAAR 			
			 OPLOSSEN

ADVIEZEN
“Koningsdag is ook een goed voorbeeld: vanwege
de coronacrisis hadden we er niet op gerekend dat
het zo’n drukte op straat zou zijn. Ook op het water
was het druk. Een gekrioel van bootjes, één groot
gekkenhuis. Je zou denken: je neemt dat blikje en
die verpakking van dat broodje van huis mee, dus
het afval neem je weer mee terug en gooi je thuis
weg, maar helaas gebeurde dat niet. Wat we
allemaal wel niet op de oevers en de kades
tegenkwamen! We zijn tot midden in de nacht bezig
geweest om dat allemaal weg te krijgen. En dan lees
je op Facebook dat het een puinzooi is.”
Marieke: “Maar er waren ook veel positieve
reacties voor het vele werk dat er verricht werd.
Begin mei hebben we van de Juniorkamer
Kennemerland bloemen gehad. Het is leuk dat veel
mensen hun complimenten via info@spaarnelanden.nl geven. Die teksten worden dan op
nieuwsschermen in de kantine vertoond als de
mannen en vrouwen een broodje zitten te eten. Die
complimenten zijn erg welkom, want ze krijgen op
straat ook regelmatig negatieve opmerkingen naar
hun hoofd.”

Dit voorjaar, op het hoogtepunt van de coronacrisis, was alles anders. We werkten zoveel
mogelijk thuis, gingen niet uit en beperkten de
boodschappen tot het meest noodzakelijke. En
misschien omdat we vaker in en om het huis bezig
waren, viel de rommel op straat des te meer op.
Rondom de vuilcontainers in de buurt stonden
niet alleen meer afvalzakken dan normaal, maar
ook koelkasten, complete bankstellen en
klusafval. De papierbakken puilden uit en grote
aantallen kartonnen dozen stonden opgestapeld
tussen de geparkeerde fietsen. Geen beeld om
vrolijk van te worden.
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Het inzamelen van afval behoort tot de vitale en
essentiële beroepen, dus de vuilnisophalers bleven
ook tijdens de lockdown volop aan het werk.
Hadden al die overvolle vuilcontainers en al die
extra rommel op straat misschien iets te maken met
de coronacrisis? En wat dan? Wij legden ons oor te
luisteren bij Spaarnelanden en spraken met
relatiemanager Marieke van der Kaa en Arlinda van
der Slik, leidinggevende van de wijkteams in
Haarlem.
Marieke: “Er werd in die periode veel vaker thuis
gewerkt en dus was er in de woonwijken veel meer
afval dan normaal, tot wel veertig procent meer. Er
werd ook meer dan normaal op internet besteld. Dus
al die verpakkingen belandden op straat. Dat was
goed te zien. Een goede tip die ik hierbij kan geven is
dat dozen wel in de papierbak passen als je ze plat
en klein maakt. Veel papiercontainers lijken
namelijk vol, maar zijn in werkelijkheid verstopt,
omdat er grote stukken karton in zijn gegooid.”

Arlinda: “En dan heb je alle zaken die naast de
containers worden geplaatst. Probleem daarbij is dat
wij pas in actie kunnen komen als er een melding is
gedaan. Wij doen daar zelf al veel aan via onze
wijkteams, afvalcoaches en ambassadeurs, onze
ogen en oren in de stad. Van de politie krijgen we
ook meldingen door, maar burgermeldingen zijn
voor ons even essentieel.”
Marieke: “Wij zijn er voor het totale beheer van
de openbare ruimte. Meldingen daarover kun je het
beste digitaal doen via de gemeente Haarlem (www.
haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen), want
dan krijgt de melding automatisch een nummer en
kunnen we na verloop van tijd - als er niet op
gehandeld wordt - kijken wat er is gebeurd. Als je
dan denkt : ‘Goh, ze zijn nog niet geweest’, kun je
bellen en vragen naar de melding met dat nummer.
En het kan best zijn dat ze wel geweest zijn, maar
dat het paaltje opnieuw omver gereden is. Dat
kunnen we dan direct zien.”

AFVALSCHEIDING
Hoewel er in de gemeenteraad nog discussies zijn
over afvalscheiding - zo pleit de PvdA vanwege
kostenbesparing voor ‘nascheiding’ van plastic, blik
en metaal bij de afvalverwerker - zet Spaarnelanden
vol in op het ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij
Haarlemmers het afval zoveel mogelijk gescheiden
aanbieden, zodat het direct voor hergebruik
beschikbaar is.
Arlinda: “Alle huishoudens in Haarlem met een
tuin hebben inmiddels een duocontainer gekregen
voor papier, karton en plastic, blik en drinkpakken
(PBD). Voor bewoners zonder tuin plaatsen we
zulke containers op straat zodat het veel gemakkelijker wordt om afval te scheiden. Dit gaan we dit
jaar ook in de Vijfhoek doen. Sommige mensen
denken: ‘wat een poppenkast, want in de wagen
komt het allemaal weer bij elkaar’, maar dat is
onzin. Die wagens zijn er speciaal voor gebouwd om
het afval gescheiden te houden. We zien dat het
percentage herbruikbaar afval van duobakken veel
groter is.”
ADOPTEREN
Marieke: “In Schalkwijk zijn we begonnen met
omgekeerd inzamelen en we ontdekten dat heel veel
mensen zich betrokken voelen bij het scheiden van
afval. We hebben een aantal van hen gevraagd of ze
‘adoptant’ van zo’n milieustraatje (containers voor
papier/plastic/glas/gft/restafval) willen zijn. Nu we
ook dit najaar in jullie wijk gaan beginnen met het
plaatsen van containers om afval te scheiden, doen
we de oproep: word afvalscheidingsadoptant!
Dus, misschien woon je dichtbij een container en
ben je al volop bezig met afvalscheiding, meld je dan
aan als je daar regelmatig wilt kijken of het goed
gaat, en misschien iemand die er een zak naast zet
of niet het juiste afval in de container doet, wilt
aanspreken en informeren over de nieuwe
containers. Want als een container eenmaal goed
wordt gebruikt dan blijft het vaak zo. Staat er iets
naast de container, dan volgt er snel meer.
Bewoners op de juiste manier aanspreken, helpt
dan. Je hebt als adoptant regelmatig contact met de
afvalcoach. Twee keer per jaar organiseren we
bijeenkomsten, dan komen de adoptanten uit alle
wijken bij elkaar en kunnen ze elkaar tips geven en
ervaringen uitwisselen.”

Kijk voor meer
informatie op:
www.spaarnelanden.nl/
wijscheidenafval/haarlem

ELKE KILO TELT
Restafval wordt verbrand,
terwijl er veel waardevolle
grondstoffen in zitten die
geschikt zijn voor
hergebruik. Spaarnelanden
en de gemeente willen
daarom meer mogelijkheden geven om het afval
gescheiden aan te bieden.
Dit najaar gaat ook de
Vijfhoek over op de nieuwe
manier van gescheiden
afvalinzameling. Het is niet
op alle plekken mogelijk
containers te plaatsen in
de Vijfhoek, want de openbare ruimte is beperkt. Alle
bewoners hebben een
brief in de bus gehad met
een enquête over de
mogelijke locaties van
deze containers. In het
najaar (met uitloop naar
voorjaar 2021) wordt een
begin gemaakt met het
aanpassen van bestaande
containers en het plaatsen
van nieuwe.
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SIN SUITE

LET’S ESCAPE HAARLEM
Kamers die verder gaan dan alleen Escape Room zijn

VAN KINKY EN KLEURIG NAAR SPIERWIT

“Als ik nou later beroemd ben, gaat een heel team van
restauratoren die witte verf weer zitten verwijderen, met
wattenstaafjes.”

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

De Sin Suite is niet meer. Kunstenaar Willemijn de Lint zette
op 1 augustus zelf krachtdadig de witte rolkwast tegen de
muren van haar kinky appartement aan de Gedempte
Raamgracht. Ze werkte tweeënhalf jaar aan dit sexy en
kunstzinnige appartement in Pop Art stijl en verhuurde het
aan stelletjes die geen saaie hotelkamer wilden, maar echt
iets wilden beleven. De gemeente gaf echter geen
vergunning en de buren klaagden, dus nu verkoopt ze het,
maagdelijk wit.

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

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

Er was veel media-aandacht en op Funda keek meer dan een
kwart miljoen nieuwsgierigen. Willemijn: “Het heeft me een
gigantische expositie opgeleverd! Veel groter dan in welk
museum dan ook.” Willemijn bruist van de plannen: “In mijn
eigen huis mag ik wél verhuren en daar heb ik niet echt buren,
dus ga ik daar een nieuwe Sin Suite maken, nóg beter en
mooier en echt duizelingwekkend goed geïsoleerd. Als de Sin
Suite 2 klaar is zal ik hem weer openstellen tijdens de Vijfhoek
Kunstroute en dan mag iedereen komen kijken!”

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

Échte muggen die HRLMRS

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Thera ter Beek

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem
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JONG IN CORONATIJDEN

uurt

De wereld en ons land zijn nu al maanden in de greep van
het coronavirus. Wat vinden kinderen van corona? Hoe
ervaren zij deze coronatijd? Maken ze zich zorgen, hoe
ging het met school, wat mogen ze wel en wat niet en
gaan ze nog op vakantie deze zomer?

Het d

We vroegen het aan kinderen die speelden in de wijk. Ze
willen het allemaal graag vertellen. Ze hebben gelukkig
geen nare dingen in hun omgeving meegemaakt. Handen
wassen en afstand houden zit er goed in. Over school
denken ze verschillend. Maar over één ding zijn ze het
roerend eens: In Nederland hebben we het heel goed
gedaan met corona.

Lucy, Reva, Emma en Isabel

te

Broer en zus Quin (11) en Nanou (9) basketballen op het Wilsonsplein. Ze zijn allebei heel enthousiast
over ‘thuis school werken’. Nanou: “Op school krijg je vaak een lange uitleg bij dictee of spelling. En
nu kon ik meteen beginnen.” Quin: “We waren thuis veel sneller klaar. Om 12 uur hadden we alles al
af en dan konden we andere dingen doen of naar buiten. Die hele periode ging snel.”

lang

Quin vervolgt: “Maar ik vond het niet fijn dat ik minder kon afspreken met mijn vrienden.” Nanou
legt het uit: “Op school kun je dat makkelijker regelen in de pauze en zo.” Quin vult aan: “En we
konden ook minder afspreken omdat we 1,5 meter moesten houden en zo min mogelijk bij elkaar
in de buurt mochten zijn.”
Ze blijven thuis deze vakantie. Nanou verheugt zich: “We hebben thuis een bord waarop
allerlei leuke dingen staan die we gaan doen. Een paar dagen naar een hotel!” “En kajakken
en uitjes van Natuurmonumenten”, weet Quin.

Jeroen, Daniël en Jonas

Hoe kijken ze tegen de coronaperiode aan? Quin: “Dit gebeurt maar één keer in je hele
leven. Dit gebeurt niet nog een keer. We vinden uiteindelijk wel een medicijn.” Nanou is vol
vertrouwen: “En als we ons goed aan de 1,5 meter houden, hebben we de tijd om goed
aan dat medicijn te werken.”

Jeroen(13), Daniel(14) en Jonas(13) zijn vrienden en vaste gasten op het Wilsonsplein,
waar ze vaak meedoen aan voetbaltoernooitjes. “Het is voor de lol, maar we zijn
wel fanatiek”, volgens Jonas.
Daniel: “Ik mocht de eerste twee weken na de lock down van mijn ouders niet
naar het pleintje.” De andere twee mochten dat wel. Jeroen: “Als ik maar goed
afstand hield.”
Thuis lessen volgen was best lastig. Jonas: “Voor sommige vakken kreeg ik
geen les online en moest ik het helemaal zelf doen. Ik vond het wel heel leuk
om via Teams te praten met klasgenoten.” Daniel: “Op school kun je je beter
focussen. Thuis heb je te veel afleiding.” Jeroen maakt het duidelijk: “Op
school is er iemand die je in de gaten houdt.” De grootste afleider hebben
ze alle drie op zak: hun mobieltje.

en
a vind
Coroen stom...
w

“Ik heb bijna alle persconferenties gevolgd”, zegt Jonas. “Ik vind het goed
dat Nederland het stapje voor stapje heeft gedaan”, vult Jeroen aan. En
Daniel vindt: “Het gaf rust en vertrouwen.” Bang zijn ze niet geweest
en ze maken zich er niet druk over dat hun zomervakanties er anders
uitzien. Ze zijn het er samen over eens: “Corona is vooral irritant. En
het duurt te lang.”

Quin en Nanou
Tekst: Ellen Vestjens.
Foto’s: Ellen Vestjens
en Thera ter Beek

De zusjes Merel (8) en Jasmijn (9) hebben net prachtig witte rolschaatsen
gekregen. Ik tref ze in hun sportieve outfit op een oefenrondje. Ze zouden
naar Italië gaan, maar vanwege corona blijven ze deze vakantie thuis.
“Gelukkig hadden we nog niet geboekt”, zegt Jasmijn. Waar ze zich nog het
meest op verheugen is dat ze twee weken ná de vakantie een klein katje
krijgen. Merel: “Hij is oranje en heet Simba. Een Britse korthaar.”

“Corona is stom.” De zusjes Lucy (6½) en Reva (8) zijn daar samen met hun vriendinnetjes Emma (7) en
Isabel (7) heel resoluut over. En thuis school doen vinden ze gezamenlijk “stom, stom, stom.”
Ik tref de vier op het Nieuwe Kerksplein, waar ze uitgelaten rondrennen op hun zomerslippers. Ze zijn
heel eensgezind in hun mening. Isabel: “Eerst was ik wel een beetje bang.”, “dat iedereen dood gaat”,
vult Lucy aan. “Maar nu weet ik er meer van”, zegt Emma. En Reva besluit: “Nu denk ik er niet meer
zoveel aan.”

Ze vonden de acht weken thuis les krijgen niet zo fijn. Jasmijn: “Dat
facetimen met Teams was maar ingewikkeld. Steeds ging er wel bij iemand
iets mis.” En Merel zegt: “In het begin denk je dat het leuk is en dat je niet
naar school hoeft. Het was supervervelend.”

Wat was lastig? Steeds handen wassen vinden ze vervelend, “maar ik ben er nu wel aan gewend”,
zegt Emma. “Afstand houden van grote mensen is ook niet altijd makkelijk”, vindt Reva. Lucy: “Toen
we weer naar school gingen, moesten we eerst ook afstand houden van onze juf, maar nu mogen
we weer high five en knuffelen met juf”, glundert Isabel.

Jasmijn: “Wij mochten wel met andere kinderen spelen. We moesten goed
opletten met afstand houden.” “En handen wassen steeds” zegt Merel. “Na
de derde week hebben we onze oma ook weer gezien.” Ze vervolgt: “Het is
ook weer druk in de stad.” Jasmijn beaamt dat: “En het gaat niet zo goed
meer met afstand houden. Het voelt weer bijna als het gewone leven”.

Ze hebben goed gevolgd wat er allemaal gebeurde in coronatijd, hun ouders legden alles uit.
Lucy brengt haar vinger voor de mond: “Mama en papa deden steeds ssssttt als de
persconferentie op tv was.” Nederland heeft het goed gedaan, vinden ze. Premier Rutte krijgt
van hen een spontaan applausje.
Geen van allen gaan ze deze zomer de vakantie doen die eerst gepland was, het wordt wat
dichterbij en thuis. Dat begrijpen ze goed: “In het buitenland moet je bijna de hele dag een
mondkapje op. Of het is er code oranje.”
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Jasmijn en Merel

Merel vond corona wel een beetje spannend. Jasmijn: “Je kunt eraan dood
gaan. Dat lijkt me superstom als je nog zo jong bent.” Merel stelt ons gerust:
“Dat is gelukkig niet gebeurd.”
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HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S DIERENBOETIEK
Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802

In 1981 Bea’s Dierenboetiek opened
on the Gierstraat, one of Haarlem’s
most charming shopping streets.

OPENING HOURS
Monday
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.

V. l . n . r. : I n i t i a t i efn em er
J a cq u es O ver to o m ,
O n s Er el i d
( d e o er co n s er va t i eve
b u r g em eester De G o u ) ,
d o c u m enta i r em a a kster
Em m a Wester m a n n ,
Ta m a r a S ter m a n ,
d i r ec teu r 3 7 PK
( fo to : W i l l em B r a n d )

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
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

•
•
•
•
•
•
•
•

GA KIJKEN!
De expositie te zien
tot en met
27 september
in 37PK, Groot
Heiligland 37.
Donderdag tot en
met zondag van 13
tot 17 uur. Gratis!
Zie de richtlijnen:
37pk.nl/bezoekplannen
Het boek is in 37PK
en in boekhandel
Athenaeum te koop
voor 25 euro.

GERRIT VAN DIJK

Een Hommage in 37PK
Eindelijk, begin juli, was het zover: de expositie
Gerrit van Dijk, een Hommage in 37PK Platform voor
Kunsten ging open, twee maanden nadat corona de
hele planning had lamgelegd. Dankzij de medewerking
van directeur Tamara Sterman van 37PK kon de
tentoonstelling over onze wereldberoemde, in 2012
overleden, wijkbewoner alsnog doorgaan.
Een expo, boek en film eren het leven van de
kleine man in het zwart met hoed en shaggie die
‘beroemd in de wereld en bekend in onze wijk’
was. Een hommage aan een beeldend kunstenaar,
acteur, cartoonist, vuurwerkkunstenaar, Disneyhater,
meervoudig internationaal bekroonde animatiefilmer
en tegendraadse eigenzinnige dwarsligger in de
Haarlemse politiek en cultuur.
Wie was Gerrit?
“Wie was Gerrit?” Vriend en initiatiefnemer
Jacques Overtoom legde het in juli veertien maal
uit aan de bezoekers van 37PK tijdens evenzovele
‘openingssessies’ voor kleine groepjes genodigden.
Hij eindigde ook steevast met de woorden: “Gerrit is
dood, leve Gerrit”.
Tussen die twee zinnen verhaalde Jacques in vele
anekdotes hoe Gerrit dag-in-dag-uit in zijn woning aan
de Gedempte Raamgracht (naast de voormalige Lieven
de Keyschool waar hij les gaf) werkte aan zijn vele,
vele projecten. Tot diep in de nacht. Waarna er
altijd weer zijn vrouw Cilia was, met drankjes
en blokjes kaas. Met deze expositie en het
boek probeert Overtoom in het hoofd van
zijn vriend te kruipen, vanaf het moment
dat deze als Brabants jongetje besluit
wereldberoemd te worden en dat in
Haarlem in de praktijk brengt. Een hoofd
barstensvol creativiteit.

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.

De expositie en het door Overtoom prachtig
vormgegeven boek Gerrit van Dijk, Hommage aan een
inspirerende dwarsligger vormen een tijdsbeeld en
zijn een feest van herkenning. Aanbevolen!

Ri k Dr ei j t fa n g ( a n a g r a m
va n G er r i t va n Di j k )
st u u r d e 2 5 0 i d eeën i n
o m Ha a r l em l eu ker te
m a ken . Het w i n n en d e
i d ee, h et ‘M a t j e’ w a a r o p
g eza g s d r a g er s ter
ver a nt w o o r d i n g ku n n en
w o r d en g er o ep en , l i g t
vo o r h et sta d h u i s .
Dr ei j t fa n g n a m m et
t h eed o ek over z i j n h o o fd
d e p r i j s i n o nt va n g st ,
d r o n k een b o r r el en
b l eef o n b eken d .

Film over Gerrit maakt kans op Gouden Kalf
De film Ik tel mijn tekeningen, een documentaire
van de Haarlemse Emma Westermann (Pieter van
Huystee Film), met opnames uit het laatste halfjaar
van Gerrits leven, gaat in première tijdens het
Nederlands Film Festival (25 september t/m 3 oktober)
en is geselecteerd voor de Gouden Kalverencompetitie.
Uit deze selectie van kanshebbers worden maandag
28 september de nominaties voor de Gouden Kalveren
bekendgemaakt.
Tekst: Inge Crul. Foto’s: Dick Stegenga.
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HUP OP JE SUP EN CLEAN UP

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

thuis in de Vijfhoek

V

ijf Haarlemmers namen het initiatief
om meer bewustzijn te creëren
over het afval in onze leefomgeving.
Om dit te bewerkstelligen kwamen
zij op het idee om vanaf een sup(stand-uppaddle)board afval in te zamelen op en langs
de grachten. In mei 2020 was de eerste missie
en sindsdien hebben ze vele vrijwilligers
enthousiast gemaakt om kilo’s zwerfvuil uit het
water en van de kades in Haarlem te halen. Zij
hopen door deze bewustwording Haarlem, en
uiteindelijk heel Nederland, schoner te houden.
Wij spraken met een van hen, Karen Blanken uit
de Vijfhoek.

troep niet mee naar huis neemt. Met Haarlem
als afvoerputje is het gevolg van zwerfvuil
enorm. In no time belandt een plastic flesje
met de stroming van de Haarlemse grachten via
het Noordzeekanaal in de Noordzee en dragen
we bij aan de plastic soep.
“SUPmission is geen vuilnis opruimorganisatie,
maar een awareness team. Deze awareness
bereiken we niet door enkel troep te ruimen,
maar vooral door mensen op de kant uit te
leggen wat we doen en aan te spreken op
wat er met onze planeet gebeurt als we afval
niet opruimen. Het is eigenlijk heel simpel:
neem je afval mee naar huis, daar kan je het
scheiden en voorkom je dat het in het water
terechtkomt. De verantwoordelijkheid ligt niet
bij Spaarnelanden maar bij jezelf om je troep
op te ruimen.”

De initiatiefnemers
Binnen een paar maanden tijd is een mooi
concept opgezet door vijf mensen uit Haarlem
die elkaar bij toeval hebben ontmoet: Karen
Blanken, Kasper Stokman, Marleen Zwartkruis,
Jasper Fleers en Babs Lommerse. Allen met hun
eigen kwaliteit om in korte tijd een sterk team
te vormen. Samen vragen zij aandacht voor
zwerfafval en het belang van een schone stad
voor iedereen.

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.•

Hoe het begon
Al zeven jaar loopt Karen met haar supboard
naar haar opstapplaats op de Raamvest. “Het
was me al eerder opgevallen dat er veel vuil
lag. Maar tijdens de Coronaperiode was het
wel heel extreem wat ik tijdens het suppen
allemaal aan afval tegenkwam. Ik heb de
Havendienst gemaild met de vraag of ik kon
helpen opruimen met hulp van suppers. Die
vond het een leuk initiatief en heeft mijn mail
doorgestuurd aan Spaarnelanden.”
Karen heeft toen haar vriendin en Vijfhoeker
Marleen om hulp gevraagd, omdat die ervaring
had met een plasticvissen-evenement in Haarlem.
Marleen kende weer Jasper Fleers van de Groene
Lobby. En zo was het team snel gevormd. Eerst
hadden ze een haak aan een peddel geprobeerd
maar dat bleek een ramp. “Tijdens het suppen
zag ik een krat in de Bakenessergracht liggen. Zo
is het ‘suppen met krat’ ontstaan. Het ergste was
dat zo’n krat binnen honderd meter vol was. En
dat alleen nog maar uit het water, op de kade lag
net zoveel.”
De missie
Bij SUPmission streven ze één doel na: bewustzijn creëren over wat er gebeurt wanneer je je

SUP
mission
Wat doet afval met
de natuur wanneer dit niet
netjes in de afvalbakken
wordt gedeponeerd?

Toekomstvisie
Er is veel positieve interesse, ook bij kinderen
en bedrijven. De kratjes worden gesponsord
door Albert Heijn, bij Spaarnelanden kan
het afval worden gedeponeerd, de prikkers
worden via de Groene Lobby verstrekt en
Elektrotechnisch Bedrijf Marcel Vittali stelt
altijd een boot beschikbaar om de suppers te
slepen en het afval af te voeren. Sinds half mei
hebben er al zes missies plaatsgevonden. Voor
nu alleen nog in Haarlem, maar de ambitie is
om het initiatief uit te breiden naar andere
steden in Nederland. “We hebben al contact
gelegd met SUPcleanup in Gouda waar ze een
soortgelijk initiatief hebben genomen. Leuk om
te zien dat meer mensen de noodzaak zien dat
het anders kan en moet.”
Doe mee!
Meedoen is gratis en iedereen is welkom, ook
zonder ervaring, want suppen kan ook op je
knieën en billen. Heb je geen eigen supboard,
dan kan je die voor twintig euro huren. Het
enige wat je moet hebben is een zwemdiploma
en liefde voor je stad. Ben je ook enthousiast
geworden? Meld je dan aan voor de volgende
missie via de website: www.supmission.org
Daar kan je aangeven of je op de boot, op een
supboard of langs de kant afval wilt inzamelen.
De missies worden op Facebook, LinkedIn en
Instagram aangekondigd.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Mijke Groot / SUPmission
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ONDERNEMERS IN BEELD
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De een zit er al ruim 150 jaar, de
ander ‘slechts’ 15 jaar en de derde
nog maar net. Een impressie van
drie internationaal geïnspireerde
ondernemers in de Gierstraat en
Grote Houtstraat.

Tekst: Rogier Overman
Foto’s: Thera ter Beek
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ZUIVELHOEVE HAARLEM Bij een
goed glas wijn hoort een lekker stuk kaas,
bijvoorbeeld van de Zuivelhoeve in de Grote
Houtstraat. Het Vijfhoekse filiaal van deze
landelijke keten wordt gerund door Mark
Reimert (32). Reimert, die oorspronkelijk
uit Hellendoorn komt en nu in de Haarlemse
Tempelierstraat woont, heeft eerder de
Hotelschool gedaan en een restaurant gehad
in de binnenstad van Zwolle. Na dit te hebben
verkocht ging hij eerst op wereldreis naar onder
andere de Verenigde Staten en Azië voordat
hij het Zuivelhoeve-filiaal betrok. Dat laatste
gebeurde in 2017, waarbij Reimert de kaas- en
notenspeciaalzaak op franchisebasis is gaan
runnen. Zijn winkel, die zijn eigendom is,
draagt de naam Zuivelhoeve.
Het assortiment ervan bestaat naast vers
gebrande noten en binnen- en buitenlandse
kazen tevens uit bijzondere wijnen, Haarlemse
bieren en bijvoorbeeld worsten uit Spanje
en Frankrijk. Ook verkoopt de Zuivelhoeve
borrelpakketten, oliën, sauzen, zoutjes en
fonduestellen. Het verbaast dan ook niet
dat Reimert de coronacrisis goed doorstond.
“Geholpen door de wijk,” zo zegt hij zelf, want
toen het openbare leven in Haarlem stilviel,
zochten buurtbewoners hem juist op vanwege
dit borrelassortiment: zij kochten kaas- en
borrelspecialiteiten ter nuttiging tijdens het
noodgedwongen ‘thuiszitten’ in coronatijd.

Geholpen
door de wijk

SCHREUDER & KRAAN Vijftien jaar
geleden begonnen Marc Schreuder en
zijn vrouw Nicole Kraan, die beiden
kunstgeschiedenis hebben gestudeerd in
Leiden, hun winkel Schreuder & Kraan. De
winkel is gevestigd in de Gierstraat en heeft als
thema ‘de gedekte tafel’, waarbij bijzondere
serviezen, bestek en glaswerk worden verkocht
te midden van kunst en antiek. Schreuder, die
als kunsthandelaar jarenlang over de wereld
reisde, laat de spullen vanuit heel Europa en
ver daarbuiten komen, tot Rusland, Japan en
de Verenigde Staten aan toe.

De gedekte
tafel

WIJNKOPERIJ OKHUYSEN Wijnkoperij
Okhuysen, die al meer dan honderdvijftig
jaar in de Gierstraat zit, is opgericht door
wijnhandelaar J.A. Okhuysen. Diens kleinzoon
verkocht de onderneming echter in 1969 bij
gebrek aan opvolging. Later kwam de zaak in
handen van Louis Kat en Wim Beelen die het
merk Okhuysen vanaf midden jaren zeventig
weer op de kaart zetten. Tegenwoordig wordt
de wijnhandel gerund door de zoon van Louis,
Xavier Kat, die samen met zijn team nog
steeds dezelfde drijfveer heeft als zijn vader
en diens voorgangers. Dat is ‘de liefde voor
wijn overbrengen’, onder meer op particuliere
klanten en (top)restaurants in heel Nederland.
Insteek daarbij is een zo goed mogelijke
prijs-kwaliteitverhouding van de wijnen,
waarvoor wordt geïmporteerd van iconische
kwaliteitswijndomeinen over de hele wereld
(van Frankrijk tot Nieuw-Zeeland). Ook is het
credo verregaande service, bijvoorbeeld door
het houden van wijncursussen en -proeverijen
in de wijnkelders van de winkel en het landelijk
uitgeven van het veelgelezen wijnmagazine
Vinée Vineuse. Overigens werkt Wijnkoperij
Okhuysen, die in 1963 het predicaat Koninklijke
kreeg en tot de top van de Nederlandse
wijnhandel behoort, inmiddels zowel vanuit
een opslagvestiging in de Waarderpolder, als
uiteraard vanuit de historische wijnwinkel met
-kelders in de Gierstraat.

Een webwinkel heeft Schreuder & Kraan
nog niet (wordt aan gewerkt), maar via de
website worden wel klanten tot in NieuwZeeland bediend. Ook kunnen zij er terecht
voor een kunstblog en een nieuwsbrief. Verder
organiseert Schreuder cursussen over kunst
en focust hij zich wat de kunst in de winkel
betreft op negentiende-eeuwse en moderne,
naoorlogse kunst. Een persoonlijke liefhebberij
daarbij betreft antieke kandelaars die door de
hele winkelruimte staan opgesteld. Schreuders
vrouw Nicole is het brein achter de etalages en
inrichting van de winkel, waar men overigens
ook terechtkan voor tafellinnen en bijzondere
cadeaus zoals een exclusief zakmes met een heft
van hout uit de Grote of St. -Bavokerk.

De liefde
voor wijn
overbrengen
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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!

ZORGEN OVER DRUKTE OP STRAAT
Van een bewoonster van de Botermarkt ontvingen we het volgende bericht.
“Als bewoonster van de Botermarkt maak ik mij grote zorgen over de
veiligheid op zaterdag op de Botermarkt. In geval van nood kan geen
ziekenauto of brandweerauto op de markt komen. Verschillende keren heb ik
deze feiten doorgegeven aan de gemeente Haarlem. Maar tot nu toe is er
nog niets gebeurd. Van harte hoop ik dat de wijkraad wel wat kan doen aan
deze situatie.” We hebben deze kwestie opnieuw aangekaart bij de
gemeente.
OVERLEG COFFEESHOP: ERG STIL
Het jongste kwartaaloverleg over
de coffeeshop in de Doelstraat
was schriftelijk. De meldingen van
bewoners legden we voor aan de
gemeente en aan de eigenaar van de
coffeeshop. Op deze serie meldingen
kregen we géén inhoudelijke reactie.
De gemeente meldde wel dat er in
de periode tussen de laatste twee
kwartaaloverleggen zes meldingen
m.b.t. overlast waren ontvangen.
Jammer dat het zo stil bleef.

Exclusief bij

Schreuder & Kraan:
Verkoop/verhuur/PanBoeddha/
Handpan workshops
www.kleininconcept.nl
06 4893 6230

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

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.

WAT VINDEN FRACTIES VAN HET
WIJKVERKEER?
Het college van B&W nam recent
een serie besluiten over het
wijkverkeer en 'vergat' daarbij
ook te kijken naar wat de
onderzoekers én de bewoners/
ondernemers aan wensen
hebben en dat te vergelijken. We
hebben nu alle fracties van de
raad (de ook door jou gekozen
volksvertegenwoordigers)
gevraagd wat zij van de diverse
plannen vinden. Twee fracties
(OPH en GroenLinks) hebben tot
nu toe gereageerd. In september
publiceren we alle reacties die we
ontvangen hebben.

WIFITRACKING /UPDATE
We schreven eerder over 'wifitracking' in ons centrum. Samen
met andere centrum-wijkraden
dienden we een WOB-verzoek in
(Wet Openbaar Bestuur). De
ontvangen bestanden hebben we
bestudeerd en we hebben enkele
voorlopige conclusies getrokken
(zie onze website).
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de
stukken dat er al enige tijd twee
wifi-sensoren in de stad actief zijn.
Je wordt dus (zonder dat dit is
gecommuniceerd) al via je gsm
(zonder je voorafgegeven
toestemming) gevolgd in de
openbare ruimte van de stad. De
gemeente weet dit. Je kunt de set
met WOB-bestanden van ons
krijgen, als je dat wilt. Later komen
we hierop terug.

MONUMENTALE BOMEN
Van de Haarlemse Bomenwachters
ontvingen we het volgende
bericht. ”Bomen verdienen
bijzondere aandacht en
bescherming in de stedelijke
omgeving. Ze zijn belangrijk voor
de beleving en de leefbaarheid,
voor ecologie, klimaat en
klimaatadaptatie. Heeft u 1 of
meerdere monumentale bomen
in uw bezit? Of kent u er eentje?
Deze kunt u deze laten registreren
op de lijst van monumentale
bomen.”

TERUGBLIK 112-SCHOUW
Kunnen de nooddiensten onze huizen goed bereiken? Op 25 juni hielden
we 's avonds een schouw (met 1,5 m afstand...) op basis van door
wijkbewoners aangedragen knelpunten. Aanwezig waren een afvaardiging
van wijkbewoners, de brandweer- en ambulancedienst, de gemeente, de
gemeentelijke handhavers, de politie en de wijkraad. Onze wijkraad heeft
van de schouw een korte impressie gemaakt. Eind van dit jaar gaan we de
besproken situatie nog eens evalueren met de gemeente.
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
Stadsreiniging/Spaarnelanden

751 72 00

Gem. Haarlem: www.haarlem.nl

WWW.CAFEDEROEMER.NL

14023

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

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

P-VAK INRUILEN VOOR GROEN?
Je kunt bij de gemeente een of twee parkeervakken per straat aanmelden
voor omvorming naar een groenvak of een plek voor fietsparkeren. Er zijn
bij de gemeente al aanmeldingen binnen. Deze pilot kan uitmonden in
een meer definitief stelsel. Wees creatief en dien je plan (minimaal vijf
ondertekenaars, meer is beter) zo snel mogelijk in bij de gemeente.

www.vwc-haarlem.nl

531 48 62

buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu

551 78 45

Sociaal Wijkteam
sociaalwijkteamhaarlem.nl

023 5430997

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

Win twee

kaartjes!

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

W i e W e e t Wa a r ?
Op de foto van WieWeetWaar van juni jl. stond het
jaartal 1865. De goede inzenders ontdekten dit op het
huis aan de Nieuwe Raamstraat 15. Eigenaar Jan Hoving
vertelt er over: “Het huis Nieuwe Raamstraat 15 is de
tweede woning die op deze plek is gebouwd. Na de
rijke 17e (Gouden) eeuw verarmde Haarlem en ook de
Vijfhoek. Het gevolg was dat vele woningen leeg kwamen
te staan en werden afgebroken, zo ook de eerste woning
op deze plaats.
Er waren meerdere goede inzendingen, maar na loting
zijn de zusjes Puck en Jil de winnaar. Puck en Jil, jullie
kunnen binnenkort naar een leuke film. Pathé stuurt
jullie de twee vrijkaartjes toe.

REDACTIEVERGADERING IN CORONATIJDEN 2
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: 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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