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Ontmoet Cornelis van Haarlem (1435)
Onkruid bestaat niet
Verhaal achter Straatjournaal
.........

IN DIT NUMMER

haarstudio

5

DE HAARLEMSE GUERNICA
Wel een mooie vergelijking met het werk van de
Haarlemse beeldend kunstenaars Ronald
Ruseler, Jan Willem Post en Erik Prins en de
Chileen Gaby op de gymzaal achter de centrale
bibliotheek. De geëngageerde muurschildering
uit 1985 voor Amnesty International is het eerste
verhaal van een serie over beelden in onze wijk.
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CORNELIS, COVERMODEL UIT 1435!
Op zaterdag 21 november kunt u Cornelis van
Haarlem zelf op de Botermarkt ontmoeten! Dan
vindt in de middag een middeleeuwse stadswandeling plaats in het kader van Haarlem
775 jaar. Figuranten vertellen op vaste plaatsen
verspreid door de binnenstad over hun leven en
hoe Haarlem er toen uitzag.

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl

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

www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

9

”GELIJK MEN EEN BOKJE
VANEENSCHEURT”
Deze plastische verwoording in de
bijbel van het beroemde verhaal van Samson is
het onderwerp van de zeventiende-eeuwse
gevelsteen op Breestraat 19. Maar ook de
vroegere bewoners van het pand kennen een
fraaie geschiedenis.

10

Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

ONKRUID BESTAAT NIET
Botanisch stoepkrijten is een nieuwe rage uit
Frankrijk. Met stoepkrijt de naam bij ‘onkruid’
schrijven op de stoep om voorbijgangers erop te
wijzen hoe mooi en nuttig deze plantjes zijn. Met
een aantal wijkbewoners en redactieleden
gingen we met flora- en faunakenner Arjan de
Pater op zoek in onze wijk.

BROMSNOR
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ELS VAN DEN HAAK KOOKT VOOR DE BUREN
Dat is een van de vele belangeloze initiatieven
van buurtbewoners die wat over hebben voor
hun buren. Net zoals bijvoorbeeld Mirjam Touw
met 'Wandelen in de wijk' en Marianne
Mathijssen die een ontmoetingsgroep van
ouderen is begonnen.
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”GISTEREN WAREN DE PLEEJERS
NOG DRIE EN EEN HALF...”
In de laatste oorlogsjaren waren zelfs namaaksigaretten ‘op de bon’. En dat in een tijd
waarin de bevolking massaal
verslaafd was aan tabak. Na
1945 begon de handel weer te
bloeien. Ook in de Vijfhoek, het rafelrandje van
de stad, waar de zwarthandel welig tierde.
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HET VERHAAL ACHTER HET
STRAATJOURNAAL
Wie kent ze niet, de verkopers
van het Straatjournaal, ook wel de dak- en
thuislozenkrant?
Ze staan ook in
onze wijk met
hun krant, vaak
bij de grote
supermarkten.
Maar wist u dat het voor de verkopers een
echte baan is, dat ze kleine ondernemers zijn?
Dat het blad een professionele redactie heeft
en dat er geen cent subsidie aan te pas komt?

EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee filmkaartjes
met WieWeetWaar 20 • Arienne
DUVEKE KALMA OVERLEDEN
Oud-wijkraadsvoorzitter Duveke Kalma is op 8 september
op 69-jarige leeftijd overleden. Duveke was jarenlang – en
dat waren niet altijd makkelijke jaren – een zeer betrokken
voorzitter van onze wijkraad. Ze heeft veel bereikt voor de
leefbaarheid en had vele contacten binnen en buiten de
wijk. Duveke bleef, ondanks de Alzheimer die in haar leven
kwam, zo lang als maar mogelijk was actief met wandelen,
sporten en vrijwilligerswerk, zoals de bezorging van het
Binnenblad. Ze was heel open over haar ziekte, onder
andere op televisie (Nieuwsuur), in een blog voor De
Correspondent en in een interview in het Binnenblad van
april 2018. Bedankt Duveke voor je inzet. We wensen de
familie sterkte. De wijkraad, bezorgers en redactie.

Via de wijkraad kreeg ik onlangs een
bericht van de wijkagent. Hij had een
overzichtje gemaakt van recent gemelde
ongerechtigheden in onze wijk. Nu ja,
overzichtje, het was een acht pagina’s (!)
tellende spreadsheet waarin zo’n beetje
alle kwaad dat de mensheid elkaar kan
aandoen, wordt opgesomd. Gelukkig
komt het meeste in onze woonomgeving
niet voor.
Over dit overdreven uitgebreide overzicht van criminaliteit in onze wijk
wilde ik hem graag eens aanspreken als
hij zijn ronde deed. Ik zou hem vast wel
op afzienbare termijn tegen het lijf
lopen. Gewoon even opletten, want zo
snel zie je hem niet over het hoofd. Als
hij door de straat fietst moet ik altijd
denken aan de reus Cajanus die weliswaar niet op de fiets, maar al lopend
hoog boven de menigte uittorende,
zodat men dacht dat hij op een paard zat.
Maar toen vertelde mijn overbuurman
dat ik een beetje achter loop, want sinds
de laatste keer dat ik wijkagent Paul zag
rondfietsen zijn we inmiddels alweer
twee veldwachters verder.
Dus maar even mijn licht opgestoken op
internet. Volgens zijn taakomschrijving
zou onze wijkagent nauwe contacten
dienen te onderhouden met bewoners
van onze wijk, maar ook met die van de
Burgwal en de Heiliglanden. Toch eens
vragen of ze hem daar wel ooit tegenkomen. Mij bekruipt de gedachte: bestaat deze wijkagent eigenlijk wel?
Wat rondsurfend zie ik dat onze wijk
wordt bediend door een vriendelijke
vijftiger in politie-uniform, die op
filmpjes en foto’s met alles en iedereen
contact heeft, maar dat zegt natuurlijk
niks. Alles is tegenwoordig te faken. Ik
vermoed dat we hier te maken hebben
met een bezuinigingsmaatregel. De aanwezigheid van een wijk-Bromsnor geeft
een gevoel van veiligheid, maar is nogal
prijzig. Dus is er een avatar bedacht
die indrukwekkende overzichten rondstuurt. De besparingen zijn aanzienlijk.

Binnenvetter
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BEELDEN IN DE WIJK
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

De ’muralisten’ van Haarlem

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

“Wat leuk, loop hier dus al meer dan dertig jaar langs”, “Ik vraag me al
jaren af van wie die schilderingen zijn” en “de Haarlemse Guernica”.
Zomaar een paar reacties op de serie foto’s die de Haarlemse
beeldend kunstenaar Ronald Ruseler onlangs op Facebook zette van
de schildering op de gymzaal achter de centrale bibliotheek, op de
hoek van het Doelenplein en de Gedempte Voldersgracht.

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

D

e schildering kreeg bij de onthulling door zanger
Robert Long de geverfde finishing touch met de
woorden: “Amnesty International 1985”. Die tekst is
echter verdwenen. En dan blijft het zoals bij meer beelden
en schilderingen op straat in Haarlem helaas gissen naar
de maker(s) en de oorsprong. Dan hier maar een stukje
wordingsgeschiedenis.
Ontstaan
Daarvoor moeten we terug naar 1984, als Ruseler een reis naar
Mexico maakt. Hij maakt daar onder andere kennis met het
werk van Diego Rivera en diens vrouw Frida Kahlo. Marxisten
in wier werk de sociale en culturele tegenstellingen steeds
terugkerende motieven waren, aldus Ruseler in een artikel
geschreven bij de tentoonstelling ‘Reiskoorts – bij Nederlandse
kunstenaars sinds 1850’ in De Hallen/Frans Halsmuseum
(2016).
Rivera behoorde tot de zogenoemde ‘muralisten’, de makers
van muurschilderingen. Ruseler in zijn artikel van 2016: “In
navolging van Europese kerkelijke kunst is in Latijns-Amerika
de traditie ontstaan om via muurschilderingen de arme
ongeletterden een boodschap mee te geven. (....) Wat mij trof
was hun ideaal om via muurschilderingen het Mexicaanse volk
bewust te maken van zijn eigen geschiedenis, de koloniale
uitbuiting en de onderdrukking door de heersende klasse.”

O nt h u l l i n g d o o r Ro b er t L o n g
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GENIET VAN EEN 6-GANGENMENU EEN BIJPASSEND BIERARRANGEMENT VOOR
MAAK HET DINER COMPLEET MET
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JOPENKERK HAARLEM
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
RESERVEER ONLINE; WWW.JOPENKERK.NL

Ro n a l d Ru s el er, G a by,
J a n W i l l em Po st en Er i k Pr i n s
a a n h et w er k .

Haarlem
Een jaar later maakte hij op verzoek van de Haarlemse afdeling
van Amnesty International deze muurschildering, in één week
tijd, samen met de Haarlemse kunstenaars Erik Prins, Jan
Willem Post en de Chileense ‘Gaby’. Gaby was vijftien jaar toen
hij opgepakt werd en de jongste politieke gevangene waar
Amnesty International zich voor inspande. Met zijn schildering
in Haarlem toonde hij zijn dankbaarheid.
Gaby’s aandeel in de muurschildering was een figuur in de
stijl van het Chileense kunstenaarscollectief Brigada Ramona
Parra. De Brigada maakte geëngageerde muurschilderingen
in Chili tijdens de regering van Allende (1970-1973) en ging
ondergronds voort tijdens de dictatuur van Pinochet.
Actueel
Ruseler wordt anno 2020 nog altijd door heimwee aan zijn reis
naar Latijns-Amerika vervuld als hij langs de schildering loopt:
“Het werk bestaat nog steeds en is in redelijke staat na al die
jaren. Aan betekenis heeft het evenwel niet verloren.”
Tekst: Inge Crul. Foto’s: Ronald Ruseler.
Wandel in de komende Binnenbladen met ons mee langs de
beelden, reliëfs en muurschilderingen in onze wijk!
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TIJD VOOR EEN FEESTJE!
‘Floris V’ en ‘Willem II’ keuren de Haarlem jubileumvlag

775 jaar geleden kregen de
Haarlemmers van graaf Willem II
stadsrechten. In die tijd een
belangrijke gebeurtenis en
juridisch het begin van de stad.
Maar waarom was dat zo
belangrijk en wie was die Willem?
Op 21 november zijn de graven en
BOTERMARKT BEGRAAFPLAATS
In 2012 zijn bij het installeren van de ondergrondse
vuilcontainers op de Botermarkt circa vijftig skeletten
gevonden. De opgraving heeft zich beperkt tot waar de
containers werden gebouwd, een gebied van acht vierkante
meter en twee meter diep. Gedurende een periode van
vijftien jaar is in de vijftiende eeuw kist op kist geplaatst.
De kisten zelf waren verrot, maar de contouren waren nog
goed zichtbaar. “Het was fascinerend dat de skeletten
slechts op twintig centimeter diepte nog perfect
gerangschikt lagen. Het lag helemaal vol. En daar wandelt
iedereen dan gewoon met z’n boodschappentas
nietsvermoedend overheen. Het verbaasde ons hoe weinig
schade was aangericht op een locatie waar al zoveel
werkzaamheden in de grond hebben plaatsgevonden. Op
het Nieuwe Kerksplein hebben we destijds skeletten in veel
slechtere staat aangetroffen, soms met een kabel dwars
door een schedel heen.”

andere eeuwenoude Haarlemmers
aan het woord. U maakt kennis
met middeleeuwse Haarlemmers
die verspreid staan door de stad.
Zij vertellen u graag hun verhalen
over het leven in Haarlem eeuwen
geleden.
Zo ook Cornelis van Haarlem, die
in 1435 werd begraven op een
kerkhof waar zich nu de Botermarkt bevindt. Wij spraken met
Anja van Zalinge, stadsarcheoloog
van Haarlem, en een van de
initiatiefnemers van deze
historische stadswandeling.

Haarlem is jarig.

GRAAF VAN HOLLAND
Willem II, graaf van Holland, was de man
die in 1247 tot rooms-koning van het Duitse
Rijk werd gekozen en het had maar een haar
gescheeld of hij was zelfs door de paus tot
keizer gekroond. Helaas werd hij vlak
daarvoor in 1256 bij Hoogwoud, in het nu
vredige West-Friesland, vermoord.
Zijn opa, graaf Willem I van Holland, voerde de vloot aan
van Haarlemmers die in 1217 op kruistocht naar het
Heilige Land vertrokken. En die daarmee de basis legde
voor de Haarlemse Damiate-legende. De verjaardag van
Haarlem hebben we dus te danken aan deze middeleeuwse
grafelijke heren, je zou ze bekende Haarlemmers kunnen
noemen.
STADSARCHEOLOOG
Anja van Zalinge is al 25 jaar archeoloog en sinds 2008
als stadsarcheoloog werkzaam bij de gemeente Haarlem.
“Als geboren en getogen Haarlemmer vind ik het ontzettend
leuk om het vak in mijn eigen stad te mogen uitoefenen.
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Als tiener was ik al gepassioneerd door oude voorwerpen
die ik langs de slootjes vond en in een koffertje
bewaarde.” Archeologie houdt zich bezig met behouden,
benutten en beleven. “We graven eerst op, en vervolgens
bestuderen en documenteren we alle vondsten en
gegevens. Daardoor krijgen we de verhalen die de
archeologische vondsten vertellen. We kijken daarbij
ook naar de bodemopbouw en de afvalresten om te
kunnen zien wat de mensen hebben gegeten en wat ze in
huis hadden. Dat zegt iets over hun sociale achtergrond
of beroep.”
De gemeente is verantwoordelijk voor het archeologisch
erfgoed: alles wat er in de bodem zit dat vijftig jaar of
ouder is. “Niet alles is zichtbaar en daardoor vaak moeilijk
beleefbaar. Maar het is onderdeel van ons erfgoed en
daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dus niet in de
bouwdrift zomaar alles ongezien verwijderen. Dit
archeologische erfgoed draagt nieuwe hoofdstukken bij
aan het verhaal van een plek, een straat, een wijk, ja de
hele stad.”

CORNELIS VAN HAARLEM
Een van de skeletten op de Botermarkt heeft de fictieve
naam Cornelis gekregen, een veel voorkomende mannennaam uit de vijftiende eeuw. Na een ziekbed in het
toenmalig gasthuis is hij in 1435 overleden en begraven op
het kerkhof van het gasthuis. Voordat het in 1576 bij de
grote stadsbrand in vlammen opging, stond dit midden op
de Botermarkt, die toen als kerkhof dienst deed.
De schamele resten van na de brand zijn nog terug
te zien op de oude kaarten. Vanaf de zeventiende eeuw is
er het nieuwe plein te zien, de Botermarkt. “Cornelis is
35 jaar geworden en is overleden aan, onder andere, een
grote geïnfecteerde wond op zijn been. Waar hij precies
woonde en wat voor beroep hij had, is niet bekend. Wel
weten we dat hij rechtshandig was, zwaar werk heeft
verricht en in zijn jeugd een periode weinig te eten heeft
gehad. Uit onderzoek is gebleken dat zijn rechterkant meer
slijtage vertoonde en hij een groot tekort aan voedingsstoffen heeft gehad.”
FORENSISCHE TECHNIEK
De reconstructie van Cornelis, gebaseerd op hoe hij er
fysiek heeft uitgezien, is te zien in het Archeologisch
Museum Haarlem op de Grote Markt. Door forensische
techniek kon zijn gezicht redelijk goed benaderd worden,
maar de haarstijl bijvoorbeeld niet. Gelukkig had je in de
middeleeuwen, zeker voor mannen in die tijd, maar een
paar smaken in haardracht. De kans is dus vrij groot dat
men hem zou herkennen. “De schedels kunnen we tegenwoordig 3D-printen en door DNA-onderzoek weten we ook
veel meer. Tegenwoordig kunnen we door isotopenonderzoek aan de tanden en het skelet zien waar iemand
ongeveer vandaan komt. Zo heeft Cornelis voor zijn
zevende jaar in het zuiden gewoond en is hij daarna naar
de kust gekomen. We verwachten dat we over honderd jaar
nog veel specifieker kunnen zijn.”

775 JAAR HAARLEM
In 1995 is het 750-jarig bestaan van de stad Haarlem
groots gevierd met middeleeuwse feesten en riddertoernooien. Een soortgelijk feest waar aandacht aan alle
eeuwen wordt besteed, stond voor dit jaar, de 775-ste
verjaardag van Haarlem, ook in de planning. “Helaas door
corona kan het feest nu minder uitbundig gevierd worden.
Net als in 1945 moeten we het misschien een jaar doorschuiven. Dit is ook een soort crisis, al is die net even
anders. Desalniettemin zullen er toch wat initiatieven
uitgerold worden in de week van de stadrechten: tussen
20 en 25 november. Zo worden er theaterproducties en
een historische stadswandeling georganiseerd, aangepast
aan de coronamaatregelen.”
LOOPT U OOK MEE!
Zaterdag 21 november vindt in de middag de middeleeuwse stadswandeling plaats. Echter, waar normaliter de
mensen meelopen met de historische figuranten, is het dit
jaar vanwege corona omgedraaid. De figuranten laten nu
op vaste plaatsen verspreid door de binnenstad zien hoe
Haarlem er vroeger uit zag. Ze vertellen hoe zij toen
leefden en zo heeft ieder zijn eigen verhaal. De periode
wordt toegespitst op de tijd van de graven, tussen de 11e en
15e eeuw. Cornelis staat op de Botermarkt en wordt vertolkt door Jan Hoving, onze redacteur van het Binnenblad.
De wandeling is gratis, aanmelden is niet nodig en voor
een informatiefolder kunt u terecht bij centrale punten als
de VVV, het Archeologisch Museum Haarlem en Anno
Haarlem. Voor meer informatie: www.visithaarlem.com/
nl/uitagenda/verjaardag-haarlem/alle-haarlem-775-jaaractiviteiten.
Tekst: Mijke Groot (bron flyer HAARLEM 775 JAAR)
Foto's: R. Stekelenburg, Archeologich Museum Haarlem
en facebook.com/verjaardaghaarlem

Haarlem in 1560. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer
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GEVELSTENEN IN DE VIJFHOEK
In Haarlem zijn nu nog ruim honderd gevelstenen op de oorspronkelijke locatie te vinden. Hiervan
bevindt zich een aantal in onze wijk. Het Binnenblad brengt enkele bijzondere exemplaren in beeld.

uit en laten hem slavenarbeid verrichten. Maar
als in gevangenschap zijn haar weer aangroeit,
komt zijn kracht terug. Als de Filistijnen hem
uit zijn gevangenis halen om hem te bespotten,
wordt hij door hen tussen twee pilaren van
een tempel vastgebonden. Hij duwt met zijn
herwonnen kracht de twee pilaren uiteen,
waardoor de tempel instort en hijzelf en ruim
drieduizend Filistijnen omkomen. Ook deze twee
laatste heldendaden zijn vaak het onderwerp van
gevelstenen.

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

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

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

Échte muggen die HRLMRS

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Het verhaal van Samson
(en Delila) kent veel
dramatische hoogtepunten
en stond model voor een
eindeloze reeks
tekeningen, schilderijen,
opera’s en toneelstukken.
Het beroemde verhaal van
Samson in gevecht met
een leeuw is het onderwerp van de zeventiendeeeuwse gevelsteen op
Breestraat 19, een
rijksmonument. Dit is een
van de mooiste gevelstenen in de Vijfhoek.

Het verhaal van de charismatische bijbelse leider
Samson (ook wel Simson genoemd) komt uit de
tijd dat het joodse volk, zo’n drieduizend jaar
geleden, geen centraal gezag kende. Deze joodse
stammen veroverden stap voor stap het land
Kanaän en leverden daarbij voortdurend strijd met
de volkeren die daar al leefden, zoals de Filistijnen.
De ‘Richteren’ zoals de leiders genoemd werden
omdat ze ook optraden als rechters, werden gezien
als door God gezonden verlossers. Samson werd
vanaf zijn geboorte voorbereid op deze rol, die
hij twintig jaar zou vervullen. De voorwaarde was
echter dat hij nooit zijn haar mocht afknippen.
Delila
Als jongeling ontdekt Samson de enorme kracht die
zijn haardos hem geeft. Hij wordt aangevallen door
een leeuw, pakt hem bij de bek en scheurt hem
in tweeën. ‘Gelijk men een bokje vaneenscheurt’,
zoals de Bijbel het plastisch verwoordt. Later in zijn
leven zal hij meer dan duizend Filistijnen doden
met een ezelskaakbeen.
Hij wordt verraden door zijn tweede vrouw, de
Filistijnse vrouw Delila, die het geheim van zijn
kracht kent, zijn haar afknipt en hem overlevert
aan haar landgenoten. Zij steken hem de ogen

Pro Deo
Waarom de eigenaar in de zeventiende eeuw
voor deze gevelsteen heeft gekozen, is niet meer
te achterhalen. Maar in de tweede helft van de
twintigste eeuw was de Bijbelse voorstelling
helemaal op zijn plek. Jarenlang heeft namelijk
op de deur van Breestraat 19 ‘Pro Deo’ (voor
God) gestaan. In het pand bevond zich de
Evangelisatiezaal van het echtpaar Gijs en Sarah
Koedijker, die daar vele malen per week voor jong
en oud het Volle Evangelie verkondigden. Gijs was
de zoon van een marineman die met zijn vrouw
en zeventien kinderen in de Drapenierstraat
woonde. Zijn jongste broer Joop zou later in
Australië carrière maken als televisiedominee,
maar Gijs trad hier in de voetsporen van zijn
vader, die ooit nog betrokken was geweest bij de
evangelisatiepogingen van de destijds landelijk
bekende Lou de Palingboer. De man die de vraag
van een journalist: ‘U zegt dat u God bent…’
afkapte met: ‘Ik zeg niet dat ik God ben, ik bén
God’. Deze Lou, die een viskraam had op de
Amsterdamse Dappermarkt, was aanwezig op
het huwelijksfeest van Gijs en Sarah, die in de
Breestraat gingen wonen.
Naast zijn werkzaamheden op de markt, als
standwerker van scheerartikelen en ‘onbreekbare
kammetjes’, verzorgde Gijs iedere zondag en
woensdag een gebedsdienst waarbij zijn vrouw
het harmonium bediende. Ook werden in het
pand behoeftige ouderen opgevangen die van hen
verzorging, kost en inwoning ontvingen. Totdat
het echtpaar het enorme pand aan de Gedempte
Oude Gracht 130 kon kopen om nog meer ruimte
te hebben voor het evangelisatiewerk, én het
op de bovenverdieping ingerichte pension voor
gastarbeiders.
Tekst: Hans Smit.
Foto: www.gevelstenen.net/kerninventarisatie.
Bron: De Haarlemmer Almanak 2010 /
Mohamed el-Fers: Vijfhoek; basis van Haarlemse
welvaart in de Gouden Eeuw
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Botanisch Stoepkrijten
in de Vijfhoek

ONKRUID BESTAAT NIET

Ken je de nieuwe rage al? Botanisch stoepkrijten: met stoepkrijt schrijf je de naam bij
‘onkruid’ op de stoep. Nu halen veel mensen dat soort groen het liefste meteen weg,
maar deze stoepplantjes blijken een hele belangrijke functie te hebben. We zeggen dus
niet voor niets: “Onkruid bestaat (en vergaat) niet”.
Het begon in november 2019: Boris
Presseq van het Natuurhistorisch museum
van Toulouse (Frankrijk), schreef de
namen bij de plantjes, die hij op en langs
de stoep tegenkwam om voorbijgangers
erop te wijzen hoe mooi deze plantjes zijn,
en ook hoe nuttig. Omdat we in de Vijfhoek
ook genoeg van deze 'groene helden'
hebben, besloten we met een aantal
wijkbewoners en redactieleden in de
voetsporen van Boris Presseq te treden.
Voor ons als leken was het natuurlijk
lastig om al die stoepplantjes meteen te
herkennen en ook de functie ervan te
achterhalen. We zochten contact met het
team van Natuur- en Milieueducatie
(NME) Haarlem en daar bleek dat hovenier
en flora- en faunakenner Arjan de Pater
(63) enthousiast was om mee te gaan
krijten. Arjan werkt al bijna 45 jaar voor de
gemeente Haarlem: “Ik ben beheerder
groen van de stadskweektuin, ik geef onder
andere workshops en ik organiseer
rondleidingen. Ook geef ik tuineigenaren
advies over groenbeplanting voor een
betere biodiversiteit. We hebben daar een
mooi project voor opgestart:
Steenbreek023” (zie pagina hiernaast).
TOENAME BIODIVERSITEIT
Sinds 2016 mag er door de gemeente
geen gif meer gebruikt worden om onkruid
weg te halen. Het wordt weg geborsteld of
met heet water weggespoten. Er blijft
daardoor meer onkruid staan op plekken
waar het niet in de weg staat. Daardoor is
het aantal stoepplantjes toegenomen en
daarmee dus ook de biodiversiteit.
Arjan: “Biodiversiteit is heel belangrijk.
Zo komen er veel dieren op deze
stoepplanten af: vogels eten de bessen en
zaden, en insecten komen nectar halen,
waaronder de bijen. Daarnaast zorgen deze
plantjes ervoor dat de stoepen minder
warm worden en houden ze een deel van
het regenwater vast.”

STOEPPLANTJES OP HET PODIUM
Botanisch stoepkrijten is niet alleen
leuk om te doen; het is ook een manier om
toevallige passanten en wandelaars kennis
te laten maken met de bijzondere
plantennamen. Daarmee wordt er hopelijk - ook meer waardering en
interesse gekweekt voor al die prachtige
stoepplantjes. Ook voor kinderen is het een
leuke en leerzame activiteit.
Met een grote doos stoepkrijt en Arjan
voorop gingen we op pad. Wat blijken we
in een klein stukje Vijfhoek al een enorme
diversiteit aan stoepplantjes te hebben,
met de mooiste, langste en gekste namen!
Bijzonder om er niet zo maar aan voorbij te
lopen, maar echt eens heel bewust naar
zo’n plantje te kijken en het vervolgens een
mooi podium te geven met stoepkrijt. Wat
ons betreft een aanrader. Het fleurt onze
wijk op en het is ook nog eens leerzaam.
DOE HET ZELF!
We roepen jullie dan ook allemaal op
om stoepkrijt te kopen en lekker zelf aan
de slag te gaan. Wij hadden natuurlijk het
geluk dat wij een groenexpert bij ons
hadden, maar er zijn verschillende
eenvoudige hulpmiddelen waarmee je de
stoepplantjes zelf kunt (leren) herkennen.
De Hortus Botanicus in Leiden is het
project 'Stoepplantjes' gestart. Veel
informatie hierover kun je vinden op hun
website zoals een uitprintbare poster met
veel soorten stoepplantjes:
www.hortusleiden.nl/uploads/bestanden/
Hortus_Stoepplantjes_poster_A1.pdf
Daarnaast zijn er meerdere (gratis) apps
die je kunt downloaden op je telefoon. Wij
gebruikten deze: ObsIdentify en Plantnet.
Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Thera ter Beek

PROJECT STEENBREEK023
Helaas is het al jaren een
trend: de betegelde tuin.
Planten verdwijnen en
maken plaats voor steen.
Dat lijkt misschien makkelijk in het onderhoud, maar
het heeft veel nadelen én
schadelijke gevolgen voor
het leefklimaat in de stad.
De projectgroep van Steenbreek023 bestaat uit een
kleine, enthousiaste groep
vrijwilligers die zich inzet
voor een groene, klimaatbestendige stad en wordt
gecoördineerd vanuit NME
Haarlem. Het doel is om
zoveel mogelijk Haarlemse
tuineigenaren te overtuigen
van het nut en het belang
van zoveel mogelijke
groene tuinen.
Ze zetten zich daar niet
alleen voor in omdat een
levende tuin een mooiere
tuin is, maar vooral omdat
al die kleine stukjes groen
bij elkaar kunnen helpen
bij het voorkomen van
wateroverlast door piekbuien, het terugdringen
van hittestress en het verrijken van de biodiversiteit
in de stad.
Steenbreek023 heeft veel
informatie en inspiratie
voor de mooiste klimaatbestendige tuinen of
tuintjes. Dus bekijk en
download de informatiebladen of de maar liefst 12
plantenkeuzehulp-folders:
www.steenbreek023.nl.
Interesse? Neem dan
contact op met de
projectcoördinator van
Steenbreek023 via
info@steenbreek023.nl
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BUURTINITIATIEVEN IN DE WIJK

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.

J

e ziet ze niet, je hoort ze niet,
maar ondertussen zijn er zoveel
buurtbewoners die wat over
hebben voor hun buren. Belangeloos
en uit liefde, sociaal gevoel en hart
voor de medemens. En dat mag
best eens benoemd worden. Neem
bijvoorbeeld deze drie initiatieven,
wellicht ook ter inspiratie voor jou!

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

W i l B eek en W i l l eke va n d er G eer
a a n d e w a n d el m et M i r j a m To u w.

Wat: Wandelen in de wijk
Wie: Mirjam Touw
“Na de afsluiting van het project Verhalenboek
van de Vijfhoek (zie Binnenblad februari 2020,
red.) wilden de deelnemers elkaar blijven
ontmoeten. Helaas gooide corona roet in het
eten. Aangezien buiten zijn toch het minste
risico oplevert voor de gezondheid, wandel ik
nu. Met wie er maar mee wil. Een-op-een, of
met een groepje. En wanneer het mogelijk is.
Het zijn korte rondjes, van een half uur tot drie
kwartier. Gewoon hier door de wijk, of naar
een café voor een kopje koffie, of ik loop mee
naar een supermarkt. Het gaat vooral om het
contact, de gezelligheid, het doorbreken van de
sleur van de dag en even buiten zijn. Of voor
wie wat angstig is om nu alleen naar buiten te
gaan.
Het is leuk als steeds meer wijkbewoners zich
melden, dan kan ik ook mensen aan elkaar
koppelen. In ieder geval altijd met minimaal
één oudere. Zo zie je ook eens andere mensen.
Heb je interesse om mee te wandelen: bel
me 06-51524456. Uiteraard wordt rekening
gehouden met wensen en mogelijkheden
en worden alle nodige maatregelen in acht
genomen.”

Zo kook ik nu voor meerdere buren. Ik doe een
keer in de week een heleboel boodschappen
tegelijk en dan maak ik bijvoorbeeld een grote
pan stamppot. En nu heb ik een paar kilo lof
liggen. Ik maak de maaltijden klaar en mijn man
brengt het vervolgens langs. Het is trouwens
geen verplichting, ik vind het dankbaar om te
doen en hoop dat ze het lekker vinden. En als
er een keer wat eten over is, dan gaat dat naar
mijn dochter die hier ook in de buurt woont.
Het is toch fijn als je alleen bent, dat er iemand
voor je kookt?”

Buren
voor
Buren

Wat: Ontmoetingsgroep van ouderen in de
Vijfhoek. Wie: Marianne Mathijssen
“Het doel van de ontmoetingsgroep is elkaar
ontmoeten in een sfeer die mensen blij maakt,
waar ze naar uitkijken en graag naar toe gaan.
En elkaar accepteren en respecteren in wie je
bent. Voor de coronacrisis kwamen we elke
tweede woensdagmiddag van de maand in
ontspannen sfeer bij elkaar in het wijkgebouw.
Er was ruimte voor informeel praten en er
werd iedere keer een korte inleiding gegeven
door de gespreksbegeleidster over een thema,
bijvoorbeeld hoe je in je eigen kracht kunt
blijven of hoe je langer zelfstandig thuis kunt
blijven wonen.
Omdat in het wijkgebouw de 1,5 meter
afstand niet haalbaar is, ga ik nu elke tweede
woensdagmiddag persoonlijk bij de deelnemers
thuis langs. Ik breng wat nuttige informatie op
papier en een kleine verrassing. Dan houd ik op
deze manier toch contact met de mensen.”

M en eer va n Zeven h oven i s een va n d e va ste
d eel n em er s a a n d e o u d er en g r o ep .

Op dit moment nemen vijf ouderen deel aan
deze groep. Er zijn nog enkele mensen welkom.
Voor wie ook deel wil nemen: bel Marianne,
06-48825154.
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: Thera ter Beek, Mirjam Touw

Wat: Koken voor buren
Wie: Els van den Haak
“Het is er eigenlijk langzaam in geslopen, dat ik
ook voor een paar buren eten kook. Het begon
met mijn buurvrouw van 87 die twee nieuwe
heupen kreeg en daardoor niet goed zelf eten
kon maken. Dus ik kookte gewoon wat extra
en bracht dat bij haar langs. Vervolgens kon
een andere buurvrouw door haar gezondheid
geen boodschappen doen en weer een andere
buurvrouw viel van de trap en kon even niet
meer goed bewegen.
E l s va n d en Ha a k : " Het i s to c h fi j n a l s j e
a l l een b ent , d a t er i em a n d vo o r j e ko o kt ? "
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ZWARTHANDEL

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

OP DE BON
Eerder dit jaar hebben we ook in ons Binnenblad
aandacht besteed aan het feit dat er 75 jaar geleden
een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam. De
herwonnen vrijheid leidde tot vreugde in de meidagen
van 1945 en ook in de Vijfhoek werden tot ver in de
zomer straatfeesten gehouden om de bevrijding te vieren.

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

In juni 1945 verscheen het Haarlems Dagblad weer.
Vanwege de papierschaarste op één vel papier, dus
slechts twee pagina’s ‘dik’. De krant besteedde een
flink gedeelte van de spaarzame redactionele ruimte
aan berichtgeving over de distributie van noodzakelijke
levensmiddelen en materialen, voor zover er al iets te
koop was. Niet alleen de schaarste was een probleem,
ook het feit dat distributiebonnen op een aangekondigde
tijd ingeleverd moesten worden, zodat er zich lange rijen
voor de winkels vormden. Maar er was in ieder geval
iedere dag weer iets meer te koop.

thuis in de Vijfhoek

Tijdens de hongerwinter was in het voorjaar van 1945 de
nood nog zo hoog dat in de Wilhelminastraat door een
groep vrouwen uit de Vijfhoek wel eens een broodkar
omver getrokken werd. De broden rolden over straat
en ieder pakte wat hij pakken kon. Later die dag kon
je elders in de wijk voor twintig of dertig gulden een
brood kopen, meer dan een weekloon in die tijd. Voor
de bakker niet alleen een ramp omdat hij zijn handel
kwijt was, maar ook omdat hij er geen bonnen voor had
teruggekregen die hij weer nodig had om meel te kunnen
kopen.

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.

Ook na de oorlog bleef de Vijfhoek het rafelrandje van
de stad, waar de zwarthandel welig tierde. Zelfs nog
vele jaren na 1952, het jaar dat koffie als laatste product
zonder bon te koop was. Echte koffie en geen surrogaat,
zoals in de laatste oorlogsjaren, toen zelfs namaak-koffie
en namaak-sigaretten ‘op de bon’ waren. En dat in een
tijd waarin de bevolking massaal verslaafd was aan tabak.
Pas nadat de regering in de zomer van 1945 een half
miljard Engelse sigaretten op de kop kon tikken, begon
deze handel weer te bloeien.

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
•

Va c u ü m b l i k s i g a r etten ,
m er k “P l a y er s ”,
u i t l i n n en za k j e
Ro d e Kr u i s m et
w el ko m st p a k ket j e
r ep a t r i a nten .

Langzaam keerde het normale leven terug en was er in
de krant zelfs ruimte voor een column. Zo verscheen op
1 november 1945 dit stukje met de titel ‘Vijfhoek Idylle’
in het Haarlems Dagblad. Voor beter begrip is het wel
goed om te weten dat in die tijd ‘Players’ een populair
sigarettenmerk was.
Tekst: Hans Smit
Foto's: Noord-Hollands Archief/krantenviewer
www.museumrotterdam.nl

• Lekkervisje
visjeeten
etenaan
aande
deHalkade
Halkade25,
25, boven
boven in
in ons
ons eetlokaal, 60 zitplaatsen
06 2248
Lekker
zitplaatsen •(06)
22486641
6641.•
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STRAATJOURNAAL

Kopen
en
zeker
lezen!
Wie kent ze niet, de
verkopers van het
Straatjournaal, ook wel de
dak- en thuislozenkrant?
Ze staan ook in onze wijk
met hun krant, vaak bij de
grote supermarkten. Kent
u het verhaal achter het
Straatjournaal? Wist u
dat het voor de verkopers
een echte baan is, dat
ze kleine ondernemers
zijn? Dat het blad een
professionele redactie
heeft en dat er geen
cent subsidie aan te pas
komt? Projectcoördinator
Anthonie Vermeer zegt:
“Koop het Straatjournaal en
lees het ook!”
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Stem in de Stad is
een oecumenische
organisatie die
hulp biedt aan
Haarlemmers
die het moeilijk
hebben, daken thuislozen,
verslaafden en
asielzoekers.
Het vaste team achter het Straatjournaal, v.l.n.r.:Anthonie Vermeer (projectcoördinatie), Willem Harting (distributie),
Tillie Zegwaart (supervrijwilliger), Anja Pinckaerts (vormgeving) en Gwendelyn Luijk (hoofdredactie)

H

et Straatjournaal heeft domicilie
in het gebouw van stichting
Stem in de Stad aan de Nieuwe
Groenmarkt. De redactie zit
onder de spanten van het dak. Beneden zit de
distributie waar de verkopers op vier dagen in
de week hun kranten kunnen kopen. Anthonie
Vermeer: “De verkopers moeten voor de
kranten betalen, 1,30 euro per stuk, en ze
mogen ze voor 2,50 verkopen. Vijf exemplaren
krijgen ze gratis, dat is hun startkapitaaltje.
Het is dus niet vrijblijvend, de verkopers
moeten zelf investeren en veel uren maken om
wat te verdienen.”
Iedere maand komt er een nieuwe krant uit.
“Daar werken we vol enthousiasme aan met een
team van vier vaste medewerkers en freelance
schrijvers. We hebben een oplage van zo’n
negenduizend exemplaren, met een uitschieter
rond kerst, want dan kopen veel meer mensen
de krant. Was dat maar altijd zo”, verzucht hij.
“De krant wordt verkocht van Texel tot Leiden
door bijna tachtig verkopers.”
VERKOPER, GEEN BEDELAAR
Anthonie Vermeer is al lang betrokken bij het
Straatjournaal. Eerst als hoofdredacteur en
bestuurslid en na een periode van afwezigheid
sinds 2018 als projectcoördinator. Anthonie:
“Het blad is in 1996 door de stichting Release
opgericht. Ik kwam er eind 1999 bij en in 2000
werd het blad zelfstandig. Release verdient
alle credits voor het lef en de visie om het te
starten, maar we moesten het loskoppelen om
het goed te continueren. En dat lukte van meet
af aan. Tegen de verkopers zeiden we, ook ten
bate van hun eigen emancipatie: manifesteer

je vooral als verkoper en niet als bedelaar. Het
voortbestaan van de krant hangt van jullie af.”
‘HELP DAKLOZEN ZICHZELF TE
HELPEN’
Dat is het motto achter de straatkrant.
Anthonie: “De verkopers zijn daklozen en
thuislozen, mensen die niemand hebben, geen
netwerk en geen structuur in hun leven. Bij
de thuislozen horen ook asielzoekers die op
de arbeidsmarkt totaal geen kans hebben. De
verkopers mogen hun werk doen zoals zij dat
willen, we hebben geen gezagsverhouding.
Maar ze moeten zich wel aan een aantal regels
houden. Niet drinken tijdens het verkopen,
geen mensen lastig vallen, niet opdringerig
verkopen. Actief bedelen mag ook niet, maar
een fooitje mag als de mensen de krant kopen.”
SUCCESVERHAAL
Anthonie spreekt met trots over het
Straatjournaal: “We maken een mooi blad,
met heel diverse verhalen. Het belangrijkste
doel achter de krant is dat de dakloze
gezien wordt, dat de mensen zich
verdiepen in hun problemen. De verkopers
verdienen zo op een legale manier een
zakcentje of zelfs hun hele inkomen. Het
ontlast de hulpinstanties en de maatschappij.”
Hij glimlacht als hij afsluit: “En soms is er een
succesverhaal, een thuisloze die zich uit de
problemen weet te worstelen, een echte baan
krijgt bijvoorbeeld. Voor die ene per jaar, daar
doe je het voor.”
Het is de moeite waard om de mooie website te
bekijken: www.straatjournaal.com

H

et is maandag twaalf uur als we
Mohamed, ook wel Mo genoemd,
treffen op zijn nieuwe verkoopstek.
Hij komt net van zijn Nederlandse
taalles: “Iedere maandag heb ik groepsles. Bij
Stem in de Stad. En op woensdag heb ik privé
taalles. Ik wil de taal nog beter leren. Ik praat
graag met mensen.” Je ziet dat hij makkelijk
contact maakt. Hij maakt een praatje met
een heer die een krant van hem koopt. Een
mevrouw die langsloopt groet hij vriendelijk:
“Zij heeft de krant al.” Een groepje jongeren
vraagt hem: “Mo, hoe is het met je?”
TIEN EURO PER DAG
“Ik moet op deze nieuwe plek mijn klantenkring
opnieuw opbouwen. Waar ik eerst stond had
ik veel vaste klanten. Sommigen heb ik hier
ook alweer gezien.” Hij glundert. “Het is nog
wennen. En de buurt hier moet ook aan mij
wennen.” Hij heeft er duidelijk alle vertrouwen
in. En dat is op ervaring geschoeid, want hij
verkoopt de straatkrant al elf jaar. Mohamed:
“Op zondag ben ik vrij, alle andere dagen werk
ik, van tien of twaalf uur tot zeven uur ’s avonds.
Dit is mijn baan, ik werk heel hard en doe mijn
best, ben altijd netjes. De communicatie met
mensen vind ik heel belangrijk, soms met een
grapje, altijd met een lach.”
Mohamed vertelt verder: “Ik moet voor
mezelf zorgen, mijn huur betalen en eten
en kleding kopen. Daarvoor moet ik
iedere dag tien euro verdienen. Als

de krant net uit is, verkoop ik er soms twintig
tot dertig op een dag. Maar na twee weken is
de business slecht en verkoop ik er nog maar
weinig. In november komen ook weer de
puzzelboekjes om te verkopen en ik heb leuke
nylon tasjes, daar verdien ik ook nog wat aan.”
STEM IN DE STAD
Mohamed kwam vijftien jaar geleden vanuit
Burundi naar Nederland: “Ik ben gevlucht
vanwege de oorlog. Het is er nu veilig, maar het
is nog steeds een gevaarlijk land. In het begin
vond ik het heel moeilijk in Nederland. Ik kende
niemand en ben ook een tijd dakloos geweest.
Maar nu heb ik een netwerk in Haarlem en ik
heb een kamer. Nu voel ik me een beetje thuis.
Ik heb ook een goede begeleider, Joop. Stem
in de Stad is mijn familie, daar kom ik bijna
elke dag. Ze regelen veel voor me, ik heb er
taalles, drink er koffie en drie keer in de week
eet ik er. Én ik haal er de kranten op, want het
Straatjournaal zit in hetzelfde gebouw. Ik koop
vier keer in de week een stapeltje van tien of
twintig kranten, bij Willem, de meneer van de
distributie. Ik vind het leuk om met meneer
Willem te praten, hij is mijn vriend.”
Mohamed hoopt in Nederland te kunnen blijven
en heeft er goede hoop op dat dat ook gaat
lukken. Met een grote smile: “Dan krijg ik ook
een eigen woning.”
Tekst: Ellen Vestjens
Foto's: Thera ter Beek, Ellen Vestjens

Thuisloos en altijd
opgewekt
Mogen wij u voorstellen: Mohamed
Rugamana (58), Straatjournaalverkoper
en sinds half september een nieuw en
vast gezicht in onze wijk. Op het hoekje
van de Grote Houtstraat, voor het oude
V&D-gebouw verkoopt hij zijn kranten.
Hij is meeverhuisd met de grote Hema
die er nu zit. Hoe bevalt het hem?
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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!

ALTERNATIEF VOOR DE GIERSTRAAT?
Het is goed mogelijk dat de Wilhelminastraat vanaf 2023 een andere inrichting
krijgt (minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor de fiets en groen). Het
wordt dan bijvoorbeeld een straat geheel vrij van verkeerslichten. Dat lijkt ons
een uitgelezen kans voor de gewenste nieuwe Noord-Zuidroute voor fietsers.
Dan wordt de Gierstraat een stuk rustiger! Een eerste verkenning daarover krijgt
nog wel enige vervolgstappen.

WIFITRACKING
We spraken in bij de raadscommissie
Bestuur over het onderwerp
wifitracking. Uit het debat leiden we
af dat de plannen voor wifitracking
in de stad mogelijk gaan veranderen.
B&W zeggen echter niets te kunnen
doen aan de huidige (sinds 7 jaar!)
wifitracking in onze stad. Wij denken
daar anders over en we beraden ons
op vervolgstappen.

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

NIEUWS

HORECA 24/7 OPEN?
We spraken met de burgemeester
over de wens van de Haarlemse
horeca om (na de coranacrisis)
24 uur per dag open te mogen
zijn. We zijn niet per se tegen
een verlenging van de huidige
openstelling, maar via een pilot
kan naar ons idee ervaring worden
opgedaan met de voorwaarden
waaronder een verlengde
openstelling (niet 24 uur!) kan
plaatsvinden. En verder vinden we
dat de verlengde openstelling niet
voor alle horeca (zoals coffeeshops)
moet gelden.

COFFEESHOP
De ontvangen 16 reacties van wijkbewoners in het kader van het
driemaandelijks overleg over de coffeeshop in de Doelstraat legden we
voor aan de politie, de gemeente en de eigenaar van de coffeeshop. De
gemeente heeft gereageerd. Van de eigenaar en de politie ontvingen we
géén reactie. Binnenkort gaan we nadenken of we als wijkraad nog met dit
overleg door willen gaan.

MEER WIJKNIEUWS ELDERS!
We houden je op onze website en
via onze digitale nieuwsbrief
(> 900 abonnees) op de hoogte van
alle zaken die we hierna aanstippen. Mocht je het nog niet weten:
op de homepage van onze website
(zie QR hierna) kun je je abonneren op ieder nieuw bericht, dan
wel op onze digitale nieuwsbrief.

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

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.

GEEN WIJKDINER DIT JAAR
De maand november staat bij ons
in het teken van het wijkdiner. De
laatste jaren zelfs met een
wachtlijst in verband met het
aantal beschikbare plaatsen in de
Nieuwe Kerk. Dit jaar slaan we het
wijkdiner over vanwege de
coronamaatregelen. Ook schoven
we de afgelopen maanden de
pleinpicknick en de wijkborrel voor
ons uit. Die slaan we dit jaar om
dezelfde reden over.

NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Geen spoed 
Wijkagent 

WIJKVERKEER: DOE MEE MET PLAN B!
De wijkraad heeft het overleg met B&W over hun verkeersbesluiten
voor de wijk beëindigd en wil een burgerinitiatief voor een ‘Plan B’
opstellen. We hebben niet veel vertrouwen meer in de gemeente en in
een voor de wijkbewoners goede afloop. Na drie jaar meedenken liggen
er nu onheldere maatregelen van het college op tafel, terwijl bewoners,
ondernemers en de wijkraad gedegen plannen hebben. De wethouder wil
niet ingaan op ons voorstel om deze plannen alsnog te bekijken.
We hebben met elkaar te veel bereikt op verkeersgebied om alles nu te
laten verlopen. Bij voldoende steun is er een kans om Plan B(ewoners) in
de gemeenteraad aan de orde te laten komen.
Lees plan B op: https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/plan-b. We hopen
spoedig ten minste 100 handtekeningen met steun voor plan B te krijgen.
Doe je ook mee?

Nood 112
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

14023

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

531 48 62

buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu

551 78 45

Sociaal Wijkteam
sociaalwijkteamhaarlem.nl

023 5430997

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

Win twee

kaartjes!

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

W i e W e e t Wa a r ?
Heel wat wijkbewoners stuurden een goede oplossing in voor
de quiz in het juninummer: je zag het fietspad links naast
de Stadsschouwburg. Inzenders vertelden hoe ze de plek
kenden: ze wonen er vlakbij, wandelen er met hun hondje,
fietsen er op weg naar het strand, of halen een lekker visje
bij de viskraam aan het eind. Barbara Martens beschreef de
plek heel beeldend: “Iedereen crosst hier altijd gezellig door
elkaar: wandelaars en fietsers. Het is het stukje weg vlak voor
de viskraam van Willy’s Vis. Er staan bankjes langs het water.
Kortom: een heerlijke plek in de Vijfhoek.” Na loting is Florien
Fischer als winnaar uit de bus gekomen. Florien gefeliciteerd,
jij krijgt twee vrijkaartjes van bioscoop Pathé.

REDACTIEVERGADERING IN CORONATIJDEN 3
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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