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OVER KERST EN DE COVER
Onze vaste fotograaf Thera ter Beek struinde door
de wijk in deze donkere dagen. Op zoek naar het
perfecte plaatje voor het kerstnummer. En wat
zijn we blij met het eindresultaat!
Verder wenst de redactie van het Binnenblad
iedereen met een persoonlijke quote het beste
voor het komende jaar.
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GANGMAKERS VAN DE BUURT
Het is een mooi stel: Corrie Kobes samen met
goede vriendin Betty van der Reijt. De ene
na de andere anekdote en vele namen van
oude buurtbewoners komen langs tijdens ons
gesprek. “Wij zijn nog wél sociaal en zeggen
mensen gewoon gedag, want we maken graag
een praatje. We gaan hier nooit meer weg!”
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TWEE ATELIERS - TWEE VERHALEN
Er zijn altijd veel ateliers geweest in onze buurt
en nog steeds is de Haarlemse Vijfhoek het
culturele centrum van de stad en de buurt waar
veel kunstenaars hun stek vinden. We spreken
met Setine van der Noordaa en Geertje van de
Kamp over hun werk en ambities.
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GEEN HERDERTJES DIT JAAR
Geen Stille Nacht, geen Rudolf en zelfs
geen Gloria. Het is wel sneu dat na
45 jaar de Kerstnachtzang op het Nieuwe Kerksplein vanwege corona een jaartje moet overslaan.
John en Loes Booms van de organisatie vertellen
alles over wat er zoal komt kijken bij deze
jaarlijkse traditie.
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

BUITENBEELDEN IN BEELD
De kunst en de straat:
altijd al een spanningsveld van waardering of
verguizing. Binnenblad wandelt
langs beelden, reliëfs en muurschilderingen in onze wijk.
Deze keer rondom de Doelen
en Raaks.

AALMOES

13
HET VERSCHIL TUSSEN EEN PANNENLEGGER,
DAKDEKKER EN PANNENDEKKER
Nou, dat wisten wij ook niet, maar Daniël en
Leo van Ophem konden ons haarfijn het verschil
uitleggen. Het renoveren van pannendaken is
hun core business. Ze hebben echt verstand van
pannen, zien en voelen het verschil in kwaliteit.
Al klauterend over Vijfhoekse daken vertellen
ze hun verhaal.
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POEP POES UIT DE WOLSTRAAT
En Frits, een grote grijze poes, die
woont in de Lange Raamstraat. En
die rode poes die altijd op een zwarte auto ligt
in de Lange Lakenstraat. En een zwart-witte bij
café Van Gunsteren. Fé van der Weiden (7)
heeft het er maar druk mee om ze elke dag
gedag te zeggen op weg naar school.

16

PLAN B: EEN TUSSENBALANS
Plan B - heeft u het gemist? Kan
bijna niet na de vele berichten op
de website van de wijkraad,
de flyers, de brief van de
gemeente en de publiciteit in
het Haarlems Dagblad. Het is
nu ook officieel benoemd als
burgerinitiatief door het college van
B en W. Binnenblad maakt de tussenbalans op met voor- en tegenstanders.

20
AFSCHEID VAN ARIENNE
Lieve lezers en redactie, op deze plek neem ik
na twee jaar afscheid van jullie. Ik ben geen
Vijfhoeker meer, nu ik weer in Amsterdam
woon… Het was een groot plezier tekeningen te
maken voor dit prachtige magazine! Bij deze
verzoek ik de volgende tekenaar/knutselaar/
columnist/vul-maar-in zich te melden bij deze
onvolprezen redactie. Het ga jullie goed!
EN VERDER IN DIT NUMMER:
17 • StitchStudio 17 • Digitaal wandelen
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee filmkaartjes

Normaal bestaat mijn contact met de
redactie van dit Binnenblad uit het rond
de deadline inleveren van de tekst van
deze column, maar onlangs werd ik
even bijgepraat door een redactielid dat
ik op straat tegenkwam. Ze was erg
bezorgd over de toekomst van dit geheel
door vrijwilligers gerunde blad. Sinds in
2014 de gemeentelijke subsidie werd
ingetrokken, worden de drukkosten
betaald uit de opbrengsten van advertenties. En daar zit hem de kneep.
Vanwege de pandemie staat veel ondernemers het water aan de lippen en zal
het een hele toer worden om de
advertentiepagina’s komend jaar gevuld
te krijgen. Ook gingen het afgelopen
jaar evenementen niet door, zoals de
Vijfhoek-kunstroute, normaal een vaste
subsidiënt van dit blad. Omdat de
reserves slonken, was een eenmalige
bijdrage aangevraagd bij de gemeente,
die voor dergelijke doelen een potje
heeft. De reactie was negatief - kan
gebeuren - maar de argumentatie van
de ambtenaar van dienst was wel heel
curieus: het Binnenblad komt niet
in aanmerking voor financiële ondersteuning omdat het er te professioneel
uitziet!
Zo voelt menige overheid zich: men
subsidieert initiatieven die vanuit de
burgerij met enthousiasme worden
georganiseerd alsof men hen van grote
hoogte een aalmoes toewerpt. Je moet
wel aan de geeuwhonger liggen om een
hapje te krijgen dat welwillend van
de tafel wordt geschoven. Als het
Binnenblad ooit nog eindigt als een
smoezelig stenciltje, is er misschien een
kans dat ze bij deze gemeente de hand
over hun hart strijken.
Maar goed, genoeg gemopperd. Eerst
maar eens zien hoe we de feestdagen
doorkomen. Na alle ontberingen van het
afgelopen jaar, met alle lockdowns
en ander coronagedoe, wens ik alle
lezers van dit prachtige blad een
knusse kerst, waarbij het voor
velen een verademing zal zijn
om nu eens geheel vrijwillig
in quarantaine te gaan.

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER?
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

Gangmakers van de buurt
Corrie en Betty waren echte gangmakers van de
buurt. In de zomer gingen ze met hun gezinnen
barbecueën op het Nieuwe Kerksplein. Waar
natuurlijk de nodige mensen langsliepen, die
dan weer bleven hangen zodat er spontane
buurtfeestjes ontstonden. En natuurlijk het
Jopenfestival, toen dat daar nog plaatsvond
en vele buren in klederdracht ambachten
demonstreerden.

Even terug in de tijd aan de hand
van verhalen. Corrie Kobes woont al
sinds de jaren zestig in de Doelstraat
en kan dat als de beste. Ze haalt
herinneringen op, samen met goede vriendin
Betty van der Reijt, geboren en getogen aan het
Wilsonsplein, waar ze nu opnieuw woont. Het
schetst een beeld van hoe het was. En wat er
veranderd is.

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

Je ziet het ook meteen voor je: buren die
gewoon bij elkaar naar binnen lopen. De
touwtjes uit de brievenbus en sommige buren
gebruikten zelfs een loper. “Toen kon dat nog.
Nu wordt er meer ingebroken en gestolen”. In
de Doelstraat woonde veel ‘jong spul’ met
kinderen die allemaal buiten speelden. “En
op zaterdagmiddag gingen we naar het
Wilsonsplein, breiwerk mee, drankjes mee en
die kinderen lekker spelen.”
Zo volgt de ene anekdote de andere in
sneltreinvaart op en vele namen van oude
buurtbewoners komen langs. Het lijkt alsof er
toen altijd wel wat gebeurde. En als dat het
geval was “dan stond iedereen meteen buiten”.
Zoals toen, met die auto van ‘de schele’, die
het niet meer deed. “De ene helft van de
buren hielp duwen, de andere helft keek
toe. En na afloop bleef iedereen uren
staan praten.”

CHECK WWW.JOPENKERK.NL
VOOR DE OPENINGSTIJDEN

Driehoeksruil van woningen
Het was ook een tijd dat je nog makkelijk
aan een betaalbare woning kwam in de
Vijfhoek. Het was geen achterbuurt
meer, maar lang niet zo gewild als nu.
Het was zelfs mogelijk om een
‘driehoeksruil‘ te doen. Zo
verhuisde Corrie met
haar gezin van boven
het café in het pand
van Waanink aan
de Doelstraat,
naar een grotere
bovenwoning
even verderop
in de straat.
Dat kon toen
allemaal nog.
Ze is daar
altijd blijven
wonen, sinds
het overlijden
van haar man
woont ze er nu
nog steeds met
haar zoon.

Wij
blijven
gewoon
gedag
zeggen

Ook mooie en levendige herinneringen zijn
er aan de kerstzang op het Nieuwe Kerksplein.
Corrie was daar jarenlang een vast gezicht, al
vanaf de eerste editie zo’n veertig jaar geleden.
Betty kwam er later bij. Ze verkochten dan
erwtensoep en chocolademelk. Glühwein en
andere alcoholische dranken mochten toen nog
niet. “Daarna alles schoonmaken en afsluitend
in het wijkgebouw met alle vrijwilligers nog een
drankje doen, met allemaal lekkere hapjes.”
De Vijfhoek nu
Ze verlangen nog wel eens naar toen; alle
mensen uit de buurt, de gezelligheid, het
praatjes maken. De laatste jaren zijn er wel
heel veel nieuwe mensen komen wonen
en lang niet iedereen zegt nog zomaar
gedag. Het is individualistischer
geworden. Door de coronacrisis
missen ze ook wel wat aanspraak.
Maar beiden waren ze deelnemer
aan het project ‘Verhalenboek van de
Vijfhoek’ en daar hebben ze weer
mensen ontmoet die ze alleen
maar van gezicht kenden.

KERST 2020
Bijzondere feestdagen na een
bijzonder jaar.
Dus geef ik graag
het woord aan
dichter M. Vasalis:
Ik trek mij terug
en wacht.
Dit is de tijd die niet
verloren gaat:
Iedre minuut zet zich
in toekomst om.
Hans Smit

Het bloed blijft kruipen
waar het niet gaan
kan: “Wij zijn nog
wel sociaal en
zeggen mensen
gewoon gedag.
Als het lekker
weer is, dan
gaan we
buiten zitten.
Dan hebben
we zo contact,
en maken graag
een praatje. Nu nog
steeds. Want we gaan
hier nooit meer weg!”

Tekst: Petra Niewenhuis
Foto's: Thera ter Beek
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Nog steeds is de Vijfhoek het
culturele centrum van de stad

Een creatieve doener met ondernemersgeest

Rond de eeuwwisseling streken talloze beeldend kunstenaars neer in de
Haarlemse Vijfhoek. Er verdwenen ook weer ateliers, maar de Vijfhoek
is de buurt waar kunstenaars steeds opnieuw hun stek vinden.

Van oude tradities naar nieuwe inspiratie

Vijfentwintig jaar lang had ze een kunstlease-bedrijf in Amsterdam. Als pionier
op dat gebied kocht Setine van der Noordaa zelf kunst die vervolgens door
bedrijven als de Postbank werden geleased. Daarnaast verkocht ze kunst in een
galerie in de Gierstraat in Haarlem, op nummer 53, maar die verhuisde ze later
naar haar huis. Het kunstlease-bedrijf is inmiddels opgedoekt en nu, bijna tien
jaar later, bloeit haar galerie weer op in huiselijke sfeer in de Vijfhoek.

Als kind won Setine wel eens
wedstrijden met tekenen, iets waar
ze veel ontspanning in vond. Later
studeerde ze aan de heao en
maakte ze in de avonduren kunst
aan de Wackers Academie in
Amsterdam. De combinatie van
ondernemen en kunst zit in haar
bloed: ze is een creatieve doener
met ondernemersgeest. Haar
kunstlease-bedrijf was ook een
groot succes, waarbij ze vaak flinke
opdrachten kreeg. Maar tijdens de
financiële crisis wilden bedrijven
geen kunst meer en daarmee
droogden haar bedrijfsactiviteiten
op. Daarom begon ze een bed
& breakfast in combinatie met de
galerie aan huis.

”Ook al kunnen
we elkaar niet
vasthouden,
we hoeven
elkaar niet los
te laten.
Merry Christmus
door de
brievenbus!”
Mijke Groot

Inmiddels ligt de bed & breakfast
van Setine stil door de coronatijd.
De galerie echter niet, want ze
verkoopt nog steeds kunst en
maakt dat ook zelf: ze gebruikt
haar woonkamer als atelier/galerie
en heeft ook in een opslag nog veel
kunst van haar voormalige bedrijf.
Om al deze kunst te verkopen doet
ze bijvoorbeeld mee aan de Haarlemse Kunstlijn en de jaarlijkse
Vijfhoek-Kunstroute. Ook had ze
een expositie van eigen werk in de
kapel van het Begijnhof, maar de
werken die daar hingen zijn
inmiddels weer naar haar eigen
galerie verhuisd.
Creatief als Setine is, verhuurt ze de
muren in haar atelier/galerie onder
het motto ‘Huur een muur’, waarbij
kunstenaars hun schilderijen aan
de muur kunnen ophangen in het
weekend. Haar galerie is dan open
voor kunstliefhebbers.
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Voor mensen die dat willen geeft ze
ook kunstpresentaties aan huis,
waarbij ze de door hen uitgezochte
kunst op verschillende plekken
ophangt in hun huis. Verder
probeert ze haar werk en dat van
anderen te verkopen via haar eigen
en ook andere kunstwebsites.
Opvallend is het werk van Setine
zelf. Het zijn schilderijen waarin
ze haar gevoelens probeert te
verbeelden, gevoelens over hoe zij
de wereld ziet en vooral ook over
de onbewuste wereld. “Ze zijn een
soort visueel dagboek en laten zien
wat er bij me leefde op het moment
dat ik ze schilderde”, vertelt Setine,
die wel eens ‘de moderne Monet’ is
genoemd. Haar werk is intuïtief
spiritueel en kent als inspiratiebronnen onder andere de natuur en
dromen. De schilderijen hebben
thema’s als ‘afscheid’, ‘innerlijk
weten’ en ‘eeuwig leven’ en geven
vaak troost, liefde, licht en hoop
aan degenen die ze bekijken. In de
praktijk staan mensen soms zelfs te
huilen voor haar schilderijen en
ook de verslaggever van Binnenblad was ontroerd door haar werk.
Tekst: Rogier Overman
Foto’s: Thera ter Beek

De Vijfhoekse
kunstenares Geertje
van de Kamp is
gefascineerd door
gevouwen papier
en origami.
Toch komt er geen
papier te pas aan
haar intrigerende
kunstwerken.
Alle reden voor
Binnenblad om een
bezoek te brengen
aan het atelier van
Geertje bij het
Haarlemse
kunstenaarscollectief
Horizonverticaal.

Geertje is al sinds jonge leeftijd
gefascineerd door kunst. Zij studeerde
in 2010 af aan de Academie voor
Beeldende Vorming en heeft sindsdien
altijd een atelier gehad. “In die tijd
was ik nog veel aan het experimenteren, ik vond geometrische vormen
heel interessant en heb daar veel mee
gewerkt.” Tijdens haar creatieve
ontwikkeling merkte ze dat ze graag in
meerdere lagen werkte. “Het probleem
met werken op doek was dat ik een
laag niet ongedaan kon maken dus
ging ik op zoek naar ander materiaal.
Ik ben gestart met het werken op
doorzichtige sheets en uiteindelijk ben
ik op acrylglas gaan werken.” Geertje
kwam daardoor steeds meer in haar
creatieve flow en ging combinaties
maken door verschillende platen op
elkaar te leggen. “Ik kwam op samenstellingen van kleuren en vormen die
ik van tevoren nooit zelf had kunnen
bedenken.”
Muizentrappetje
Gaandeweg raakte ze steeds meer
geïnspireerd door patronen. Met name
het bekende muizentrappetje (wat we
als kind allemaal wel een keer
gevouwen hebben) gaf haar werk een
andere wending. Zij ging deze vorm op
verschillende manieren uitwerken en
zo kwam ze uiteindelijk bij de kunst
van origami (Japans papiervouwen)
terecht. “In 2018 voelde ik echt dat ik
mijn eigen stijl had ontwikkeld en was

het tijd om meer naar buiten te
treden”. Dit bleef niet onopgemerkt en
dit jaar won zij de Van Vlissingen Art
Foundation Grant. Deze stichting
selecteert jaarlijks een onbekende
maar veelbelovende kunstenaar en
geeft daarmee een podium om het
werk te verdiepen en aan het publiek
te tonen. “Ik was blij verrast toen ik
deze prijs won. Er was een inspiratiereis aan gekoppeld en, vrijwel
intuïtief, kwam toen Japan bij me op
vanwege mijn fascinatie voor origami.
Ik was al eerder in Azië geweest en ik
wist dat een andere cultuur zou
helpen bij het opdoen van nieuwe
inspiratie.”
De reis naar Japan
Geertje vond Japan heel bijzonder.
“Het viel me op hoe traditioneel een
land kan zijn maar tegelijkertijd ook
hypermodern en vooruitlopend op de
rest van de wereld. Toch gaat het daar
echt hand in hand. Tussen al het grijs
en beton vind je prachtige tempels van
hout en in schitterende kleuren.”
Met name de shide (papier in een
bepaalde vorm gevouwen) die aan de
ingang van alle tempels hingen, wekten
haar interesse. Na terugkomst van haar
reis heeft Geertje veel nieuwe werken
gemaakt op basis van haar ervaringen
in Japan. Deze zijn tot en met 10 januari
2021 te zien tijdens een expositie in het
Singer museum in Laren.

”Nu de wereld
toch stilgevallen
is, is dat hét
moment om
te leren naar
andere geluiden
te luisteren!”
Thera ter Beek

Tegelijk met de expositie is een boek
verschenen, geschreven door dichter
en kunstcriticus Maarten Buser:
Geertje van de Kamp in Japan, met
foto’s van haar kunstwerken. Dit boek
volgt Geertjes reis en haar schilderproces, met als centrale vraag: welke
inspiratie trof ze aan in dit land vol
tegenstellingen?
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Geertje van de Kamp
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UITGESTELD TOT 2021

Knus en kneuterig zangfestijn slaat een jaartje over

•

•

Kerstavond 1975. Nieuwe Kerkspleinbewoner Max Koning, kunstenaar
en musicus, heeft in Spaarndam het koor gedirigeerd dat de nachtmis
heeft opgeluisterd. Bij thuiskomst vindt hij het leuk om met een aantal
koorleden nog wat Christmas Carols te zingen op het plein. Fraai klinken
hun geoefende stemmen door de kerstnacht als ze een paar klassiekers ten
gehore brengen. Ramen en deuren gaan open, een tiental bewoners komt
uit zijn huis, sluit zich aan en zingt mee. ‘Dit doen we volgend jaar weer’,
klinkt het. Een traditie is geboren.

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

timmer - en herstelwerkzaamheden

Schreveliusstraat 35, 2014 XP Haarlem
Mob . 06 533 88 954 • privé 06 155 88 513
E- mail : vanophem023@gmail. com

H

et is een beetje sneu dat
45 jaar later dit knusse en
kneuterige festijn vanwege
corona een jaartje moet overslaan.
De kwalificaties ‘knus en kneuterig’
zijn niet van ondergetekende maar
komen eendrachtig uit de mond van
het echtpaar John en Loes Booms, dat
dit evenement uit liefhebberij al vele
jaren organiseert, bijgestaan door een
vaste groep vrijwilligers. John: “Zo rond
2007 leek er even de klad in te komen,
omdat het aantal bezoekers danig uit
de hand dreigde te lopen. Er kwamen
in die tijd wel drieduizend mensen op
af. Bovendien realiseerde het bestuur
van de Stichting Kerstzang Vijfhoek zich
ineens dat bij zo’n groot evenement de

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

duizend mensen.” John: “Bij ons is het
programma nog steeds zoals het ooit
was. De programmaboekjes van 1980
zou je nu nog zo kunnen gebruiken.
Het zijn de oud-Hollandse kerstliedjes,
iedereen kent ze. De Herdertjes lagen bij
Nachte, Stille Nacht, Gloria, noem maar
op. En als de melodie wat moeilijker
is, neemt voorzanger Ray Wassens
iedereen op sleeptouw.”
Loes: “Het blijft hier met name zo’n
succes omdat er geen biertenten staan
zoals op de Grote Markt. We krijgen een
kleine subsidie en worden gesponsord
door enkele ondernemers uit de buurt.
Verder verkopen we chocolademelk
om de kosten te dekken en, in samen-

werd geregeld. Maar nu is het meeste
geprivatiseerd en dus moet je bijna
alles betalen. Naast de kosten die we
maken voor de muziektent, fanfare de
Spaarnebazuin en ga zo maar door. Zo
blijft er ieder jaar minder over voor de
reservepot. Die heb je echt wel nodig
voor als het een jaar wat tegenzit,
bijvoorbeeld met een flinke regenbui.
En bij meer dan één keer pech is het
misschien wel einde verhaal.”
Loes: “Eigenlijk wil je gewoon naar
het plein lopen, zingen, wijntje, klaar.
Maar door dit alles moet het steeds
professioneler georganiseerd worden.”
John: “Dit jaar is corona de spelbreker
en gaat de kerstzang niet door. We
zouden niet weten hoe we dat met alle
regels zouden moeten organiseren.”
Loes: ”We heffen geen entree, dus met
veel minder publiek krijgen we het niet
voor elkaar. Maar het is voor ons geen
enkel probleem een jaartje over te
slaan. In 2014 deden we dat ook, omdat
het Glazen Huis op de grote Markt stond

”Voor al mijn

buren, mijn
wijkgenoten,
Haarlemmers,
Limburgers,
medelanders.
Voor alle grote
en kleine
wereldburgers:
ik wens jullie
allemaal een
veilig en gelukkig
nieuw jaar!”
Ellen Vestjens

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
persoonlijke aansprakelijkheid van de
bestuursleden wel eens een risico zou
kunnen zijn. Dat is opgelost door een
verzekering af te sluiten.”

Barrevoetestraat 15
023 - 531 3149 Haarlem

Loes: “Het zangfeestje was in die 32
jaar zo populair geworden dat we in
overleg met de gemeente stappen
hebben genomen om de ‘loop eruit te
halen’. Dus ging de kerstzang in 2007 en
2008 niet door. Toen we daarna weer
begonnen, kwamen meteen al meer dan

werking met Henk Meyer van In ’t
Goede Uur, heerlijke glühwein. En dan
niet met kruiden uit een flesje, maar
echt ambachtelijk gemaakt. Henk is daar
dagen mee bezig, geweldig toch?”
John: “Kijk, toen ik bij de organisatie
kwam, werd het meeste door de
gemeente geregeld. We kregen de
vergunning, Spaarnelanden zette
het plein af, dat was toen nog een
gemeentelijke dienst dus dat kostte
ook niks, politie, brandweer alles

en er voor de hele stad zo’n toestroom
werd verwacht dat het hier op het
plein wel eens uit de hand had kunnen
lopen. Maar het jaar daarna stonden de
vrijwilligers weer paraat en was het plein
weer helemaal vol. Daar zijn we dus niet
bang voor. Misschien ook wel een keer
fijn: een kerstavond voor onszelf.”
Tekst: Hans Smit
Foto's: Stichting Kerstzang Vijfhoek
en Thera ter Beek
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VAN DE WIJKRAAD
WANDELEN LANGS BEELDEN IN DE WIJK

Buitenbeelden in beeld
De kunst en de straat: een spanningsveld van ontmoeting, waardering of
verguizing, vandalisme, diefstal en
verwaarlozing. Soms verdwijnen
beelden zelfs letterlijk buiten beeld
door oprukkende terrasstoeltjes en
geparkeerde fietsen.

ingezet voor dit eerbetoon. De
Haarlemse kunstenaar Bart Holt
maakte het beeld aan de hand van
foto’s van Ferron. Een toepasselijker plek voor een schrijver is
nauwelijks denkbaar.

We wandelen langs de buitenbeelden,
muurschilderingen en muurreliëfs in
onze wijk. In dit nummer: Doelen en
Raaks. Wordt vervolgd!

Even omlopen. Het hek
door aan de Gasthuisstraat,
langs de nieuwbouw van de bieb
(architecten Holt en Bijvoet), over
het Doelenplein naar de
achterkant van de bibliotheek. En
dan weer een hek door, naar de
aan Amnesty International
opgedragen kleurige schildering
op de muur van de gymzaal, waar
we in het oktobernummer van
Binnenblad 2020 al uitvoerig over
schreven. Genoeg hierover dus en
schuin oversteken naar de
overkant van de Gedempte
Voldersgracht.

Het kan bijna niet missen
en toch loop je er gauw aan
voorbij: het grote massieve blok
marmer op het binnenplein van de
bibliotheek aan de Gasthuisstraat.
Bernd Lohaus, van oorsprong
Duitser, later Antwerpenaar, gaf
hier in 1990 tijdens de manifestatie ‘Antwerpen-Haarlem’ een
stevig visitekaartje af. Hij werkte
met sobere materialen als natuursteen en wrak- of sloophout.
De nadruk lag bij hem altijd op
de vorm, de korte soms raadselachtige inscriptie is een accentuering of verduidelijking van het
idee. Zichzelf Getroffen, de in dit
werk gebeitelde naam, verwijst
naar het moment dat iemand als
het ware zichzelf vindt.
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”Je kunt altijd
nog je goede
voornemens
voor 2020
recyclen,
mooie dagen
allemaal!”
Daniella
Konopasek

Kijk nog even schuin naar
boven, dan zie je een beeldje
van een zittende peinzende
scholier. Een ‘denkertje’.
Het is een van de ‘herbestemde’
beelden uit de voormalige na veel
protesten gesloopte HBS-A (1914
– 2005). Het is hier in 2013
geplaatst.
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Rechts op het binnenplein,
ter hoogte van ‘Coffee star’
staat een borstbeeld van de
meermalen bekroonde Haarlemse
schrijver Louis Ferron (19422005). Na zijn dood heeft zijn
vrouw, schrijfster Lilian Blom,
zich samen met Renate Dorrestein
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het plein voor de bibliotheek.
Maar er is meer gered uit deze
erfenis van ir. L.C. Dumont,
directeur Openbare Werken van
1902 tot 1927. Het beeld De
Handel kijkt vanuit een hoge nis
tegenover de Jopen-kerk uit over
het Hortusplein.
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Hier scheidt een smalle steeg de
oudbouw van de nieuwbouw.
Links zie je twee identieke
ornamenten uit de voormalige
gym- en schermzaal.

De Gedempte Voldersgracht
voert naar de nieuwbouw
rond de Raaks, met het Hortusplein en de terrassen als
dynamisch middelpunt (in het
pre- en na-coronatijdperk).
De vier muren van de liftkoker
midden op het plein zijn tot
‘stripkoker’ gemaakt. Een
fantastische binnenkomer als je
uit de krochten van de parkeerkelder komt. Meer over dit
initiatief van de Stripdagen
Haarlem en de gemeente is te
lezen in Binnenblad van oktober
2019.
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Om het zoekplaatje compleet te
maken: de twee portaalbogen en
de gevelsteen ‘De Stoomboot’ in de
muren van de Raakspoort komen
ook van de HBS-A.

Foto: Ytje Veenstra
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De Nijverheid zie je boven
het transformatorhuis van
de parkeergarage Raaks, aan de
kant van de Zijlvest en Wilhelminastraat. De Handel en Nijverheid danken hun herbestemming
in 2011 aan de inzet van het toenmalige raadslid Jur Visser en wijlen
wethouder Chris van Velzen.
In 2005 zijn ze van de HBS-A
getakeld en gerestaureerd. Onder
supervisie van Martin Busker
(toen nog ontwerper van stedelijke
projecten, voorzitter Stichting
Geveltekens Vereniging Haerlem)
werden de beschadigde beelden
gerestaureerd bij de firma Swaalf
Natuursteen door beeldhouwer
Joep van Opzeeland.
Detail: in 2016 raakte De Nijverheid door mysterieuze oorzaak
haar hand kwijt, maar die zit er nu
weer aan.
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Ook beelden van elders in de stad
zijn verhuisd naar dit nieuwbouwcomplex. Aan de wand tegenover
de Jopenkerk zitten zeven stenen
van het in 1999 gesloopte gebouw
van drukkerij Enschede aan de
Lange Begijnestraat. Ze beelden
het scheppingsverhaal uit en zijn
waarschijnlijk gemaakt door de
Haarlemse beeldhouwer Johan
Veldheer. Helaas kun je ze nu niet
zien vanwege de bouwwerkzaamheden.
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De HBS-A mag dan hier
gesloopt zijn, heel wat
beelden hebben in en rond het
Raakscomplex een plek gevonden.
We noemden al het ‘denkertje’ op

Een laatste stop op de
Raaks: de Stadskunstkamer.
In deze etalage van het stadskantoor Raakspoort zijn een paar
keer per jaar steeds andere
kunstenaars te bewonderen.
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Unitedphotos / Paul Vreeker

Tot 15 januari is er werk te zien
van de Haarlemse kunstenares
Ytje Veenstra. Dit werk is
gebaseerd op de boekentrilogie
Poseidon’s Children van sciencefictionschrijver Alastair Reynolds.
Op twee beeldschermen zijn
digitale tekeningen en virtualrealitybeelden te zien van ‘ruimtereizen’. Heel kort samengevat: de
kleinkinderen van een oude
overleden Afrikaanse vrouw gaan
in 2160 op zoek naar het verleden
van hun oma. ‘De familie Akinya
pioniert in de ruimte voorbij alles
wat we weten’, schrijft Ytje op
haar website.

Breiwerk wil terug in de wijk!
Er bestaat een kunstwerk,
dat dolgraag in de wijk wil
zijn, maar steeds eruit verbannen
wordt: Breiwerk van Jolanda
Prinsen (1947). Ze maakte dit
beeld in 1977 in opdracht van de
gemeente voor de directiekamer
van de bibliotheek. Een keramisch
wandreliëf (Delfts wit), drie bij vijf
meter, zestig steken van tweeënhalve kilo. Eigenlijk het tegenovergestelde van ‘zacht’ breiwerk, want
beeldhouwwerk met harde
materialen ligt Jolanda veel meer.
De gemeente kocht het aan voor
veertigduizend gulden, maar na
tien jaar verdween het beeld naar
stoffige gemeentelijke zolders.
In september mocht Breiwerk
even uit het depot en lag het mooi
te zijn in de Stadskunstkamer. Nu
is het weer opgeborgen. Tot ongenoegen van de maakster die het
beeld een definitieve plek in de
wijk gunt, liefst in de bieb. Aan de
muur, want dat kan best: de losse
‘steken’ hangen elk aan een spijker.
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”Grmffp, cremrf
vumpt bremmst
oempf arv 2021!
Brommft wihgt
plssotftuntas!”
Jan Vesters

Tekst: Inge Crul
Foto's: Thera ter Beek
BRONNEN
• Beeldengids Haarlem, 1994, uitg. Thoth
• Haarlemse Beeldenroutes, 2012
• www.haarlemsbeeld.nl
• Kunst op straat, uitgave t.g.v. Haarlem 750 jaar,
1995, de Vishal. Met wandel- en fietsroute
• www.ericcoolen.nl/haarlem-in-beeld
• Haarlems Dagblad
• Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
• www.gevelstenen.net
• Binnenbladen oktober 2019 en oktober 2020 >
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/binnenblad
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ONDERNEMER IN BEELD

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.

Een scherp oog,
een scherp potlood
en een touwtje...

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

...d�as het gereedschap van een pannendekker,
én een superconditie zouden we aan de titel
moeten toevoegen. En niet te vergeten: geen
hoogtevrees. Topsporters zijn het, de pannendekkers Daniël en Leo van Ophem. U leest het
goed: pannendekkers! Dat is heel wat anders
dan dakdekkers of pannenleggers. Daniël en Leo
leggen het, vol passie over hun vak, uit.
	
  

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.

Superconditie
Daniël heeft een stappenteller op
zijn telefoon: “Ik haal door mijn werk
makkelijk 11.000 stappen per dag.” Leo:
“Ons werk is lichamelijk heel intensief.
Qua inspanning staan wij boven
stratenmakers, stukadoors, metselaars.
We klimmen, klauteren, tillen zware
dakpannen. Ik loop op een dag soms
wel 30 verdiepingen. Op tijd naar bed,
gezond eten, dan hou je het vol.”
“Dat is ook veiliger” vindt Daniël, “we
werken altijd met beveiliging aan een
dakgoot, stalen steigers, valbeveiliging.
We komen allebei graag thuis aan het
eind van de dag. Door die corona is het
contact met de mensen nu veel minder,
je moet op afstand blijven. Normaal
worden we vaak verwend, dan maken
de mensen bij wie we aan het dak
werken tussen de middag een soepje
voor ons, of ze bakken een eitje. Nu
eten we onze bruine boterhammen
apart op.”
De kneepjes van het vak
Daniël (43) is de neef van Leo van
Ophem (64). Beiden geboren en
getogen Haarlemmers. Behalve hun
naam hebben ze gemeen dat ze
graag in de buitenlucht werken. En ze
hebben beiden op hun 17de met het
pannendekkersvak kennis gemaakt.
Leo: “Ik was oorspronkelijk timmerman,
dat komt goed van pas, want wij
herstellen en restaureren ook het
dak ónder de pannen.” Hij is van vele
markten thuis: “Ik was een tijdje kapper
naast mijn werk als pannendekker. In
de Korte Houtstraat bouwde ik een

schilderswerkplaats om tot kapperszaak.
Op die plek zit nu kapper Joost.”
Daniël: “Ik ben als leerling loodgieter
begonnen. In de praktijk merkte ik dat
ik buitenwerk het prettigst vond, dat
kon als pannendekker. Op mijn 21ste
ben ik fulltime in dienst gegaan bij
Leo. Hij heeft me alle kneepjes van het
vak geleerd. Met een scherp oog, een
potlood en een touwtje kunnen we alles
opmeten.” Inmiddels hebben ze beiden
een eigen bedrijf, maar ze werken
altijd samen. Daniël vertelt: “Ik zeg
altijd dat ik zijn rechterhand ben. Leo is
linkshandig. We vullen elkaar aan.” Leo:
“Wij doen met z’n twee wat anderen met
drie moeten doen. Ik kijk naar iets en hij
geeft het aan. We huren meestal zzp’ers
in en werken dan met vier of vijf man.
Er is een schreeuwend tekort aan jonge
vaklui die gemotiveerd zijn om de bouw
in te gaan.” Leo heeft geen opvolger:
“Mijn dochter is wel eens mee de steiger
op geweest, maar ze heeft andere
interesses.” Daniël heeft twee kleine
zoontjes: “Ik vind het belangrijk dat ze
gaan doen waar ze zich goed bij voelen.
Als dat in de toekomst toevallig bij mij
is dan zou ik dat natuurlijk geweldig
vinden.”

Het verschil
Over het verschil tussen hun vak en dat
van anderen die ook op en aan daken
werken is Leo stellig: “Een pannenlegger
doet simpele klussen als pannen leggen
in een nieuwbouwproject. Daar komt
geen speciale expertise of timmerwerk
aan te pas. En een dakdekker doet
voornamelijk platte daken. Het vak van
pannendekker is een oud ambacht. Wij
kunnen zelfs nokvorsten plaatsen met
zandcement.” En Daniël vult aan: “Het
renoveren van pannendaken is onze
core business. Wij hebben verstand van
pannen, zien en voelen het verschil in
kwaliteit. Een dak dat goed is ingedekt,
gaat wel 200 jaar mee. Als er tenminste
goede keramische pannen worden
gebruikt.”
We houden je droog
Kwaliteit en betrouwbaarheid is hun
kenmerk. Daniël: “Wij gaan het dak op,
meten en kijken onder de dakpannen of
het dakbeschot nog goed is.” Leo: “Als
iemand ons belt, kan het even duren
voor zijn dak aan de beurt is. Maar als
de klant akkoord gaat met onze offerte,
dan zeggen we: We houden je droog tot
je aan de beurt bent.”

TIJDWINST
”Dit jaar was besmet
Schrap het uit onze tijdlijn
Dat geeft ons tijdwinst”
Een goed 2021,
Inge Crul

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Archief Van Ophem
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JONG!

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

thuis in de Vijfhoek

Ze zit in groep vier van de Dreefschool,
haar ouders zijn eigenaars van de
leukste feestwinkel van Nederland en
in haar vrije tijd doet ze fanatiek aan streetdancen. We
nemen een kijkje in het leven van Fé van der Weiden (7).
Feestelijk thuis
Fé is een geboren en getogen Haarlemse en woont met haar ouders boven hun feestwinkel Jan Monnikendam op de Gedempte
Raamgracht. Met een walhalla vol feestartikelen, letterlijk binnen handbereik, zou je denken dat ze helemaal los gaat in de
winkel na sluitingstijd. Toch boeit het Fé niet zo heel veel. “Op maandag als de zaak dicht is, doen mama en papa een paar
lichtjes aan en mag ik wat pakken uit de winkel om mee te spelen. Ik vind het vrij normaal omdat ik het gewend ben, maar
vriendjes en vriendinnetjes vinden dat geweldig. Verder verkleed ik me eigenlijk alleen met Halloween, dat is erg leuk want
dan gaat mama me schminken.”
Dreefschool
Ze zit op de Dreefschool. Die bestaat uit twee gebouwen, een op de Dreef waar de groepen
een, twee, vier, zes, zeven en acht zitten en een dependance op de Kleine Houtweg met de
groepen drie en vijf. De locaties starten en eindigen met tien minuten verschil, wat handig
is voor ouders die een kind op beide scholen hebben zitten. Fé zit in groep vier en dus op de
Dreef. Op maandag, dinsdag en donderdag blijft ze over op school. Woensdag en vrijdag
is ze ’s middags vrij en eet ze thuis. “Mijn beste vriendin Liz zit een groep lager dan ik en
daarom zitten we niet bij elkaar in hetzelfde gebouw. Dat vind ik wel jammer.”
Sint Maarten
Op de vraag wat Fé het leukst vindt op school, komt al snel een
duidelijk antwoord: muziek, gym en knutselen. “Vorige week
moesten we iets meenemen uit de keuken om daar muziek mee te maken. Ik had een
ronde kom bij me waar ik met een stokje op ging slaan.” Voor Sint Maarten had Fé een
mooie lampion in elkaar geknutseld en een goed alternatief bedacht mocht het hele
feest door corona niet doorgaan: “Ik heb een leuke oplossing in het geval we niet
mogen aanbellen bij de mensen, dan zet iedereen gewoon een bakje snoep voor de deur.”

Fé van der Weiden

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

”Mijn nieuwjaarswens
voor jullie, lezers en
wijkbewoners: ook
in 2021 weer 6x ons
mooie Binnenblad,
geschreven en bezorgd
door enthousiaste
vrijwilligers”
Jan Hoving

Cool Dance
Na school is er nog voldoende tijd over voor andere leuke dingen. Samen met
vriendin Naavah tennist Fé in de wintermaanden in de Fablohal en in de zomer
bij Eindenhout. Tennis is leuk maar dansen is veel leuker. “Op vrijdag doe ik
streetdance samen met Liz bij Hart. In het Nederlands heet dat Cool Dance.
Dan moeten we allemaal synchroon dansen.” Verder tekent en knutselt ze
graag met haar moeder. Samen maken ze papieren pennenbakjes of mooie
creaties met Hama strijkkraaltjes.
Dolfje Weerwolfje
Er wordt aardig wat afgelezen in huize Van der Weiden. Twee keer per
maand haalt Fé nieuwe boeken uit de bibliotheek en verder leest ze thuis
elke dag een kwartier uit de Kattenkrant. “We mogen acht boeken per keer
uit de bibliotheek lenen. Dierenboeken en dan vooral over poezen vind ik
het leukst. Een van de boeken is dan altijd een voorleesboek.
Frits
Als ik naar bed ga leest mama voor uit Dolfje Weerwolfje.”
poes

et
Fé m

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.•

Tekst:
Mijke Groot
Foto’s:
Janneke
Groskamp

Poep poes
Fé is gek op poezen en wat dat betreft komt ze in de Vijfhoek helemaal
aan haar trekken. Voor elke poes in de wijk heeft ze een naam verzonnen.
“Als ik ‘s ochtends naar school fiets kom ik steeds dezelfde poezen tegen
en die zeg ik allemaal gedag. Frits, een grote grijze poes, woont in de Lange
Raamstraat, een rode poes die altijd op een zwarte auto ligt in de Lange Lakenstraat,
een zwart-witte poes bij café Van Gunsteren en een poes uit de Wolstraat die altijd op
ons balkon poept. Die noemen we de Poep poes.” Later wil ze dierenarts worden want
zieke dieren vindt ze niet leuk. “Mijn nichtje wil kattenoppas worden en als die katten
dan ziek zijn kunnen ze mooi naar mij toe komen en maak ik ze weer beter.”
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ADVERTORIAL STITCHSTUDIO

VERKEERSPLAN VAN WIJKBEWONERS EN WIJKRAAD

Plan B: een verkeersplan
voor en door de wijk
‘Plan B’. Een verkeersplan van wijkbewoners en wijkraad. Heeft u het
gemist? Kan bijna niet na de vele berichten op de website van de
wijkraad en in het wijkraadbulletin, de wijkraad-flyer in het Binnenblad
van oktober 2020 en de publiciteit in het Haarlems Dagblad.
De wijkraad heeft uit ongenoegen over de plannen van de gemeente
dit Plan B als burgerinitiatief ingediend bij de gemeente, met
bijna vijfhonderd handtekeningen eronder. Binnenblad maakt de
tussenbalans op.

”Ik wens de
lezers van
Binnenblad
'veel liefde
en flow'
dit jaar.”
Rogier
Overman

Waarom Plan B?
Vul maar in: gevaarlijke verkeerssituaties, doorgaand (zwaar) vrachtverkeer, de onveilige mix van fietsers,
auto’s en voetgangers, beschadigde
gevels, overlast, zoekverkeer en gebrek
aan parkeerruimte. Daarom maakten
wijkraad en bewoners al in 2018 een
Wijkverkeersvisie met zes knelpunten
en dienden die in bij de gemeente.
Verkeerskundig bureau Mobycon toetste
dit en kwam met vijf scenario’s. Uit een
enquête in dit voorjaar bleek dat tachtig
procent van de meedenkers uit de buurt
(251 bewoners en ondernemers) kiest
voor een vergaand scenario – verder dan
de onderzoekers.
Toen het college van B&W in mei een
pakket maatregelen lanceerde zonder
dit scenario, en overleg niet lukte, is
Plan B geboren – een uitwerking van
het voorkeursscenario. Een plan dat
volgens de wijkraad effectiever en
goedkoper is en dat beter aansluit op
de wensen van de wijk. Het zorgt voor
meer verkeersveiligheid, biedt meer
ruimte voor spelende kinderen, maakt
de wijk leefbaarder en duurzamer (meer
CO2-reductie en minder fijnstof) en
schept kansen voor extra groen en extra
fietsenrekken.
Wat wil de gemeente dan wél?
De gemeente wil direct aan de slag
met wat op korte termijn mogelijk is
en gaat dan ‘eventuele vervolgstappen
in de toekomst nemen’. Een citaat uit
haar huis-aan-huisbrief: “Het maat-
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regelenpakket is op dit moment wellicht
minder vergaand dan de wijkraad graag
zou zien, maar het is zonder twijfel een
hele grote stap naar minder autoverkeer
in de Vijfhoek.”
Waar zitten de verschillen in?
Wijkraadslid Jan Geerts: “De maatregelen van B&W beperken zich vooral
tot een van onze zes knelpunten, de
aanpak van de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat. Met al onze
andere punten is weinig tot niets
gedaan. Het college beloofde ons de
wijkverkeersvisie uit 2018 uit te werken.
Uiteraard begrijpen wij ook wel dat
niet alles in één keer kan. En dat er dus
punten moeten worden benoemd voor
de langere termijn.”
Er zijn ondernemers die zich niet herkennen in Plan B. Je kon alleen kiezen voor
een ‘ja’ op Plan B, niet voor een ‘nee’.
In hoeverre is het
aantal handtekeningen dan
representatief?
Geerts: “Er zijn vijf
grotere bijeenkomsten geweest
voor zowel
bewoners als
ondernemers
en werkgroepbesprekingen
met de centrummanager. Ondernemers waren ook welkom in de
werkgroep verkeer en konden,

net als bewoners, reageren op onze
enquête van april. Circa een derde van
degenen die reageerden vond Plan B te
ver gaan, de overige twee derde niet. Ik
zie daarin geen reden om onderscheid
te maken tussen ondernemers en
bewoners. Ik ken de geluiden dat men
buiten de venstertijden wil blijven laden
en lossen in de woonstraten. Maar er is
ook een groep bewoners die hier genoeg
van heeft.”
................

DUIVELSE DILEMMA’S

Ze is noch als bewoner, noch als ondernemer, mordicus tegen Plan B en ze
erkent dat er een verkeersprobleem
is. Maar het is vooral de gang van
zaken die steekt. De boodschap van
Janneke Groskamp van feestwinkel Jan
Monnikendam: “Wijkraad, ga nou eens
apart met de wijkondernemers om de
tafel zitten en ga eerlijk en open praten
over de verkeersplannen”.
Maar er waren toch bijeenkomsten
voor iedereen?
“Ik had natuurlijk veel alerter moeten
zijn. Maar echt, dit is zo belangrijk, dat
organiseer je niet even met een mailtje.
Ik voel me er nu niet bij betrokken. Ik
vind de tekst in de flyer vrij eenzijdig
geformuleerd: je kon alleen vóór
stemmen. Ik ken andere bewoners en
ondernemers die dat ook vinden, die
zich de gevolgen van hun handtekening
niet realiseerden. De consequenties
zijn niet goed doordacht. Bedrijven
als het onze lopen gevaar, als klanten
niet meer met de auto bij ze kunnen
komen door de afsluiting van de wijk.
En dan kunnen bestelbusjes hier alleen
nog maar terecht
tijdens venstertijden,
van 8 tot 11 ’s
morgens. Ik voorzie
grote logistieke
problemen.”
Tekst: Inge Crul

Plan B: wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/plan-b
Gemeente: www.haarlem.nl/vijfhoek

STITCHSTUDIO
Heeft u ooit weleens naailes willen hebben?
Dat kan sinds maart bij StitchStudio. Eigenaresse
Carien Reinking (52) heet u van harte welkom in haar
naaistudio aan de Gedempte Raamgracht 38. Zij geeft
workshops aan kinderen en volwassenen, maar je kan er
ook terecht voor een verjaardagsfeestje of een gezellig
middagje kleding maken met vrienden en vriendinnen.
EVEN VOORSTELLEN
Als meisje was Carien al bezig met stoffen en
maakte van alles achter de naaimachine. Na haar studie
Nederlands werkte ze als freelance tekstschrijver.
Voordat ze zich in Heemstede settelde, woonde ze
vijf jaar met haar gezin in Engeland. Daar runde ze
haar eigen internetbedrijf dat picknickkleden maakt en
verkoopt. Door het grote succes moest ze het werk
uitbesteden en raakte ze de feeling met het vak en de
mensen kwijt.
“Ik miste het creatief bezig zijn, de voldoening om
van niets iets te maken. De behoefte om anderen dat
plezier te laten ervaren werd steeds groter. Ik wilde
eigenlijk terug naar een naaiatelier.” Bij de oprichting
van StitchStudio ging die lang gekoesterde droom in
vervulling.
VERANTWOORDE KLEDING
Creativiteit, bewustwording en biologisch
verantwoorde materialen staan bij StitchStudio hoog
in het vaandel. “De textielindustrie staat niet goed te

boek in de media en katoen is eigenlijk heel slecht voor
het milieu. Ik probeer de kinderen mee te geven wat
verantwoorde kleding is. Kijken naar het maakproces,
herkomst en vervoer. Zo ben ik een groot voorstander
van hergebruik van stoffen door kleding in de
kringloopwinkel te kopen en die te vermaken.”
WORKSHOPS
StitchStudio organiseert (upcycle) workshops en
naailessen voor volwassenen en kinderen (vanaf groep
zeven). “Kinderen vinden het leuk iets te creëren zonder
het gevoel te hebben dat ze moeten presteren. Tussen
volwassenen ontstaan leuke gesprekken doordat ze
even ergens anders op focussen.” Voor meer informatie
over de workshops en naaicursussen: www.stitchstudio.nl
SPECIALE AANBIEDING
Zaterdag 19 december en op 16 en 30 januari 2021
geeft Carien workshops voor beginnende volwassenen.
Dan kunt u van 14 uur tot 17 uur zelf ervaren hoe leuk
het is om iets te maken voor een gereduceerd tarief
- op vertoon van dit Binnenblad - van € 35,- (normaal
€ 45,-). Dit is inclusief het gebruik van naaimachines en
materialen. Graag vooraf opgeven in verband met het
beperkt aantal plekken vanwege corona. Uiteraard bent
u ook welkom om gewoon een kijkje te komen nemen in
de studio.
Tekst: Mijke Groot. Foto’s: Thera ter Beek

Digitaal aan de wandel
In ons oktobernummer besteedden we
aandacht aan de historische stadswandeling van21 november, in het
kader van 775 jaar Haarlem. Helaas
was corona de spelbreker en ging het
niet door. Het Archeologisch Museum,
het Gilde en de Historische Vereniging
Haerlem waren echter niet voor één gat
te vangen en verzonnen een prachtig
digitaal alternatief. De historische
figuranten vertellen nu niet in natura
over hun middeleeuwse leven, maar op
filmpjes. Met een app op je telefoon
(oortje in!) loop je in je eigen tijd en in
eigen gezelschap coronaproef de stad in
en hoor en zie je ze.

”Laat los wat
niet van jou is
en neem het goede
en geleerde van
dit jaar mee naar
het volgende!”
Petra
Niewenhuis

AANBEVOLEN: op de Botermarkt een
virtueel rendez vous met Cornelis van
Haarlem, die verdacht veel lijkt op Binnenbladredacteur en Vijfhoekstadsgids
Jan Hoving. En nou maar hopen dat het
er in 2021 nog eens ‘echt’ van komt!
www.archeologischmuseumhaarlem.
nl/2020/11wandel-mee-met-middeleeuwse-haarlemmers
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EXCLUSIEVE INTRODUCTIE

Dé 43” Ambilight 3-zijdig TV met ultiem geluid
van geluidslegende Bowers & Wilkins

UHD TV
43PUS9235/12

€1199

Keizerstraat 9 Haarlem
(023) 531 4740 www.elres.nl
voor service en kwaliteit
Al 80 jaar uw audio-, en witgoedspecialist
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

WijkraadBULLETIN
WIJKVERKEER/ PLAN B
We kregen eind november bericht van de gemeente dat het ‘Plan B’ voor het
verkeer in de wijk officieel is benoemd als burgerinitiatief. Zo’n vijfhonderd
bewoners hebben het plan ondersteund.
Plan B is naar het college van B en W gestuurd voor een reactie. Op het moment
dat we dit schrijven weten we alleen dat het plan ter kennisneming op de
agenda staat van de raadscommissie Beheer van 10 december. Als het college
een reactie geeft kan het plan eventueel ook inhoudelijk in de commissie
behandeld worden. Het gaat in 2021 naar de voltallige gemeenteraad. Dat
wordt een politieke ontdekkingsreis,
want er zijn forse verschillen tussen
de set B&W-besluiten en plan
B(ewoners). De discussie is deze keer
in het openbaar te volgen.
Inmiddels heeft de gemeente alle
bewoners per brief geïnformeerd
over haar karige besluiten m.b.t. het
wijkverkeer. Die besluiten werden in
mei 2020 genomen. Op ons verzoek
om ook inspraak te geven aan de bewoners over hun wijkverkeer geeft de brief
geen duidelijkheid. We taxeren dat het antwoord ‘neen’ zal zijn. Goed dat er
nu een Plan B is! Die 500 ondersteunende bewoners vinden in elk geval hun
alternatief beter dan de set gemeentelijke besluiten. Je kunt overigens nog
steeds (via onze website) je digitale steun aan Plan B geven. Dat kost je een
minuut. Iedere Haarlemmer (16+) mag eenmaal steun verlenen volgens de
geldende verordening op het burgerinitiatief. Doen dus!

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

NIEUWS

MEER WIJKNIEUWS ELDERS!
We houden je op onze website en
via onze digitale nieuwsbrief
(> 1000 abonnees) op de hoogte
van alle zaken die we hier
aanstippen. Mocht je het nog niet
weten: op de homepage van onze
website (zie QR hierna) kun je je
abonneren op ieder nieuw bericht
op de website dan wel op onze
digitale nieuwsbrief.

WILSONSPLEIN
De gemeente heeft onduidelijke voornemens met het fraaie Wilsonsplein.
Dat zou te versteend zijn en te veel gericht op jongeren. Toen we vroegen
de plannen te mogen inzien, bleek er niets te liggen. Er is slechts een
ambtelijke verkenning die ‘niet reproduceerbaar’ is. Het onderzoek naar
wat er echt moet gebeuren, moet nog starten. Er is al wel 300.000 euro
beschikbaar. Verschillende bewoners hebben inmiddels gereageerd op deze
vage voornemens. Hun reacties lees je op onze website. We houden deze
ontwikkeling goed in de gaten.

WIFITRACKING
We hebben de gemeente gevraagd
te gaan handhaven tegen de al
zeven jaar durende wifitracking in
het centrum. Je wordt dagelijks
met je gsm gevolgd zonder dat
je daarvoor vooraf toestemming
hebt gegeven. Dat mag niet van
de privacywet. De gemeente
gaf als antwoord dat ze dat
niet kan. Ze heeft daarom ons
handhavingsverzoek doorgestuurd
naar de landelijke toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.

NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Geen spoed 
Wijkagent 

OPENINGSTIJDEN:
WWW.CAFEDEROEMER.NL

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

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

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.

IZOOF
Het pilotproject iZoof is uitgebreid naar onze wijk! iZoof staat voor het
initiatief waarin Haarlemse bewoners samenwerken met elektrisch
autodelen. Hét middel om onze stad ruimer en fijner te maken! Sinds
2018 heeft onze wijk al oren naar dit maatschappelijke initiatief. We zijn
daarom blij dat de twee wijken waar de pilot al een tijdje loopt –
Ramplaankwartier en Planetenwijk – nu elk een deelauto aan ons uitlenen,
zodat we tot het einde van dit jaar kunnen uitproberen hoe het is om met
de buurt elektrische auto’s te delen. Je kunt bij iZoof informatie aanvragen
als je interesse of vragen hebt.
www.izoof.com/carsharing/#wat-is-carsharing

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 januari 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 ?
In de quiz van oktober zag je het houten gevelteken op
het dak van restaurant In ’t Goede Uur, gezien vanaf het
Nieuwe Kerksplein. Dit gevelteken is een verticaal versierde
plank die op de windveren (afwerkranden aan weerskanten
van het dak) wordt bevestigd. Deze versieringen kom je
veelal tegen bij boerderijen, maar in de Vijfhoek is er dus
ook een te zien.Dit bleek een moeilijke prijsvraag, want
er waren maar twee goede inzenders. Met 50% kans op
de prijs is na loting Remco Kroes de winnaar. Gefeliciteerd
Remco! Bioscoop Pathé stuurt jou de twee vrijkaartjes toe.
Veel kijkplezier in de film!

REDACTIEVERGADERING IN CORONATIJDEN 4
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 en af en toe plaatsen we een gesponsord artikel, zoals in deze
uitgave op pagina 17.
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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