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Restaurant In ’t Goede Uur
Korte Houtstraat 1
2011 ZN Haarlem
023 – 531 11 74
Openingstijden:
dinsdag tot en met zondag
van 17:00 tot 0:00 uur

de ‘randen’ van de wijk naar het Nieuwe Kerksplein, met uitstapjes in de Vijfhoekstraten. Op de
cover van dit Binnenblad een van de beelden die
we onderweg tegenkomen: Stadten, een creatie
van de eind 2020 overleden Haarlemse beeldhouwer Kees Verkade. Hij maakte zes beelden
voor zijn stad. Twee daarvan staan in onze wijk:
Stadten en Bloemenmeisje.
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MÉÉR DAN GEWOON DE POST BEZORGEN
Want wie geeft nu Gijs, Kareltje, Dahlia, Flip
en alle andere katten in de buurt een mooi
kerstcadeautje? Nicole van Stijn is dus meer
dan een gewone postbezorger in de
Vijfhoek. “Ik kan wel zeggen dat ik in die
vier jaar alle hoeken en gaten van de
Vijfhoek heb gezien.”

6
Persoonlijke aandacht geven,
kwaliteit leveren en de tijd nemen
voor onze klanten is voor ons van
cruciaal belang.
Jeanine van der Sanden Makelaardij
Korte Lakenstraat 21
2011 ZD Haarlem
023-7520699
info@jeaninevandersandenmakelaardij.nl

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

EEN BOODSCHAP AAN DE PELGRIM
Wandelend door de Vijfhoek kom je soms iets
tegen dat je nog niet eerder is opgevallen.
Bijvoorbeeld dat er huisjes in onze wijk zijn met
allemaal hetzelfde bordje naast de deur: een
afbeelding van een schelp en de tekst ‘Sint Jacobs
Godshuis’. Dat doet denken aan het teken van het
Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella.
Binnenblad ontrafelt het geheim.

9
STICHTING ALGEMEEN MUZIEKFONDS (SAM)
“Verhuurd: vier fagotten, één hobo, zeven klarinetten, vier trompetten, achttien celli, vier gewone
gitaren, zes kindergitaren, 69 violen en negentien
harpen.” Andreas Otto legt uit dat SAM maar liefst
driehonderd instrumenten in de verhuur heeft en
dé plek is om tegen lage tarieven een muziekinstrument te huren voor lessen. De stichting wil op
die manier het maken van muziek voor iedereen
toegankelijk maken.

Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Grote Houtstraat 16 • 023-2001288
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BUITENBEELDEN IN BEELD (2)
In december liepen we door de
Doelen en Raaks, nu lopen we langs

13

SUPERTROTS DAT JE
HAARLEMMER BENT
Ter gelegenheid van het 775-jarig
bestaan van Haarlem ontwierp Marijke Mul de
afgelopen tijd iedere maand een ring, hanger of
set manchetknopen met een echt Haarlemse
voorstelling erop: het Spaarne, de Bavo, Lautje.
En als slotstuk een zilveren Haarlemlepel. Jan
en Hans namen een kijkje bij deze ‘City-Jewels’.

15
BUURTBAKKER BOULANGERIE OSCAR
Zes jaar geleden heeft Rogier Heijn zijn passie
voor lekker, natuurlijk brood gestalte gegeven
door een eigen bakkerij te openen. Hij vertelt
over verantwoord bakken met natuurlijke
producten: boter uit Frankrijk, onbehandeld
zeezout uit de Guérande en een huisgemaakte
desem die hij dagelijks onderhoudt. ”Eigenlijk
maken we brood zoals dat oorspronkelijk is
uitgevonden.”

16

KINDEREN
TEKENEN
CORONA
“Corona vinden we stom”
zeiden de covergirls
van afgelopen augustus.
Hoe gaat het kinderen na
bijna een jaar? Dit keer laten
grote en kleine kinderen ons niet met
woorden maar met tekeningen zien hoe het met
ze gaat en waaraan ze denken bij corona.
EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee filmkaartjes
20 • Adverteerders bedankt 20 • Redactie oproep

PUBERBREIN
Mijn lieve kleindochter van vijftien weet
het zeker, ze wil geen prik. Ik weet dit
omdat we nu al bijna een jaar regelmatig
via het scherm communiceren. In die
tijd heb ik haar zien opgroeien van
een middelbareschoolkind tot een bijna
volwassene. Uiterlijk dan. Ergens half
januari had ze in Amsterdam nog een
waterkanon getrotseerd omdat er volgens haar zeggen niet genoeg vrijheid is
in dit land. Toen ik vroeg of ze dan
ook op 1 januari op het Vlooienveld had
staan feesten, zei ze: “Natuurlijk opa, we
moeten toch iets doen, alles wordt ons
afgenomen. Jullie hebben daar natuurlijk
geen last van in dat Anton Pieckbuurtje
van jullie. Maar ik ben toen niet op
visite gekomen, want ik weet toch hoe
benauwd jij voor dat virus bent.” Ze
rondde haar betoog af met een handkusje.
Maar snel over iets anders begonnen.
Een discussie proberen te winnen via
Zoom is onbegonnen werk. Toen ik
de computer uitzette, moest ik even
denken aan de teloorgang van het
anders zo fijne sociale leven in de buurt,
aan het doodstille Nieuwe Kerksplein op
kerstavond, aan al die noodlijdende
winkeliers, aan het begin januari alweer
gesloten restaurant De Wandelaar, dat
net was overgenomen en dus zelfs niet
in aanmerking kwam voor de magere
coronasteun waarmee de horeca het
sowieso al bijna niet redt.
Moet ik me nu voor mijn kleindochter
schamen? Alle ophef ten spijt: er was
vergunning gegeven voor het coronaprotest in de Hout. Dat de gemeentelijke
overheden vervolgens op tilt slaan als al
die onnozele wappies zich niet aan de
coronamaatregelen houden is dan toch
echt hun probleem. Het goede nieuws is:
de volgende keer mag er geen muziek
gedraaid worden. Besmetten mag, maar
het moet niet té gezellig worden. Probeer
daar maar eens chocola van te maken als
puberbrein!

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

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

INTERIEURBOUW - TIMMERWERKEN - MEUBELMAKER
TEL: 06 5065 6058
INFO@MICHELVANBOEKEL.NL

BIER & FOOD:
BESTEL BIJ DELIVEROO OF UBER EATS.
DE LEKKERSTE COMFORTFOOD VAN
HAARLEM MET DE BESTE BIEREN BESTEL
JE NATUURLIJK BIJ DE JOPENKERK.
Alleen bier aan huis? Wij fietsen nog even door
Bierbestellingen per bakfiets: www.jopenkerk.nl

ier jaar lang was
Nicole van Stijn dé
postbezorger van
de Vijfhoek. Op
haar dagelijkse rondje kwam ze
bijzondere mensen met mooie
verhalen tegen en had ze talloze
harige vriendjes die uitkeken
naar een aai. Inmiddels is Nicole
niet meer degene die onze post
bezorgt maar ze kijkt met goede
herinneringen terug.
Nicole woont sinds 2014 in de Raaks. Zij
is geboren in Leiderdorp en via een aantal
omwegen in het mooie Haarlem beland. “Ik
voelde me direct heel erg op m’n gemak
in Haarlem. Ik ervaar het echt als een stad
met een dorpsgevoel”. In 2015 is Nicole
postbezorger geworden en werkte onder
andere in de Vijfhoek. “Mijn wijk begon op
de Raamvest en eindigde in de Breestraat.
Ik kan wel zeggen dat ik in die vier jaar
alle hoeken en gaten van de Vijfhoek heb
gezien.”
Nicole is een grote dierenliefhebber.
“Voordat ik postbezorger werd, heb
ik onder andere als bijrijder van de
dierenambulance gewerkt. Mijn liefde
voor de dieren kwam ook terug tijdens
de postbezorging vanwege alle katten
die ik tijdens mijn rondje tegenkwam.
Ze stonden vaak te miauwen voor
de deur omdat ze naar binnen
wilden. Ik bleef dan net zolang
aanbellen tot er werd opengedaan
en de kat naar binnen kon.” Zo
raakte Nicole aan de praat
met de katteneigenaren en
wist ze binnen korte tijd
vrijwel alle namen. “Je had
bijvoorbeeld Gijs, Kareltje
in de Kerkstraat, Dahlia
van Klavertje Vijf en Flip. Die
zat altijd in het raamkozijn. Het
was dan altijd afwachten of hij een goede
bui had. Als hij zijn hoofd wegdraaide dan
wist ik het al, en kon ik mijn handen beter
thuishouden.”

‘Méér dan
gewoon post
bezorgen’

mooie kerstwens. De bewoners hingen
altijd leuke bedankbriefjes voor het raam
en ik heb ooit zelfs een liefdesbrief van
Flip gekregen.” Het was nog wel een heel
gedoe om die blikjes langs te brengen op
de fiets. “Ik kwam dan op het depot aan
om mijn post op te halen met een fiets vol
blikjes. Gelukkig was ik altijd heel creatief
met elastieken, en collega’s hielpen me
ook om alles op de fiets te krijgen. Ik
vond het altijd heel leuk om te doen en ik
vraag me nog vaak af of de katten er nog
allemaal zijn.”
Maar niet alleen katten maakten haar
rondje plezierig. Zo had ze nog een paar
andere leuke tussenstops. “Zo bleek de
chauffeuse van de dierenambulance in
de Korte Houtstraat te wonen. Daar ging
ik altijd even een bakkie doen. Ik heb
nog steeds contact met haar, ondanks
dat ik geen postbezorger meer ben. In de
Lange Lakenstraat liep ik altijd langs bij de
autorestaurateur. Als hij bezig was, ging ik
altijd een kijkje nemen. Dan was ik zo een
kwartier verder.”
Nicole is in 2019 gestopt met het
bezorgen van de post en werkt nu
op vrijwillige basis bij stalhouderij/
manege Vosse. “Twee keer per
week help ik daar mee in de stal. Ik
vind het heel leuk; het is altijd mijn
passie geweest. Ik ben ook gediplomeerd
paardenhouderij-ondernemer, dus dat
sluit heel mooi aan.”
Nicole zou het heel leuk vinden
om nog eens iets te horen van de
katten en hun baasjes. Mocht je
haar een berichtje of een foto van
je kat willen sturen dan kun je dit mailen
aan de redactie van Binnenblad:
redactie.binnenblad@gmail.com
Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Thera ter Beek

Elk jaar in december kregen de katten in
de buurt een mooi kerstcadeau van Nicole.
“Ik kocht dan kleine blikjes voer met een
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EEN BOODSCHAP AAN DE PELGRIM

Hoe een pelgrimspad, hospice
en schelp verbinding hebben
met de Vijfhoek

Dit beeld van Jacobus staat op een vooraanstaande plaats in de
mooie vergaderruimte van het College van Regenten van het Sint
Jacobs Godshuis. Hij is gekleed in traditioneel groen met gulden
overmantel en draagt in zijn linker hand heel demonstratief de
schelp met de bolle kant naar voren.


Wandelend door de Vijfhoek kom
je soms iets tegen dat je nog niet
eerder is opgevallen. Bijvoorbeeld
dat vijf huisjes op de hoek van de
Popelingstraat en Korte Annastraat allemaal hetzelfde bordje
naast de deur hebben: een
afbeelding van een schelp en de
tekst ‘Sint Jacobs Godshuis’. De
schelp doet denken aan het teken
dat het pelgrimspad naar het
Spaanse bedevaartsoord Santiago
de Compostella markeert. En
waarvan een van de startpunten
in de Haarlemse Hagestraat zit.
Maar wat zijn deze huisjes dan?

Aanbellen bij een van de bewoners levert
in ieder geval de kennis op dat de bordjes
er net iets langer dan een jaar hangen.
Vandaar wellicht dat ze niet eerder
opvielen. Feit is dat de huisjes op elkaar
lijken én dat ze een gezamenlijke
binnentuin hebben. Het heeft daarmee de
kenmerken van een hofje. Maar zo staan
ze niet te boek.
WELDADIGE STICHTING TIJSSEN
De huisjes blijken eigendom te zijn van de
Weldadige Stichting Tijssen. Deze
stichting is op 18 december 1912 opgericht
door de heer Pieter Tijssen. Het doel van
de stichting is ‘het kosteloos of tegen een
geringe vergoeding doen wonen van minof onvermogende lieden, gehuwde of
ongehuwde van goed gedrag en van den
Roomsche Catholieke Godsdienst’.
Tussen 1920 en 1930 erfde de stichting
van de familie van deze oprichter zo’n
dertig woningen in de omgeving van het
Nieuwe Kerksplein. De bedoeling was om
ze geschikt te maken als bejaardenwoningen. Maar de staat waarin ze
verkeerden was zo slecht dat ze allemaal,
op vijf na, zijn verkocht. Met de opbrengst
ervan zijn nieuwe bejaardenwoningen
elders gebouwd. De stichting beheert hier
nu alleen nog de vijf overgebleven
woningen en heeft als een van de doelen
nu ook deze huisjes in stand te houden.
Daarnaast lag de nadruk van de stichting
op ‘het verstrekken van subsidies in de
vorm van ver onder de kostprijs liggende
huur van het Bijna Thuis Huis in
Heemstede’. Hier zit ook een relatie met
de Vijfhoek: dit huis is inmiddels
opgegaan in de Hospice Groep Haarlem,
samen met het Bijna Thuis Huis dat
jarenlang in onze Gierstraat gehuisvest
was. Samen zijn ze in 2015 verhuisd naar
een pand aan de Zuiderhoutlaan in
Haarlem, dat dan weer is aangekocht met
financiële ondersteuning van de stichting
Tijssen.
Maar wat is dan de relatie met het Sint
Jacobs Godshuis zoals op de gevelbordjes

staat? Nou, het bestuur van de Weldadige
Stichting Tijssen wordt gevormd door het
college van Regenten van het Sint Jacobs
Godshuis.
SINT JACOBS GODSHUIS
Het Sint Jacobs Godshuis zet zich al bijna
zeshonderd jaar in ‘voor armen en voor
het huisvesten, verzorgen en verplegen
van bejaarden, wezen, vondelingen en
verlaten kinderen’. Het is daarmee een
particulier fonds op sociaal-maatschappelijk terrein. Het beheert hofjes, zorgt
voor het wel en wee van welzijnsstichtingen als Vincentius en Stichting
Coelombie en financiert voor een deel het
oecumenisch centrum Stem in de Stad.
Het Sint Jacobs Godshuis heeft enkele
woningen in eigendom die nu bij het
leegkomen worden verkocht. Daarnaast
heeft een aantal van de (mede) door het
Godshuis bestuurde stichtingen (hofjes)woningen in eigendom, waaronder het in
onze buurt gelegen Hofje van Loo in de
Barrevoetestraat.
Tot 1966 was het Sint Jacobs Godshuis
gevestigd aan de Hagestraat in de
Haarlemse Burgwalbuurt, daar waar nu
het Rosenstock-Huessy Huis zit, dat sinds
1984 niet alleen een startplek is voor
wandelaars maar ook voor fietsers op
pelgrimage naar Santiago de Compostella
in Noord-Spanje. Het bouwt daarmee
voort op een lange traditie. Op 6 maart
1437 liet de eigenaresse, weduwe Lysbeth
Jan Bette Heinrixczoons in haar testament
vastleggen dat haar huis moest worden
ingericht voor het - onder andere onderbrengen en verzorgen van pelgrims
op weg naar Santiago de Compostella en
dat ‘met beding dat het Sinte Jacops
Gasthuus soude hieten’. Het werd daarmee
een van de populairste pleisterplaatsen
van deze bedevaartstocht. In de 14e eeuw
gingen jaarlijks duizenden landgenoten op
pad. In 1581 werden alle eigendommen
van de katholieke kerk geconfisqueerd als
schadevergoeding voor de enorme kosten
die de stad tijdens het beleg in 1573 had

moeten maken. Vanaf 1715 kregen de
katholieken het pand terug en herkreeg
het zijn oorspronkelijke functie, nu als
Sint Jacobs Godshuis. Nog altijd
vertrekken hier zo’n tweehonderd
pelgrims per jaar.
In de Hagestraat vind je nog steeds de
gevelsteen met de schelp; pelgrims die de
tocht hadden volbracht, namen als bewijs
een mantelschelp terug mee naar huis.
Voor de Noord-Spaanse kust zijn veel
kwekerijen en de schelpen spoelen aan op
de kust. De schelp is daarmee een
christelijk symbool geworden en het
symbool van de heilige Jacobus (Santiago
betekent: Heilige Jacobus).
DE VIJF HUISJES
Terug naar de huisjes op de hoek van de
Popelingstraat en Korte Annastraat. We
weten nu waar ze door worden beheerd en
ook wat de schelp op de gevel betekent:
dus toch een link met Santiago de
Compostella. Maar wat waren het van
oorsprong voor huisjes en waar waren ze
voor bedoeld? Daar is tot op heden nog
niets over terug te vinden. Gezien de aard
van de beherende stichtingen zijn het
huisjes geweest voor alleenstaanden, arme
vrouwen of ouden van dagen.

Gevelsteen in de
voorgevel van het
voormalige Sint
Jacobs Godshuis
in de Hagestraat.


Een van de langstwonende bewoners heeft
eens gehoord dat er op de plek van de
huisjes ooit een nonnenklooster zou
hebben gestaan. Daar moet dan het Claraklooster uit de 16e eeuw mee worden
bedoeld. Er zouden in de tuin ook nonnen
zijn begraven. Of dat waar is? Wie het
weet, mag het zeggen! We zien uw informatie graag tegemoet.
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto's: Thera ter Beek/Museum Haarlem

Anonieme tekening van
het Sint Claraklooster
(1582). Dit klooster moet
ongeveer gelegen hebben
op de plaats van de
huidige vijf huisjes.
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STICHTING ALGEMEEN MUZIEKFONDS

Daar zit muziek in!
•

•

Stel: je kind wil viool spelen. Of cello.

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

Of gitaar. Of klarinet. Of.... vul maar

timmer - en herstelwerkzaamheden

in. Misschien wil je zelf als volwassene
muzikaal aan de slag. Je zoekt een

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

muziekschool of een particuliere docent,
maar dan heb je nog geen instrument.

Tekst: Inge Crul
Foto: Thera ter Beek

Meteen maar kopen? En als het niet
bevalt? Kan een dure hobby worden.

Bij Oscar gaan wij voor het best haalbare, of
het nu gaat om de ingrediënten, de versheid van
de productie of de presentatie van de producten,
alles wordt tot in de puntjes uitgewerkt.

Maar dat hoeft niet, want dan is er
SAM, Stichting Algemeen Muziekfonds,
gevestigd in de Wilhelminastraat.

De basisprincipes in onze bakkerij zijn tijdloos:
water, meel, zout, desem, soms een beetje gist
en vooral veel geduld. Elke dag opnieuw bakken
wij in IJmuiden een breed assortiment aan
kwalitatieve broden voor onze winkels.

“Wij bakken brood, zoals brood hoort te zijn”
Grote Houtstraat 156
2O11 SX Haarlem
O23-785 42 62
Openingstijden Haarlem:
di/za O7-18 - zo O7-17
Halkade 19
1976 DC IJmuiden
O255-57 81 61

Binnenweg 27
21O1 JA Heemstede
O23-583 OO 4O

Openingstijden IJmuiden/Heemstede:
di/za O8-17 - zo O8-14

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

SAM

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

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.•

is voor velen, oud en vooral
jong, dé plek om tegen lage
tarieven een muziekinstrument te huren voor lessen. De stichting wil op die manier het maken van
muziek voor iedereen toegankelijk maken. Ze heeft
maar liefst driehonderd instrumenten in de verhuur.
Ook voor mensen met een smalle beurs. Zij kunnen
een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Bestuursvoorzitter Andreas Otto: “We zijn niet
commercieel, hebben geen winstoogmerk en werken zonder subsidie. Door efficiënt te verhuren en
de kosten laag te houden kunnen we quitte spelen.”
Otto is een van de onbezoldigde vrijwilligers die hier
met enthousiasme hun liefde voor muziekonderwijs uitdragen. Hij speelt zelf viool en piano - niet
zo verwonderlijk voor deze telg uit een gerenommeerd Haarlems pianogeslacht. Hij is nu drie jaar
betrokken bij SAM, naast zijn werk als bedrijfsmakelaar.
Klanken voor iedereen
Driehonderd instrumenten – waar láát je die allemaal? Otto: “Veel instrumenten zijn natuurlijk
verhuurd. De overige zijn verdeeld over meerdere
locaties opgeslagen, onder andere in mijn magazijn
op het Slachthuisterrein.”
De huurder heeft keuze uit ruim twintig soorten
instrumenten. Otto: “We hebben twee elektrische
piano’s, die zijn wat lastiger op te bergen. Daarom
is in overleg met docenten van Hart gekozen voor
‘stage-piano’s’ van Yamaha, met verzwaarde toet-

sen. Die kun je in een stevige hoes verpakken en als
een pakketje in de kast opbergen.”
Hij loopt de lijst verhuurde instrumenten langs:
“Vier fagotten, een hobo, zeven klarinetten, vier
trompetten, achttien celli, vier gewone gitaren,
zes kindergitaren, tien van de 69 violen, negentien
harpen....” Ho, negentien harpen?! “Ja, ongelooflijk hè, dat is een tendens van de laatste twee,
drie jaar, waarschijnlijk ontstaan door de bekende
Nederlandse harpisten van de laatste tijd. We hebben zelfs een pedaalharp, met 47 snaren! En een
‘Hang’, een slagwerkinstrument waar je verschillende
tonen uit kunt halen door er op te tikken of te slaan.
Hij is verhuurd aan de slagwerkdocente van Hart.”
Kinderen
Kinderen vormen de grootste doelgroep. De instrumenten zijn er dan ook in de kleinste maten. Otto:
“We stonden voor de tweede keer op het Houtfestival in 2019, waarop meer dan tweehonderd
kinderen viool speelden. Dat was zo bijzonder. Een
meisje van tien dat weer een ander meisje hielp
met het trompetspelen!”
Verkoop
In principe bestaat de mogelijkheid om na minimaal drie jaar huur een instrument over te nemen,
rekening houdend met de huidige vervangingskosten. Otto: “We kunnen er geen verlies op lijden.”
Maar... wat te doen als er iets kapot gaat? Dan is,
vertelt Otto, de gebruiker aansprakelijk. “Daarom

adviseren we ook om het gehuurde instrument in
de inboedelverzekering op te nemen.” SAM werkt
op afspraak, dus het is geen dagelijkse in- en uitloop van liefhebbers. Als het nodig is kan Otto
zelf op kantoor nog wel wat voorspelen op viool –
“maar ja, een fagot, daar kan ik niet op spelen. Dan
is het zaak iemand goed te instrueren en zo nodig
contact met de leraar te hebben. En als het niets
wordt en iemand wil ruilen, zijn we redelijk flexibel.”
De huurperiode loopt parallel met een schooljaar,
van september tot juli. Overigens: ook nu in Covid19-tijd, want vele muziekleraren geven online les.

SAM in de loop der tijden
SAM bestaat in maart 45 jaar. De stichting begon in
1976, als initiatief van de oudervereniging van het
toenmalige Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
(MZK). In 1997 werd de oudervereniging opgeheven, in 2011 fuseerde het MZK met JHVU en
Kreater tot de stichting Hart. Sinds 1 april 2015 zijn
de muziekdocenten niet meer in dienst van Hart,
maar merendeels verbonden aan het collectief
Hart Muziekschool. SAM heeft geen formele banden meer met een muziekschool. Ze werkt daar
wel mee samen, maar ook met andere leraren. En
inmiddels hebben ook veel particulieren haar ontdekt. Het bestuur bestaat momenteel uit vier vrijwilligers en een betaalde coördinator. Er is op dit
moment een bestuursvacature: muziekfonds.nl
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WANDELEN LANGS BEELDEN IN DE WIJK

Buitenbeelden in beeld [2]
Binnenblad brengt de buitenbeelden,
muurschilderingen en muurreliëfs in
onze wijk in beeld. In december liepen
we door de Doelen en Raaks, nu lopen
we langs de ‘randen’ van de wijk naar
het Nieuwe Kerksplein, met uitstapjes
in de Vijfhoekstraten.
We starten midden op het Verwulft, op
de plek waar in de jaren zestig een
ondergrondse openbare toilettengroep was.
Hier staat het Monument
van de Twintigste eeuw
van architect Thijs Asselbergs. Een initiatief van
de Stichting Millennium
1987/2000, met een klok
die aftelde naar 2000.
Dat deed hij braaf, maar
na de eeuwwisseling
kreeg hij nog een extra
dimensie. Een groep
ondernemers ontvoerde
hem in 2006 uit ergernis omdat de wijzers stil
stonden. En verrassing: hij kwam terug als
normale klok, met de beeltenis van scheidend
burgemeester Jaap Pop, getekend door Eric
Coolen.

1

Vóór het Millennium-monument
(waarin nu een Wok To Go zit) staat
Bloemenmeisje van de eind 2020 overleden
Haarlemse beeldhouwer Kees Verkade. Met
dit bronzen beeldje, waarop een bloemenmeisjes een bloem opspelt bij een passant,
bracht een particulier comité in 1978 een
hommage aan de toen een kwart eeuw oude
Haarlemse bloemenmeisjes.
De VVV én Bloemenmeisje verwelkomden
vroeger op het Stationsplein de
bezoekers van de stad. Beide
verhuisden naar het Verwulft;
de VVV belandde een tijdje
in het monument, maar
vertrok naar de Grote Markt
onder het stadhuis,
Bloemenmeisje bleef
eenzaam achter. Verkade
maakte zes beelden voor
Haarlem. Twee daarvan
staan in onze wijk: dit
beeldje en Stadten (zie 5).

We lopen de Gierstraat in. Aan het
einde zie je vanaf het terras (na corona
natuurlijk) van café ’t Kantoor de muurschildering Onder kantooruren. Toen hier de
oude schildering op de blinde muur vanwege
een verbouwing sneuvelde, benaderde de
eigenaresse de uitbaters Ton en Manon
Veenhof van ‘t Kantoor. Onder de schilderende
en tekenende handen van Eric Coolen en
André Wullems en mede geïnspireerd door
schrijver Bies van Ede, werden Haarlemse
helden als Lennaert Nijgh en Godfried
Bomans hier vereeuwigd.

3

De plek waar Gierstraat en Grote
Houtstraat elkaar treffen heet in de
volksmond het Proveniersplein. De naam
verwijst natuurlijk naar het Proveniershof,
even voorbij de Doelstraat. Meteen als je door
het hek binnenkomt op het hof zie je het
bronzen beeld Zittend echtpaar van Cor Hund
(1915-2008), dat hier in 1963 is geplaatst.
Hund studeerde aan de Amsterdamse Rijksacademie voor beeldende kunsten en was daar
later hoogleraar. Hij maakte monumentale
figuratieve beeldhouwkunst en droeg die
traditie weer over aan diverse andere beeldhouwers.

4

2

10

het zicht op deze beelden van Hendrik van den
Eijnde (1869-1939). Links staat ‘stadssteenhouwer’ Lieven de Key (met hamer en beitel),
rechts schilder Frans Hals (met palet en
penseel). Twee Vlamingen die in de jaren
tachtig van de zestiende eeuw naar Haarlem
kwamen en de stad roem bezorgden. De
beelden zijn geplaatst in 1930/31, na de
verbreding van de brug. Aan de achterkant zie
je nog veel meer versieringen in ‘basrelief’.
‘Bouwbeeldhouwer’ Van den Eijnde werkte bij
voorkeur samen met architecten van de
Amsterdamse School. Van zijn hand (als
Rijksbouwmeester) is ook de gevelsculptuur
op de zijkant van het voormalige postkantoor
van architect Crouwel (nu Sport City) aan de
Raaks (net over de wijkgrens!).

Volg de wijkgrens: de Raamvest. In de
verte aan de overkant van de Wilhelminastraat doemt de Stadsschouwburg op. Daar
staat Souffleur van Wessel Couzijn, mooi
middenin het struweel. En zeer zichtbaar voor
het publiek. Dat kan zijn fysieke tegenhanger
niet zeggen! Dit in 1984 geplaatste beeld van
cortenstaal was het laatste dat Couzijn maakte.
Het is na zijn dood geplaatst. Toen de Stadsschouwburg in 2003 gerenoveerd werd,
verdween het beeld letterlijk in de zijcoulissen
en daar bleef het nog jaren staan, ook na de
renovatie in 2008. Pas na heftig protest werd
het in 2011 herplaatst.
In de gerenoveerde Stadsschouwburg komen
kunstzinnige en architectonische stempels bij
elkaar: de oorspronkelijke architectuur van
J.A.G. van der Steur en de keramieken
ornamenten van Leon Senf - de nieuwe
architectuur van Erick van Egeraat en de
keramiek van Babs Haenen. Kijk omhoog,
loop om het gebouw heen
en verbaas en verwonder je.

7

Terug naar
het stukje
Wilsonsplein aan
deze kant van de
Wilhelminastraat. Nu de
bomen nog niet
in het blad zitten,
zijn de Lentevogels van onze
wijkkunstenaar Hannes Kuiper goed zien.
Dankzij de steun van de gemeente, buurtbewoners en kunstminnaars uit de hele stad
zijn de vogels na grondige restauratie in april
2020 weer ‘teruggevlogen’ naar hun metershoge palen bij de speelterreinen op het
Wilsonsplein.
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Op het plein voor het Proveniershof
staat Stadten, het tweede beeld van
Kees Verkade in de wijk (zie ook de
cover). Het was de eerste opdracht van
de gemeente aan Verkade in 1964. De
oorspronkelijke opdracht was ‘Moeder
met kind’, maar het werd dit beeld
van drie winkelende vrouwtjes.

Aan het einde van de Grote
Houtstraat markeren twee
granieten beelden de Houtbrug.
Verkeer, straatmeubilair en een
bloemenstal verhinderen een beetje

6

Via de Nieuwe Raamstraat kom je op het
Nieuwe Kerksplein. Op de hoek van de
Korte Houtstraat en de Korte Annastraat zie je
een muurschildering. ‘Korte Anna’, die ons
olijk over haar hekje aankijkt, is hier in 1975
vereeuwigd door de straatbewoonsters Mary
Dijkstra en Marijke van Schaik. Na een paar
facelifts, kreeg Anna in 1997 een radicale
make-over. De muur werd gezandstraald en
met een vochtwerend middel behandeld. De
restaurateurs Robert Zandvliet en Annemieke
de Beer zetten de afbeelding er opnieuw op. In
eerdere opknapbeurten waren mieren
toegevoegd, nu kwam er een konijntje bij.

9

Het Nieuwe Kerksplein is het eindpunt
van deze wandeling. Aan
de andere kant van de kerk
staat het bronzen beeld
Landschap van Maen
Florin (1954). Het is hier
geplaatst in 1990 tijdens de
manifestatie AntwerpenHaarlem. Dit is weer, zoals
op meer plekken, een
lijntje naar de Vlamingen die in de zestiende
eeuw naar het noorden trokken. Het verbeeldt
een staande knotwilg, met daarvoor de
schaduw van een cypres. Florin legt een
verband tussen een zuidelijk element (de
cypres) en een noordelijk (de knotwilg).

10

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
• https://www.ericcoolen.nl/haarlem-in-beeld/
• Haarlems Dagblad
• Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
• ABC architectuurcentrum
• www.gevelstenen.net
• www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/binnenblad
• het Geschenk, boek Stadsschouwburg Haarlem 1918-2009
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ADVERTORIAL CITY JEWELS

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

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

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

OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1st Sunday of the month

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

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

SPECIAALZAAK
V O O R B E H A N G , V E R F, S T O F F E N
& WOONACCESSOIRES

	
  

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS
De Mooiste Muren
Behang & Stoffen
Gierstraat 47
Tel: 0031 23 531 90 08

Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004

De Mooiste Muren
Verf & Accessoires
Gierstraat 20
Tel: 0031 23 785 36 17

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.

Zodra het mag na de lockdown gaan we open!
• Aan ‘t Plein wordt een gezellig buurtrestaurant
voor lunch borrel en diner
• Ruimte voor groepen en een borrel aan de bar
• Afwisselende kaart met dagelijks
verse producten uit alle windstreken
• Speciaal voor de buurt is er een wisselende
aantrekkelijk geprijsde kaart
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023-303 68 96

ond de decemberfeestdagen van 2020
spreken we goudsmid
Marijke Mul in haar
winkel in de Gierstraat. Normaal
de drukste tijd van het jaar in deze
levendige winkelstraat, nu vanwege de
tweede lockdown een stille bedoening.
Ook haar winkel is gesloten. Zo nu en
dan belt een klant aan die een reparatie
komt brengen of halen.
Gelukkig is het onderwerp
van gesprek wel vrolijkstemmend.
Marijke heeft de afgelopen dertien
maanden iedere maand een ‘CityJewel’ gepresenteerd, een ring, hanger
of set manchetknopen met een
echt Haarlemse voorstelling erop:
het Spaarne, de Bavo, Lautje. Ter
gelegenheid van het 775jarig bestaan van de stad.
Marijke: “En als slotstuk dacht
ik eerst aan een hanger, maar toen
bedacht ik: ‘We kunnen de verjaardag
nu niet heel groots vieren, dus vieren
we dat met een kop koffie en een stukje
taart.’ Zo is de zilveren Haarlemlepel
ontstaan. Er zijn vier verschillende,
maar er is er één in limited edition:
die met het zegel van de originele
stadsrechten uit 1245.”

Supertrots
dat je
Haarlemmer
bent

Dus je maakt niet alleen unica?
Marijke: “Nee, ik heb mijn bedrijf
eigenlijk in twee delen opgesplitst:
‘Sieraad laten maken’, dat is eenmalig.
Daaruit is een hele ‘Collectie Marijke
Mul’ ontstaan waarbij het echt gaat
over het leven. Van voor de geboorte
tot na het overlijden.
Bij ieder stuk hoort een verhaal:
De Zonsopgang, Mijn Oogappel, de
Verwikkeling, de Horizon, de Danser
(voor de vrolijkheid en de expressie),
Soelaas, De Zeedeining. Die woorden
zeggen al heel veel over waar het over
gaat. En City-Jewels, de derde poot
onder mijn bedrijf, vertaalt die emotie,
voor je stad in dit geval, op eenzelfde
manier. Ik krijg nu vragen uit Zwolle en
Utrecht, dus daar gaan we mee aan de
slag.”

Omdat redactielid Jan Hoving deze
koffielepel heeft besteld, en zo samen
met Marijke op het idee kwam voor dit
artikel, is hij blij dat het eindresultaat
nu voor hem op tafel ligt. Marijke:
“Eerst wilden we er 775 maken, maar
nu hebben we besloten tot een echt
limited uitgave van deze 75 Haarlemlepels.”
Jan is aangenaam verrast: “O,
top zeg,nu wordt-ie super-limited!”
Marijke: “Het is nog best een flink
aantal voor een lepel. Bij ringen ligt dat
anders, daar hebben we er inmiddels
in verschillende formaten zestig
van verkocht. Dat was nog een heel
gedoe. We wisten totaal niet wat we
konden verwachten, dus begonnen
we voorzichtig. Je moet namelijk voor
iedere maat een aparte mal maken
en dat is best kostbaar. Maar direct al
kwamen de bestellingen los en moesten
we als een malle mallen gaan maken.”
We kennen Marijke als een
sieradenontwerper die juist heel
persoonlijk ingaat op de wens van
de klant en op het verhaal achter
het verzoek om een sieraad te laten
maken. Is deze ‘massaproductie’ daar
niet in tegenstelling mee? “Nee,” zegt
Marijke, “het is hetzelfde uitgangspunt.

Ik zeg vaak dat mijn sieraden ‘meer dan
alleen mooi’ zijn, want het kan helpen
bij rouwverwerking of als herinnering
wanneer je iets te vieren hebt.
Maar bij ‘City-Jewels’ is het
vooral het nostalgische gevoel dat je
supertrots bent op de plek waar je bent
geboren of waar je woont. En dat bleek
zo te zijn: het is direct omarmd door de
Haarlemmer. Het idee erachter was ook
niet nieuw voor mij.
Achttien jaar geleden al leek het
mij onwijs leuk om bedeltjes te maken
van alle Haarlemse hofjes. Ik ben ze
allemaal afgegaan, als een Amerikaanse
toerist met een zwarte korte broek
en gympen met witte sokken en
een camera op mijn buik. Maar de
technieken waren nog niet zo ver als
tegenwoordig, dus dan blijft dat liggen.”

“Mijn verhalen worden vaak als
commercieel gezien. Voor mij is het
gewoon mijn belevingswereld, dus
dat maakt het heel ingewikkeld. Het
bedrijf groeit en groeit. Er zijn nu
elf medewerkers, die sinds de zomer
voornamelijk in het atelier in het
FigeeCenter in de Waarderpolder
werken. Twee juweliers in het land zijn
nu bij ons aangesloten.
Mijn aanpak blijft daarbij
gewaarborgd. Tweemaal per week
gaan door mij opgeleide medewerkers
daar aan het werk. Luisteren naar het
verhaal achter de wens om een sieraad
te laten maken. Sieraden zijn emotie.
Dat hoor je vaak in dit vak, maar wij
maken het waar.”
www.marijkemul.nl

City-Jewels:
Hip, Trots en Krachtig

Tekst: Hans Smit
Foto's: Thera ter Beek/Rico Ploeg
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ONDERNEMER IN BEELD

De fietsspecialist
die je niet laat lopen
kust staan te grazen, onbehandeld zeezout
uit de Guérande en een huisgemaakte desem
die wij dagelijks onderhouden. Ook sommige
meelsoorten komen uit Frankrijk. Wij kijken
echt waar de mooiste tarwe groeit. Eigenlijk
maken we brood zoals dat oorspronkelijk is
uitgevonden.
Dus geen vetstoffen, broodverbeteraars,
toevoegingen, kleurstoffen, antiklontmiddel
in zout en gebrand mout om het brood
een onnatuurlijke donkere kleur te geven.
Toevoegingen als een malsmaker in brood is
iets waar wij niet voor kiezen en het is ook niet
goed voor je lichaam. Je darmen kunnen daar
niet goed tegen en het is ontzettend slecht
verteerbaar. Mensen met suikerziekte komen
bijvoorbeeld bij ons brood halen zodat hun
suikerspiegel niet omhoog schiet. Bij ons koop
je brood waar je weer echt op moet kauwen.
Dat is anders dan we gewend zijn, maar wel
supergezond. Dat betekent ook dat we weer
moeten leren hoe we met brood omgaan:
dezelfde dag opeten en het niet de dag erna
nog willen verkopen.”

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

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49

Boulangerie
Oscar

023-534.09.49

Zes jaar geleden heeft
eigenaar Rogier Heijn (37)
zijn passie voor lekker,
natuurlijk brood gestalte
gegeven door een eigen
bakkerij te openen.
Inmiddels telt Boulangerie
Oscar drie winkels in
IJmuiden, Heemstede
en Haarlem (in de Grote
Houtstraat 156).

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

Gepassioneerd vertelt
Rogier over verantwoord
bakken met natuurlijke
producten en hoe hij in het
vak is beland.

ATELIER SCHMIT

Drukwerk & Textiel

Even voorstellen
“Ik ben in Haarlem geboren en woon nu in
Heemstede samen met mijn vrouw en twee
kinderen van twee en bijna zes jaar. Na
mijn studie Hogere Hotelschool, heb ik voor
verschillende horeca-instanties gewerkt.
Broodbakken was altijd een passie van mij. Ik
wilde lekker brood gaan eten waar ik volledig
achter sta. Uiteindelijk heb ik ontslag genomen
om een bakkersopleiding in Zaandam te
volgen. Daarna heb ik bij diverse bakkers stage
gelopen, ook bij reguliere bakkers, om het
productieproces onder de knie te krijgen.”
Oscar
“Omdat ik nergens brood zonder toevoegingen
kon vinden, ben ik zes jaar geleden gestart met
Boulangerie Oscar in IJmuiden. Daar stond een
in oude stijl herbouwd pakhuis en dat vond ik
erg passen bij ons concept. In eerste instantie
bakten we alleen brood voor de horeca en niet
zozeer voor winkelverkoop. Al snel merkte ik
dat het winkeltje leuker was en daarbij liep
de verkoop eigenlijk best goed. Aanvankelijk
begon ik zonder personeel en werkte mijn
vrouw tijdens haar zwangerschap hard mee
in de winkel. Inmiddels hebben we veertig
medewerkers en drie winkels in IJmuiden,
Heemstede en Haarlem. De naam Oscar zit nu
meerdere generaties in mijn familie: mijn vader
heet zo, het is mijn tweede naam en ook de
tweede naam van mijn zoon.”

Belettering & Vormgeving

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

www.glasinlood.com

Wolstraat 5 Haarlem

Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Thera ter Beek

Brood om op te kauwen
“Wij maken alles ambachtelijk en werken
uitsluitend met de mooiste ingrediënten:
boter uit Frankrijk waar de koeien langs de

Assortiment
“Wij hebben een smal assortiment: vloerbrood
dat rechtstreeks op de steen is gebakken,
baguettes en busbroodjes die in een soort
cakeblik worden gebakken. Doordat wij desem
als hoofdingrediënt verwerken ontstaan er wel
eens gaten in het brood en zien mensen hun
hagelslag meer op het bord dan op het brood
liggen. Daardoor zijn we busbroodjes gaan
maken waar een klein beetje gist in zit, met
minder gaten als gevolg. Verder maken we
viennoiserie: croissantjes, pain au chocolat en
nog veel meer. Behalve voor het ambachtelijke
brood kun je bij ons ook terecht voor patisserie.
In Heemstede worden de tartelettes, cakes,
taarten en andere zoetigheden bereid.
Wederom zonder toevoegingen en met de beste
ingrediënten. Hierdoor hebben wij een aantal
seizoensgebonden producten en wisselt het
assortiment eens in de zoveel tijd.”
Buurtbakker
“Rond twee uur ’s nachts begint het bakkersteam
met broodbakken. Alles met de hand en in een
stenen oven, dus geen rotatieoven, waardoor
het vocht beter in het brood blijft. Als alles
gebakken is wordt het stokje van de bakkers
overgenomen door het winkelteam dat de
verse producten gaat verkopen. Ondanks de
verschillende disciplines binnen het team vind
ik het belangrijk dat ook het winkelpersoneel
goed geschoold is en weet hoe je een brood
kunt maken. Op die manier kunnen wij de
klanten goed informeren. Daarnaast proberen
we de prijzen zo laag mogelijk te houden zodat
we een buurtbakker voor iedereen kunnen zijn.”
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KINDEREN TEKENEN OVER CORONA
Sophia, 10 jaar - De wereld heeft een mondkapje op.

Kick out corona!
Kinderen uit de wijk vertelden in het Binnenblad
van augustus vorig jaar hoe ze deze coronatijd
beleefden. Hoe het thuis ging en met school,
vriendjes minder zien, niet op vakantie, handen
wassen. De kern was: corona vinden we stom.
Corona duurt maar voort. Hoe gaat het met de
kinderen na bijna een jaar? Dit keer laten grote
en kleine kinderen ons niet met woorden maar
met tekeningen zien hoe het met ze gaat en
waaraan ze denken bij corona.
De tekeningen spreken voor zich: de anderhalve
meter zit er inmiddels heel goed in bij de zusjes
Stella en Sophia. Bij Sophia heeft de wereld
een mondkapje op. En voor Stella is corona
een groen monster. Valentina tekent een lieflijk
landschap met heel groot een ziekenhuis. Geeft
de regenboog erboven bescherming? Benjamin
zit binnen achter zijn laptop, terwijl buiten
corona heerst. Oskar tekent symbolisch de
dichte poort van het hofje waar hij woont: we
zitten gevangen met z’n allen. Gelukkig zijn er
ook nog fijne dingen: Mauro kan nog steeds
buiten met de bal jongleren. Thijmen heeft de
oplossing: kick out corona!

Thijmen, 12 jaar - Kick out corona!

Benjamin, 12 jaar - Ik zit binnen en buiten heerst corona.
Binnen is het gezellig, maar ik word verdrietig als ik denk
aan de slachtoffers van corona.

Hoop
De tekeningen van de twee kleinste meisjes
geven hoop dat het allemaal goed zal komen
voor de kinderen: zij denken vooral in hartjes.

Nilay, 4 jaar
Zo ziet Nilay een
laptop met muis,
met hartjes erop.

Femke, 5 jaar
Hartje, hartje.

Stella, 8 jaar - Het grote groene monster corona.

Tekst: Ellen Vestjens
Oskar, 10 jaar - Corona houdt hem ‘gevangen’
achter de poort van het Lolis-Ludwig hofje.

Valentina, 9 jaar. Zoveel mensen in het ziekenhuis, dat is zo verdrietig.
16

Mauro, 12 jaar - Na onlineles even lekker buiten met
de bal.
17

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
AFVALSCHEIDEN
Afvalscheiden is een goede zaak. Maar in sommige delen van het centrum
geeft het plaatsen van extra bakken veel gedoe. Beperkte ruimte, ernstige
verstoring van het stadsbeeld en te lange
loopafstanden. De grootste problemen zijn
in smalle straten en nabij het winkelgebied.
Vooral een aantal bewoners in de binnenstad
en de wijken Burgwal en Scheepmakersdijk
heeft daar moeite mee. De gemeente denkt
na over nieuw beleid, bijvoorbeeld aan betalen per keer. Wij voorzien dan
een afvalchaos op sommige plekken in het centrum. Enkele centrumbewoners
hielden een enquête en vroegen het plaatsen (deels of geheel) uit te stellen tot
er meer duidelijkheid is over het nieuwe beleid. Er wordt gekeken naar extra
groenbakken en ook naar ander vervoer, bv. over water.

CORONA
Helaas kunnen we door corona
niet fysiek vergaderen. Hopelijk
kunnen we onze evenementen
binnenkort weer opstarten.
Binnen de wijkraad wordt gedacht
aan een vaste inloopborrel.
Uiteraard verheugen we ons
op evenementen, zoals de
wijkpicknick. Natuurlijk denken wij
in deze periode ook aan de vele
zwaar getroffen ondernemers in
onze wijk.

natascha klerks
conﬂictbemiddeling
life coaching

in
verbinding
06-42920825
n.klerks@icloud.com
inloopspreekuur
nieuwe kerksplein 17
dinsdag en donderdag
10.00-14.00 uur

Exclusief bij

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

Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

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.

WIJZIGINGEN IN DE WIJKRAAD
Voorzitter Dick Smit (aangetreden
in september 2016) en
penningmeester Jan Teitsma
(januari 2017) zijn in januari
reglementair afgetreden en
hebben zich niet herkiesbaar
gesteld. Ze blijven actieve
wijkbewoners. Hun bestuurstaken
zijn (voor nu) overgenomen door
Jan Geerts en Jenne Olijve. Bob
Crezee, Maarten Kleinman en
Ton Barger zijn bij het ter perse
gaan van dit Binnenblad nieuwe
aspirantleden.
Kijk op onze site om kennis met
ze te maken. Uiterlijk in april
organiseren we een digitale
wijkvergadering. Wil je meedoen:
graag, je kunt je altijd aanmelden.

VAN DE WIJKRAAD

RAAKS III
De bouw van Raaks III schiet hard op. Op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat komen twee appartementencomplexen en
drie herenhuizen. Na voltooiing is de Raaks ‘uitgebouwd’. Raaks III
krijgt een grote ondergrondse fietsenstalling, een werkcafé, werk- en
bedrijfsruimten en een binnentuin voor de bewoners. Onze wijkraad
heeft ruim een jaar geleden een verzoek aan de gemeente gedaan om
voor het Raaksgebied, zeker het Hortusplein, dezelfde fietsparkeerregels
vast te leggen als voor het stationsgebied. Dus: fietsen verplicht in de
rekken of in de fietskelder van Raaks III. Wordt vervolgd.
PLAN B
Verkeers-Plan B is inmiddels meer dan vijfhonderd keer ondertekend!
Dit ongekende succes leidde ook tot kritiek; de suggestie is gewekt dat
tegenstemmers geen stem kregen. Dit is oprecht niet de bedoeling van
de opstellers geweest. Inmiddels heeft ieder huishouden een brief van de
gemeente gekregen over de verkeersmaatregelen. We verwachten dat er naar
aanleiding van alle reacties nog enkele aanpassingen komen. Er zijn nu plannen
in voorbereiding om de Botermarkt en Barrevoetestraat (na 11 uur ‘s morgens)
autoluw te maken en te veranderen in een fietsstraat. De wijkraad heeft een
goed gesprek gehad met wethouder Robbert Berkhout. Hij noemde onze wijk
als mogelijke ‘proefwijk’ in het Mobiliteitsplan dat B&W hebben vastgesteld. De
gemeenteraad vergadert in maart over Plan B.

NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Geen spoed 
Wijkagent 

www.CafedeRoemer.nl

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-vraag-

Adres: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Wijkraadsleden: Annette Schild,
Jan Geerts, Jenne Olijve
Aspirantleden: Bob Crezee,
Maarten Kleinman, Ton Barger

30KM-ZONE EN HERINRICHTING GEDEMPTE OUDE GRACHT
Platform Bus-kruit en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en
Doelen hebben het college van B&W dringend verzocht tot instelling van
een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht (zie artist
impression). Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van
doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak, het laten vervallen
van de buskommen, duidelijkere en grotere oversteekplaatsen en meer
groen, ontstaat een groter en aantrekkelijker voetgangersgebied. Meer
info: www.bus-kruithaarlem.nl

stellen 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

Coördinator burennetwerk:
Annette Schild: 

06 37405668

Uitgebreide informatie over deze en andere projecten staat op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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WIE WEET WAAR

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord met
je naam, adres en mailadres voor 15 maart 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 ?
De afgelopen keer was de WieWeetWaar-quiz kennelijk
moeilijk, want er was maar één goede inzending. Een
alternatief goede inzending, want dit gevelteken zie je
op meer plekken in onze wijk. Onze fotograaf maakte de
foto van de gevel van de Publiekshal van de gemeente
Haarlem aan het Zijlvest. Maar onze winnares zag dezelfde
versierselen bij de parkeergarage op de hoek met de
Zuiderstraat. Het zijn muurankers afkomstig van de Hogere
Burger School, gebouwd in 1906 en in 2004 afgebroken.
De ankers hadden een constructieve functie, maar
dienden daarnaast als historiserende versiering van de
architectuur. Als herinnering aan de school zijn de ankers
in de nieuwbouw van het stadskantoor opnieuw decoratief
verwerkt.
Winnares Anneke de Nobel meldde het ons als volgt: “Zag
meteen waar de muurankers zitten: In de Zuiderstraat. In
de jaren zestig zat ik op de A. H. Gerhardmulo op deze plek,
Ik ben dus tig keer door het poortje gegaan, vijf jaar lang.
Dit was aan de Raakskant. En complimenten voor jullie
mooie Binnenblad.”
Dank voor de complimenten Anneke. De twee Pathékaartjes zijn dit keer voor jou! Zodra de bioscoop weer
open mag, kun jij genieten van een mooie film.
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 13.
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: Inge Crul, Ellen Vestjens, Hans Smit, Jan Hoving, Daniella Konopasek,
Klaas van Noortwijk, 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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ADVERTEERDERS BEDANKT!
Ongeveer op hetzelfde moment dat het decembernummer van
Binnenblad in alle 1783 brievenbussen die onze wijk telt werd
gedeponeerd door onze trouwe schare bezorgers, kregen wij goed
nieuws. De gemeente kwam terug op haar eerdere besluit om het
door ons aangevraagde subsidietje te weigeren. Na het indienen
van ons bezwaarschrift had ze alsnog de hand over het hart
gestreken en de helft van het aangevraagde bedrag toegekend.
Direct resultaat: we hoeven de advertentietarieven volgend jaar
niet te verhogen!
Dat het tot een subsidieverzoek moest komen had natuurlijk
alles te maken met het coronajaar 2020. Veel ondernemers
in onze wijk stond, en staat, het water tot aan de lippen. We
zijn onze adverteerders dus ongelofelijk dankbaar dat zij de
advertentiekosten voor het afgelopen jaar uiteindelijk hebben
weten op te hoesten. Voor het jaar 2021 zag een aantal zich
genoodzaakt de advertentie niet voort te zetten. Atelier Schmit en
bouwbedrijf Michel Van Boekel dachten positief mee en bestelden
direct een grotere advertentie. Dit was echter niet voldoende
om de opengevallen ruimte in te vullen. Dankzij de inspanningen
van redactiecoördinator Jan Hoving zijn nieuwe adverteerders
gevonden: Huijsing Books, Sjakie, Boulangerie Oscar, Natascha
Klerks conflictbemiddeling en life coaching, Mooiste Muren,
Restaurant aan �t plein. Welkom!
Ondanks het feit dat we nog naar een paar advertorials (artikelen
waarvoor wordt betaald) moeten zoeken is het bestaan van
Binnenblad voor het gehele jaar 2021 daarmee nu al verzekerd.

De redactie maakt zich dan ook op om u ook dit jaar iedere twee
maanden van informatieve, wetenswaardige en vrolijke artikelen te
voorzien. Hoewel het verloop in de redactie gering is verhuizen
redactieleden toch zo nu en dan, of belemmert drukte in werk of
privé verdere deelname. Zo is er nu behoefte aan nieuwe,
inspirerende, collega’s. Daarom maken we van deze gelegenheid
gebruik om een oproep te doen voor een nieuwe

Redacteur Binnenblad (m/v)

Dus, vind je het leuk om te schrijven en te interviewen, meld je dan
aan. We zoeken overigens niet alleen schrijvende redacteuren. Op
deze plek stond tot en met het vorige nummer een creatieve bijdrage
van Arienne Bolt. Vanwege haar verhuizing naar Amsterdam-Noord
is zij er nu mee gestopt, dus het staat alle

Creatieve geesten

vrij om haar plaats in te nemen. Dat we daarbij
geen leeftijdsgrens hanteren blijkt wel uit de
tekeningen van de jongste wijkbewoners in dit
nummer (pagina 16 en 17).
Het is natuurlijk vrijwilligerswerk, maar de
complimenten die we regelmatig vanuit de wijk
ontvangen voor uitvoering en inhoud van dit blad
gelden voor ons als een waardevolle beloning. Stuur je
reactie naar: redactie.binnenblad@gmail.com

