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Nummer 200, een mijlpaal!
Als redactie keken we
hier al reikhalzend naar
uit. Vorig jaar kwamen bij
het opruimen van de zolder
van het wijkraadgebouw
aan het Nieuwe Kerksplein
zomaar stapels met oude
Binnenbladen tevoorschijn. Wat is er leuker
dan dit 200e nummer volledig in het teken
te zetten van terugkijken.

Met moeite herken ik hem, als ik die
maandagmorgen café Marktzicht binnentreed. Terneergeslagen en droevig
voor zich uit starend zit hij daar in het
hoekje bij het raam. Door het tegenlicht
is het niet geheel duidelijk, doch het lijkt
alsof ik een traan waarneem, die glinstert in het licht dat van buiten op hem
valt en zijn gelaat teder omfloerst.

Van Lokaal (zoals onze voorganger
heette) tot Binnenblad, alle jaargangen
zijn doorgespit op zoek naar leuke oude
nieuwtjes, de veranderingen in de buurt en
terugkerende onderwerpen. En een mooi
tijdsbeeld: van getypte zwart-witstencils
met vooral praktische informatie, tot de
‘wijkglossy’ die nu zesmaal per jaar bij u op
de mat valt.

Voor hem op tafel ligt het laatste Binnenblad van januari en staat een kopje
Segafredokoffie, onaangeroerd. Van de
fiere houding die hem anders zo kenmerkt, is totaal geen sprake. Op mijn
begroeting reageert hij nauwelijks, om
niet te zeggen: helemaal niet. Bestel een
koffie bij Martin aan de bar en ga dan bij
hem zitten.

Het is overigens een wonder dat we tot
nummer 200 zijn gekomen, want we
kwamen in die oude nummers meerdere
noodkreten tegen als er weer een voltallige
redactie was opgestapt. Gelukkig kwam er
daarna al snel de melding dat het toch weer
gelukt was om enthousiaste buurtbewoners
te vinden die de kar wilden trekken.

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

Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

Hij legt even een
hand op mijn arm,
ten teken dat mijn
gezelschap
zijn
goedkeuring heeft.
"Wat is er Theo?”,
vraag ik hem, terwijl hij op dat moment probeert een
shagje te draaien met moeite, daar
zijn handen beven. "Wat er is,
wat er is…”, mompelt hij in zichzelf,
alsof hij over die
vraag erg moet nadenken. Voordat hij kan antwoorden is
daar Martin met de koffie.

Dit nummer ziet er daarom totaal anders
uit dan u van ons gewend bent. Een reis
in de tijd, te volgen via de rode lijn. Het
begint al op deze pagina. Geen column
van Binnenvetter, maar een schitterend
exemplaar uit het verleden.

Mystificaties
In het Binnenbladarchief stuiten we
regelmatig op de man die ‘beroemd in de
wereld was en bekend in de wijk’: animatiefilmer Gerrit van Dijk. Je komt deze wijkbewoner overal tegen: in interviews, in
getekende columns (1988) of onder
pseudoniemen. Hij kwam in het Binnenblad
terug onder de namen Theo Deutekom en
diens broer Arie. Twee luizen in de pels: Arie is
de mopperkont over kunst, vogels en buurtvervuiling, een Binnenvetter avant la lettre.
Theo bezoekt culturele evenementen,
frequenteert de horeca-etablissementen,
gromt over het Sophiaplein en geeft regelmatig een luchtige sneer aan ‘ene Gerrit van
Dijk’. In 2009 nemen Binnenblad en Theo/Arie
afscheid van elkaar. Een in memoriam van de
hand van – jawel – ene Gerrit van Dijk

"Theo, er is hier ‘n rookverbod, ik mag
aannemen dat dit ook jou bekend is?”
"Laat hem toch effe Martin; je ziet toch
dat Theo het moeilijk heeft”, bemiddel
ik sussend. "Daarbij, drááien is toch niet
verboden? En doe ook nog maar een
warm bakkie voor Theo, de zijne lijkt me
wel aan vernieuwing toe.” "Gaan we
doen”, antwoordt Martin, begripvol.
"Ze hebben in mijn column geknipt,
Gerrit.”
"Ze hebben wat?” reageer ik geschrokken en op hoge toon, zodanig dat andere
cafébezoekers plots met z’n allen onze
kant op kijken. Plotseling is Theo fel en
weerbaar. "Wat ik zeg, in mijn vorige column hebben ze geknipt, die vrouwen
van de redactie. Ze waren het ergens niet
mee eens, zeiden ze. En zodoende moet
ik als ongewenste Binnenblad-colum-

nist vertrekken uit de Vijfhoek. Nou,
dan… dan moeten ze het zelf maar weten, die wijven. Of zij zo geweldig de pen
kunnen beroeren, laat me niet lachen.”
Martin zet twee nieuwe verse koffie met
koek op ons tafeltje met de woorden:
"Deze zijn voor rekening van de zaak.”
Applaus klinkt op, zelfs van de gepensioneerde filosofen-club, als altijd op
maandagochtend ter Marktzicht aanwezig.
"En toch ga ik”, zegt Theo, nu met opgeheven hoofd. Profeten worden immers
in eigen land niet geëerd, en daarom, als
de Vijfhoek-Raaks-Doelen niet wil luisteren dan moeten ze maar voelen. Voor
mij ‘n andere wijk.” Dan staat hij op van

tafel, en schudt mij de hand ten afscheid.
"Gerrit, jij was de enige in de wijk die me
begreep en daar zal ik je eeuwig dankbaar voor zijn. Het ga je goed, doe verder
niemand de groeten, zelfs niet aan mijn
broer Arie, want ook die mag van mij de
pot op.” Neemt dan nog een laatste slok
van zijn koffie, steekt demonstratief zijn
moeizaam gedraaid sigaretje op, loopt
naar de deur en verlaat het pand met gerechte rug, richting Verwulft.
Buiten miezert het. Dat bemerk ik, wanneer ik naar buiten ga om hem alsnog
een allerlaatste groet te offreren. Tevergeefs, een zwarte schim slaat juist de
hoek om bij de nieuwe brillenzaak, hoek
Botermarkt en Gedempte Oude gracht,
en verdwijnt uit mijn zicht en dat van de
Vijfhoek. Theo, we zullen je missen.
Jullie toegenegen Gerrit van Dijk namens Theo Deutekom
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VAN TOEN NAAR NU
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

Van stencilen
naar glossy
Bij een opruiming gevonden: een envelop met vergeelde
papieren uit de beginjaren van Binnenblad. Planningsschema’s,
vergaderverslagen, werkplannen. En een huis-aan-huis verspreide oproep aan de buurt: ’Komt er weer een wijkkrantje
in de Vijfhoek/Raaks-Doelen? Lees deze brief en stuur de bon
aan de achterzijde naar…..’. En daar stond dan mijn adres.

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

De wijk
levert altijd
meer
verhalen op
dan we
kunnen
plaatsen!
Redactielid
Jan Hoving

De oude
edities geven
een mooi
beeld van de
spannende
jaren
zeventig en
tachtig.
Oud redactielid
Ferdinand Pronk

We zijn van
actiekrant
een wijkverbinder
geworden.
Redactielid
Inge Crul

Samen met andere bevlogen wijkbewoners uit die
tijd - meedenkers, schrijvers, advertentiewervers,
tekenaars, bezorgers - lukte het in 1988 een blad
te maken met: ‘Verhalen, interviews, tekeningen,
oproepen, vermiste huisdieren: een krant die niet
alleen mededelingenblad is maar ook een klankbord
van de buurt’.
We leefden in het niemandsland tussen tikmachine
en beeldscherm, plakten pagina’s vol en schreven
ons de blaren op de handen. Het eerste nummer had
nog helemaal geen advertenties, het tweede nummer
wel en allengs konden we daardoor steunkleuren
gebruiken en kwamen er ook foto’s.
De inhoud? Van alles wat voor iedereen: tuinrubriek,
kerstviering, recepten, wijkraadsverslagen,
gemeentelijk nieuws, kinderverhalen, historie,
kunst, bouwen, wonen. Rubrieken als ‘Hier woon
ik’, ‘Tien vragen aan….’ en ‘Bedrijvigheid’ werden de
voorgangers van wat later heette ‘Even voorstellen’,
‘Woon jij ook hier’ en ‘Ondernemer in beeld’. Niets
nieuws onder de zon.
Er waren natuurlijk schoonheidsfoutjes: tekeningen
bij het verkeerde verhaal, vreemde zinsafbrekingen.
Jeichina Hovingh, een van de redacteuren van het
eerste uur, verantwoordelijk voor menige tekening,
constateert in het Vijfhoekboek Ons dorp in de
stad dat het soms wel een beetje pijn deed, bij alle
plezier van maken en bezorgen. “De kwaliteit van het
drukwerk was niet geweldig: veel plaatjes kwamen
niet goed over. En een aantal is ook wel erg vervormd
om ze passend te maken tussen de kolommen.”
In 1990 verliet ik de wijk en daarmee ook het
Binnenblad. In een terugblik in augustus 1999
constateerde ik dat dingen veranderden, maar dat
veel ook bleef: “Binnenblad is er nog. Wordt het niet
eens tijd weer terug te komen?”
In 2013 was het zover: voor de vierde (!) maal terug
naar de wijk. En dus terug naar het ‘wijkkrantje’.
Om opnieuw te constateren dat veel veranderd
is, maar dat Binnenblad er nog altijd is dankzij een
enthousiaste groep medewerkers en bezorgers, de
adverteerders en de steun van de wijkraad.
Inge Crul

Van Lokaal naar Binnenblad
Binnenblad werd in 1974 voorafgegaan door
de wijkkrant Lokaal, die in ’86 verdween.
De tijd was anders, de wijk was anders, de
speerpunten waren anders: we praten over
verkrotting, parkeerproblemen, strijd en
verzet tegen sloop. Lokaal was ook veel meer
gelieerd aan de wijkraad.
Nel Hoogkamer (82) was er die eerste jaren
bij. ’Lokaal werd op een schrijfmachine
getikt en bij de gemeentelijke offsetdrukkerij
gedrukt. In het wijkraadsgebouw vouwden we
het blad in elkaar en deden we er een nietje
door. Daarna ging iedereen bezorgen.’
Annette Jansen (Dolron) hielp bij het in
elkaar zetten van Lokaal en het verspreiden
ervan. Later raakte ze ook betrokken bij het
nieuwe Binnenblad. ’Ik was penningmeester
en deed allerhande klusjes. Van kopiëren
tot rondbrengen en adverteerders zoeken.
Sommigen staan nu nog in het Binnenblad,
zoals Elres en Jan Monnikendam. Het werken
voor de wijkkrant had een sociale functie. Ik
ontmoette (nieuwe) buurtbewoners, wist wat
er speelde, en stond in 1975 met anderen
aan de wieg van de kerstzang op het Nieuwe
Kerksplein.’
Nel en Annette constateren beiden een grote
verbetering in de buurt, door opknapbeurten
en meer contact tussen oude en nieuwe
buurtbewoners. Ze denken dat de wijkraad
en de wijkkrant daar een rol bij hebben
gespeeld. ’We gingen regelmatig met elkaar
en de gemeente in gesprek. Dat is belangrijk
voor de sociale cohesie en ontwikkeling van
een buurt.’
Uit het boek 'Ons dorp in de stad' (2018)
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VERKEER IN DE WIJK

Een never ending story


Vijfhonderd jaar lang was de straat van de voetganger, zo was de
wijk ook ontworpen. De opmars van de auto maakte daar in de jaren
’70 een eind aan. Veel panden in het gebied Raaks en Doelen zijn
toen gesloopt om ruimte te maken voor de auto die tot op de dag
van vandaag de straat beheerst.

Oktober 1978.
Actiegroep
tegen de bouw
van de Raaks
parkeergarage. 

Verkeer in de wijk. Een veelbesproken en -bewogen onderwerp
in de Binnenbladen van de afgelopen drie decennia. Waar de een
autoverkeer vindt horen bij het wonen in een stad, ziet de ander de
auto liever in zijn geheel verdwijnen uit het straatbeeld.

D

oor de jaren heen heeft menig
initiatief de hoop doen stijgen
op een aangenamere woonwijk
met minder auto’s. Zo krijgt de VijfhoekRaaks-Doelen speciale aandacht in
de in november 1988 verschenen
deelnota ‘parkeren’ waarin de gemeente
plannen heeft een jaar lang met een
vignettensysteem te experimenteren. Er
worden parkeermeters geplaatst in de
wijk en buurtbewoners kunnen, tegen
een veel lager tarief van twintig gulden
per kwartaal en zonder een tijdslimiet,
hun auto kwijt mits er een vignet op
het raam is geplakt. In december 1993
werd de prijs verhoogd naar twintig
gulden per maand, waarna ‘Actiecomité
Parkeervignet Duurder NEE!’ in opstand
kwam tegen de gemeente. De stukken
van het comité aan de wethouder lagen
destijds ter inzage bij Café van Gunsteren,
waar ook de buurtvergaderingen werden
gehouden.
In december 1990 wordt besloten het
voetgangersgebied van ’s ochtends 11
uur tot ’s nachts 1 uur voor autoverkeer
af te sluiten om zo de overlast voor de
binnenstadbewoners te beperken en de
bereikbaarheid voor de brandweer en
ambulance te garanderen. Reeds eerder,
rond 1984, is door de wijkraad tevergeefs
verzocht een woonerf tussen de
Gedempte Raamgracht en de Gierstraat
in te stellen. Ook werd onderzocht om
de Botermarkt autovrij te maken waar
ondernemers geen voorstander van
waren.
In 1992 was een speurtocht naar een
parkeerplek al een normale zaak. Waar
in de vijftiger jaren de schillenboer
en de slagerszoon op de fiets tot het
normale straatbeeld behoorden, bleek
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het begin jaren negentig al vrij normaal
dat iedereen in de straat een auto bezat.
Als gevolg daarvan was de gemeentelijke
verkeersafdeling toentertijd druk bezig
met een nieuw parkeerbeleid in de
binnenstad om de schaarse parkeerruimte
zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de
gebruikers. Het bleek toen al moeilijk om
iedereen tevreden te stellen: bewoners
willen vlak voor hun deur parkeren en
ondernemers zien graag dat de klant de
winkel makkelijk kan bereiken.

Februari 2006

 Augustus 2016. Kritisch artikel
over de parkeerproblemen.

 Mei 1975. Onze toenmalige illustrator
Joost Swarte had zo zijn eigen oplossing.

Oktober 1995. Werkgroep Verkeer in de
Wijk met de eerste versie van "Plan B"
Toen al... 

April 1992 
 Februari 1993. Vooruitziende blik over het
parkeervignet, toekomstige auto's en vervoer op
maat van o.a. wijkbewoner Jan Geerts.

Vervoer op maat was in 1993 de oplossing
voor al dit blik in de straat. En dat vond
men hard nodig want de voorspelling
was dat in 2008 het aantal auto’s met
vijftig procent zou zijn gestegen. Ook de
winkeliersvereniging BOBARKEI (afkorting
van Botermarkt, Barrevoetestraat en
Keizerstraat) kwam in 1995 in actie en
pleitte voor eenrichtingsverkeer in deze
drie straten, en het opheffen van het
parkeerverbod voor ten minste één kant
van deze wegen.
En zo zijn er door de jaren heen
enorm veel plannen gemaakt om de
verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.
Het meest recente is Plan B. Dit plan
werd door de wijkraad als burgerinitiatief
ingezet om zo de aandacht te wekken
bij de gemeente. En met succes. Er zijn
veel handtekeningen opgehaald en de
gemeenteraad heeft meerdere punten
van Plan B in het nieuwe verkeersbesluit
meegenomen.

 Lokaal oktober 1979. Ook in de
voorloper van het Binnenblad waren
parkeerproblemen al een onderwerp.

Oktober 2002. Nel Hoogkamer
blikt terug naar 1975. 

Juni 1995 



April 1990

Tekst: Mijke Groot

 Februari 2012. En maar klagen.
Open brief in het Binnenblad.

 December 2006. Een akkefietje met een
overijverige parkeerwachter.
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OVER DE RAAKS

Discussies over de Raaks
In 1996 viel het besluit dat het Raaksgebied
grondig aangepakt moest worden. Maar
de eindeloze discussies over de definitieve
inrichting zijn van veel eerdere datum en terug
te lezen in alle jaargangen van onze wijkkrant.

•

•

voor renovatie van :

A

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

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.
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

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

Oktober 1996.
De Projectgroep Raaks
schreef een kritisch stuk
met heel veel vragen
over de nieuwe wijk.


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

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.•

l in 1963 verscheen een gemeentelijk
plan om Haarlem de 21ste eeuw binnen
te loodsen. Voor de bewoners van de
Raaks en de Doelen betekende dat voornamelijk
sloop. De kleine huisjes aan de Boere- en
Luitesteeg gingen als eerste tegen de vlakte.
Vanaf de Keizerstraat tot aan de Raaks zou
een enorm Doelenplein gerealiseerd worden.
Plek genoeg voor de weekmarkt en - uiteraard
- een parkeerterrein. Als de uitkoop van het
Zuiderhofje niet zo duur was geweest, was het
daar zeker van gekomen. Nu kwamen bij de
Oude Doelen in 1974 een bibliotheek en, circa
tien jaar later, woningen. In het Raaksgebied
was ook al voldoende gesloopt en kwam er een
bovengrondse parkeergarage. Maar hoe nu
verder?
Redacteuren van Binnenblad en ingezondenbriefschrijvers discussieerden vrolijk mee. Er
moest een museum komen en zeker geen megabioscoop (zoals de gemeente voorstelde).
Geen kantoren, maar wel betaalbare huizen.
In 2004 is de gemeente eruit en gaat de
buurt opnieuw op de schop. Nel Hoogkamer,
actievoerster van het eerste uur, blikt in dat
jaar in het Binnenblad terug op deze tijd: ‘Nu
het grote slopen van de Raaks binnenkort zal
beginnen, moet ik nog dikwijls terugdenken aan
onze protesten van zo’n dertig jaar geleden in de
Zuiderstraat. De bulldozers waren al tot het huis
van mijn vriendin Judith Smyth gekomen. Op die
open plek achter haar huis hebben we toen een
speeltuintje gemaakt, we kraakten dus zogezegd
de ruimte’.

1970-1976.
Piet Klompmaker deed
al fietsend door de wijk
regelmatig verslag van
het hele bouwproject
in zijn vaste rubriek
"Vanuit de Vijfhoek
gezien..."


April 2008.
Onze immer kritische
oud-columnist Theo
Deutekom gaat
helemaal uit zijn bol
over de nieuwe
architectuur, licht
cynisch weliswaar.


En gesloopt werd er. De Vestekerk (de huidige
Jopenkerk) bleef staan, maar de grote HBS A aan
de Zijlvest, de MULO aan de Jacobsstraat en kerk
De Hoeksteen gingen tegen de vlakte. Evenals de
parkeergarage, maar die was in het Binnenblad
al eerder ‘foeilelijk’ genoemd, dus daar zullen
weinigen om getreurd hebben.
In 2010 wordt het Raakskwartier - met
megabioscoop, maar grotendeels onder de
grond - opgeleverd. De meningen over de
architectuur lopen nogal uiteen maar, over
smaak valt niet te twisten. Na voltooiing
van Raaks III lijkt dit gebied dan toch echt
‘volgebouwd’ te zijn. Maar het blijft spannend,
gezien de historie van bouwen, slopen en
bouwen.
Tekst: Daniella Konopasek

Juni 2020.
We zijn eens
gaan praten
met de nieuwe
bewoners van
de Raaks.
Hoe bevalt het
wonen in zo'n
nieuwe wijk?
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TERUGBLIKKEN

Het is niet de eerste keer
dat we terugblikken

1988
2021
‘Een krantje dat effectief en doelgericht was,
waarbij gebruik werd gemaakt van foto’s uit de
wijk en dat regelmatig uitgegeven wordt’. De
heer A. Vonder wist als externe deskundige al
in 1988 precies wat er nodig was, zo lezen we
in een terugblik in 1994. Als graficus adviseerde
hij hoe de kwaliteit verbeterd kon worden, en
hoe het krantje zo efficiënt mogelijk gerealiseerd
kon worden. Zijn format werd voor meerdere
wijkkranten gebruikt en het drukken werd
gedaan door Paswerk. Het geld van de wijkraad
werd daarmee duurzaam ingezet.
En zo werd er vaker teruggeblikt. Bij het
12,5-jarig jubileum in juni 1999 werden
artikelen uit eerdere edities opnieuw geplaatst,
zoals het artikel uit het eerste Binnenblad
over groenteboer Wijkhuizen met zijn ‘mooie
aarrebeien’. Hem werd na 35 jaar Botermarkt
door de gemeente het zwijgen opgelegd, omdat
hij ‘niet binnen de witte steentjes bleef met
zijn handel’. En ene Geert constateerde dat de
taal, of eigenlijk dialect, van de Vijfhoek aan
het veranderen is. ‘Vroeger hoorde je veel meer
kèn en hèp en dan nu. ‘Op se eige’ was ook een
veelgehoorde kreet.’

Toen in september 2002 de zoveelste
nieuwe redactie fris van start ging, werd de
gelegenheid aangegrepen om te schrijven over
de ontstaansgeschiedenis van de wijkkrant
Lokaal, de voorganger van Binnenblad. Hierin
werd vooral uitgebreid verslag gedaan van de
wijkraadvergaderingen en er werden enquêtes in
uitgezet.
De twintigste jaargang was het ook weer feest.
Of zoals de redactie schreef: ‘Aan die twintig
jaargangen willen we in de edities van 2008
aandacht gaan besteden. We beginnen alvast
met verschillende kunstenaars uit onze wijk, elk
van hen geeft een beeldende visie op 20 jaar
wijkkrant op de achterkant van het blad’.

Terug naar de heer A. Vonder. In het interview
met hem wordt gezegd dat er een exemplaar van
onze wijkkrant in het Rijksarchief zou liggen, ‘als
zijnde een van de best opgezette wijkkranten
van Nederland’. We hebben dit nog niet kunnen
verifiëren. Maar stel dat het waar is, dan zou een
huidig exemplaar van ons Binnenblad er zeker
naast moeten komen te liggen!

Tekst: Petra Niewenhuis
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 p rij een en twee zie je dat het logo met zijn tijd is meegegaan. Op rij drie originele kunstcovers om de

20e jaargang te vieren. Sinds 2007 zijn er speciale uitklapposters (rij vier) tijdens de Vijfhoekkunstroute.
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GROEN IN DE WIJK

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

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

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

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

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

	
  

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

•
•
•
•
•
•
•
•

De wijk op groen, daarover was in vele jaargangen
wat te doen. We zijn weliswaar een stadse wijk,
met veel huizen en veel steen, tóch staat de wijk en
met name de Vijfhoek tegenwoordig bekend om de
idyllische sfeer. In wijkkrant Lokaal van 1975 schrijft
de redactie over ‘De toekomst van de Vijfhoek’: ‘Je
kunt je al niet meer voorstellen dat in deze straatjes
die nu vol bloemen en planten staan auto’s reden en
geparkeerd stonden.’

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

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

Van stenen en blik
tot kleurige idylle

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

Geen groen in de jaren zestig.
In de jaren zestig was de wijk nog een steenwoestijn met overal in de
straatjes geparkeerd blik. Daartussendoor moest het rijverkeer laveren. Let
op: het was tweerichtingsverkeer, dus enige stuurmanskunst was vereist.


Het succes van het bloeiende leven in de wijk begon
in 1995 in de Korte Houtstraat, toen bewoners daar
gezamenlijk een groenplan uitvoerden voor hun
straat: ieder maakte zijn eigen geveltuintje en droeg
bij voor het onderhouden van het gezamenlijke
groen. Gedurende vele jaren veroverde de Korte
Houtstraat zo de titel ‘mooiste straatje van Haarlem’.
Andere straten volgden al snel dit kleurige initiatief.
Raaks Boeretuin
In 1975 schreef de wijkkrant over het wandelpad
dat onderlangs de Raamvest moest terugkomen. Dat
paadje kwam er inderdaad. Maar jaren later was het
weer onvindbaar overwoekerd. Zo bleken niet alle
groene ideeën van blijvende aard. In oktober 2012
kopte het Binnenblad over de Boeretuin en ook in
2017 was er een artikel over deze oase achter de
Jopenkerk die door buurtbewoners was omgetoverd
tot een moestuin. Helaas heeft de Boeretuin het
moeten afleggen tegen Raaks III.
Pleinen
De inrichting van de pleinen krijgt door de jaren
heen veel aandacht. In oktober 2006 worden
onder de titel ‘Het was niks en het is nog steeds
niks’ ideeën aangedragen om het Sophiaplein op
te knappen. Er was zelfs sprake van een fontein,
maar die is er nooit gekomen. Hopelijk kunnen
we na corona weer schrijven over de jaarlijkse
buurtpicknick op het Nieuwe Kerksplein. En komt er
eindelijk het zo gewenste groenplan.
In interviews, artikelen en berichten van de wijkraad
passeren veel plannen voor herinrichting van het
Wilsonsplein de revue. De lentevogels van Hannes
Kuiper vliegen in vele jaargangen voorbij en staan
er gelukkig weer. In 2000 verschijnt onder de titel
“Wilsonsplein wat krijgen we nu?” een artikel
waarin het plein wordt genoemd als locatie voor een
ondergrondse parkeergarage. In 2009 lezen we dat
ouders er speelmateriaal voor kinderen willen zien
en de gemeente een bergbezinkbassin. Als je er nu
kinderen naar vraagt, noemen ze het Wilsonsplein
hun favoriete plein en wordt het door volwassenen
het groene hart van de wijk genoemd. Een klein
hart, maar het klopt. Is het al eens bezongen?
Tekst: Ellen Vestjens

 
Korte Houtstraat
Toen en nu.


Oktober 2012.
Er waren grootse
plannen met deze tuin
en ook om het groen
uit te breiden op het
Hortusplein met een
verticale tuin tegen de
gevel van het stadskantoor. Nu 9 jaar
later, hebben we
eigenlijk alleen maar
meer beton terug
gekregen met de
bouw van Raaks III.


April 2015.
Introductie project
Wijk op Groen.


April 1998.
Veel aandacht voor geveltuintjes.
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OPMERKELIJK

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Win twee

 Oktober 2013.
Een oplettende bezorger zag deze sticker
op de brievenbus van een wel heel grote
fan van ons blad. Wij zijn vereerd.

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

Spaarneduin
makelaars

makelaars

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

 Maart 2002.
Het lijkt een bericht uit lang
vervlogen tijden. Maar in 2002
plaatste ons Binnenblad nog een
heuse contactadvertentie. We
hebben het telefoonnummer maar
afgeplakt. Hoewel, we hadden even
zelf de neiging om te bellen, en te
vragen hoe dit is afgelopen…

ELEKTROTECHNISCH
BURO MARCEL VITTALI
STAAT GARANT VOOR
VAKMANSCHAP EN
KWALITEIT.

April 1991. 
Voor het eerst (en zover wij weten
ook voor het laatst) werd een heel
artikel vertaald in het Arabisch en het
Turks. Het ging over het Budget Advies
Centrum, en dat is voor iedereen
handige informatie, toch?

Februari 1994
Oei taalvoudjes, dat ging niet helemaal
goed toen in 1994! Wij vragen ons af of
de redactie een hele avond de foutjes in
alle 1800 exemplaren met de hand
heeft zitten corrigeren… 

T: 023-5424688 | M: 06-51025932 | info@marcelvittali.nl | www.marcelvittali.nl

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

ATELIER SCHMIT

Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

www.glasinlood.com

Ter gelegenheid van ons jubileumnummer een
foto uit de geschiedenis van de wijk. Weet jij waar
deze foto ooit is genomen? Mail je antwoord met
je naam, adres en mailadres voor 19 juni naar
redactie.binnenblad@gmail.com.
Degene met het meest gedetailleerde antwoord
wordt de winnaar van twee kaartjes voor een
film naar keuze bij Pathé Haarlem in de Raaks.
De uitslag staat in het volgende Binnenblad. Bij
meerdere goede inzendingen wordt uiteraard
geloot.

 Maart 2003.
Nu (in 2021) zou Binnenblad allang niet meer in
papieren vorm verschijnen, voorspelden onze
voorgangers aan het begin van de eeuw. Als
voorproefje konden lezers digitaal reageren op
steeds weer een nieuwe stelling. Wie geen
internet had, kon een strookje invullen en bij de
wijkraad in de bus doen.

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

kaartjes!

Wolstraat 5 Haarlem

Wa a r Wa s D i t ?

Veel goede inzendingen op onze WieWeetWaar in
ons vorige nummer, waaronder die van de huidige
bewoner van Wilhelminastraat 18, Maurits Groen
van de WakaWakalampjes op zonne-energie
(zie ons artikel daarover in het Binnenblad van
februari 2018). Onze huisfotograaf Thera heeft
al jaren zo’n handig lampje, maar ze had geen
idee dat het bedrijf daar gevestigd is, toen ze het
pand fotografeerde voor deze rubriek. Het zag
er gewoon opmerkelijk en fraai uit. Overigens
heeft Maurits niet gewonnen. Wij loten eerlijk,
en de winnaar is Jaqueline Bongartz geworden.
Jaqueline gefeliciteerd, jij krijgt de twee
bioscoopkaartjes van Pathé.

Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze
adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het blad
zes keer per jaar gratis thuisbezorgd. De oplage is 1765. Adverteerders
krijgen ruimte in de rubriek Ondernemer in beeld.
Kopij: Heeft u een idee voor een nieuw artikel, dan kunt u altijd mailen naar:
redactie.binnenblad@gmail.com. Daar zijn ook uw brief of foto welkom. De
redactie kan gemotiveerd besluiten uw bijdrage niet, of in aangepaste vorm
op te nemen. Houd er rekening mee dat we de inhoud van het blad ruim twee
maanden voor verschijning bepalen. Wilt u adverteren, neem dan contact op
met onze bladcoördinator Jan Hoving (06 - 1001 4343).
Redactie: 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, Miranda Turato en Dieuwke Rijpma.
Drukwerk: Printerette Haarlem.
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V

anaf de oprichting in 1988 was er in ons
Binnenblad veel aandacht voor kunst. Zo
schreef rond de eeuwwisseling Liesbeth
Uilenreef in de rubriek Kunstlijn in het klein
over de vele beeldend kunstenaars die in de
Vijfhoek waren neergestreken. De titel van
deze rubriek sloeg op de Kunstlijn Haarlem
die begin november ook in onze buurt
actief was (en nu nog steeds is). In 2006 waren er echter zoveel
ateliers en galerietjes in de wijk dat een brutaal idee ontstond.
Liedeke Veninga, initiatiefnemer van het eerste uur, herinnert zich
nog goed waarom werd besloten tot de organisatie van een eigen
Vijfhoekkunstroute: “Eigenlijk uit een soort onvrede over de
Kunstlijn, die naar onze smaak veel te groot is. We wilden
een kunstroute in het voorjaar, iets kleinschaligers en te
belopen. Ik kende onder anderen Leo van Velzen,
die in de Vijfhoek woonde. Ik had samen met Ria
van Kooten erover gesproken en zij wilde
meehelpen. En toen ik een keer bij Leo
op bezoek kwam, was het net of hij
mijn gedachten kon lezen: ‘Liedeke,
wanneer gaan we een kunstroute
in de Vijfhoek organiseren?’
Ondertussen was Maurice Ploem,
die ook in de Vijfhoek woonde, hier
ook al mee bezig. Zo ontstond de
initiatiefgroep, met Leo, Maurice, Ria,
Joke Kokkelkoren, René de Graaff en
ik. Al snel kwam Corrie Kerkhoff erbij en
later zijn de vrouw van Leo, Ada Kors, en
Georgette van Velzen (geen familie), Tamara
van den Berg en Christien van Acker het team
komen versterken.”
Het bleef niet bij één keer, in de jaren die
volgden werd de Vijfhoekkunstroute een
begrip. Winkeliers exposeerden de kunstwerken
 Zo werd in 2006 de allereerste
Vijfhoekkunstroute aangekondigd.
in hun etalage en bewoners stelden hun woning
ter beschikking als expositieruimte. Bewoonster
Liesbeth, inmiddels geen redacteur meer, maar een
van de twee coördinatoren bezorging van Binnenblad,
vertelde ons in 2016 ter gelegenheid van de elfde
editie: “We kenden Hanne Wagemaker helemaal niet,
maar dit jaar exposeert ze al voor de tiende keer bij ons.
Ze is een goede vriendin geworden. Ik heb in 2015 zelfs
schilderles gevolgd op haar woonboot. Vorig jaar zijn we

(Liedeke Veninga)
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Voor mij was Leo mijn
grote inspirator. Helaas is
hij in 2016 overleden.
De Vijfhoekkunstroute
leek zonder hem
onbestaanbaar. De kracht
van deze groep is denk ik
wel dat hij ontstaan is uit
bevriende kunstenaars en
dat is het nog steeds.

VIJFHOEKKUNSTROUTE
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met z’n tweeën naar de Gamma geweest om een ophangsysteem
te kopen zodat we de schilderijen gemakkelijker kunnen ophangen
in de serre. Ik dacht ooit, de eerste keer, dat gebeurt over een jaar
of vijf nog wel eens, maar het is echt elk jaar en iedere keer is het
leuk.”

Vijfhoekkunstroute 2021
gaat niet door!

Het aantal kunstenaars dat meedeed, groeide van zestig tot ruim
het dubbele. Corry Kerkhoff exposeerde haar abstracte beelden
van steen bij de eerste editie van 2006 toen zij werd gestrikt als
penningmeester: “Tja, je weet niet wat daar allemaal bij komt kijken!
Voor de eerste kunstroute waren er al direct winkeliers bereid ons
te sponsoren en de gemeente Haarlem ondersteunde ons met een
financiële bijdrage; dat was een goede start. En natuurlijk dragen
ook de kunstenaars bij met deelnemerskosten. Ieder jaar weer
een hele klus om al het geld binnen te halen…”

Bladerend door de Binnenbladen, waarin ieder jaar
de Vijfhoekkunstroute lekker veel ruimte krijgt,
valt op hoe creatief de initiatiefnemers
Maar… ONLINE is er extra aandacht voor de
ieder jaar weer vorm geven aan wat
deelnemende kunstenaars! Ga (vanaf eind april)
hen op dat moment bezighoudt.
naar www.vijfhoekkunstroute.nl/kunstenaars en klik
Maurice Ploem: “Aan iedere
op de kunstenaar van wie je het werk wilt bekijken
editie verbinden we een pakkend
en het interview wilt lezen.
en creatief thema, dat steeds na
een paar goede brainstormsessies
binnen de initiatiefgroep ‘opborrelt’.
Zo hebben we bijvoorbeeld gehad:
Eetbare Kunst, De katten van Cajanus,
Lucide Dromen en Draagbare Kunst.”
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Nu de Vijfhoekkunstroute vanwege de
lockdown dit jaar voor de tweede maal geen
doorgang kan vinden, heeft de initiatiefgroep
twee activiteiten bedacht (zie elders op deze
pagina) die de herinnering aan de kunstroute
levend houden, zodat het in 2022 weer als
vanouds los kan gaan.

Deelnemende
kunstenaars en de
initiatiefgroep laten zich
inspireren door het
thema, waarbij de
verschillende, kleurrijke
parades door de wijk en
performances in de
Nieuwe Kerk zeker tot
de hoogtepunten
gerekend kunnen
worden.
(Maurice Ploem)

Doe mee met Tussen kunst en kids
Ben jij een echte kunstenaar en zit je op de basisschool? Doe dan
mee met de 5-Hoek Kunstopdracht 2021 en maak kans op een
leuke prijs, bijvoorbeeld een cadeaubon voor echte kunstschildermaterialen! Ga naar: www.vijfhoekkunstroute.nl/tussenkunstenkids
voor de 5-Hoek Kunstopdracht 2021
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VAN DE WIJKRAAD

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!

conﬂictbemiddeling
life coaching

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

DE WIJKKRANT EN DE WIJKRAAD
‘Een babbelavond - dat is de wijkraadsvergadering, hoe
gemoedelijk ook van sfeer, zeker niet.’ Aldus toenmalig
wijkbewoonster Hetty Vogels in het eerste Binnenblad in 1988.
In de jaren daarna zou ze trouw de vergaderingen blijven
bezoeken en er uitgebreid verslag van doen. Al dan niet samen
met leden van de wijkraad. Bladerend door oude jaargangen
ontdekken we dat sommige nummers van Binnenblad pagina’s
lang werden gevuld met de complete wijkraadnotulen.
Interessant natuurlijk, maar soms geen pretje om je doorheen
te worstelen.
De komst van de wijkraden in Haarlem, begin jaren zeventig,
viel in onze wijk samen met de oprichting van de eerste echte
wijkkrant Lokaal (tot eind 1986 de voorloper van Binnenblad).
Althans in de herinnering van Nel Hoogkamer die jarenlang aan
het blad verbonden was. De wijkraad drukte ook een wisselend
stempel op het Binnenblad in al die 200 nummers. Niet goed te
achterhalen is waarom dat stempel soms heel aanwezig was en
soms heel summier door de pagina’s heen schemerde. Had dat
te maken met de populariteit van de wijkraad, de wisselende
invloed van de wijkraad op de gemeentepolitiek, of was het
gewoon een centenkwestie?

natascha klerks
in
verbinding

WijkraadBULLETIN

Exclusief b ij

Sc h re u d er & Kra a n :
Het Bavo mes,
vervaardigd uit origineel hout
van de Grote of St. Bavokerk
(023) 531 39 05
info@schreuder-kraan.com
www.schreuder-kraan.com

Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

www.CafedeRoemer.nl

Anno 2021 prijzen we ons gelukkig met een Binnenblad dat,
net zo betrokken bij de actuele thematiek als de wijkraad, een
onafhankelijke koers vaart: begaan met de wijk, en toch lekker
leesbaar. En met een wijkraad die na al die jaren nog volop
functioneert en die zich nog steeds inzet om discussies over de
toekomst van onze fijne wijk in goede banen te leiden.

VERKEER
De gemeente wil eind mei met een plan komen voor twaalf
in plaats van twee autoluwe straten. De Botermarkt en de
Barrevoetestraat worden, zoals eerder gemeld, fietsstraat. De
volgende straten gaan na 11 uur ‘op slot’ voor auto’s zonder
ontheffing: Breestraat, Tuchthuisstraat, Lange Bogaardstraat,
Wester Bogaardstraat, Vlamingstraat, Drappenierstraat,
Wolstraat (deels), Lange Annastraat, Lange Raamstraat en
Doelstraat (deels). Als de gemeenteraad instemt en krediet
verleent kan in 2022 de uitvoering beginnen.
Belangrijkste verkeersmaatregelen op korte termijn (mei 2021):
eenrichtingsverkeer in de Nieuwe Raamstraat en de Gedempte
Voldersgracht (noordzijde), geen vrachtwagens langer dan zeven
meter in een flink deel van de wijk.

PARKEREN
In de zomer verwachten we nieuws over een systeem met
wachtlijsten voor nieuwe parkeervergunningen om de leefbaarheid in de straten te verhogen. Dit binnen het kader van ‘Plan B’.
FIETSEN
Onder de gymzaal aan de Gedempte Voldersgracht is een
nieuwe buurtfietsenstalling gekomen.

NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Wijkagent 

MEER WIJKNIEUWS ELDERS!
Op de homepage van de
website van de wijkraad
(www. wijkraadvijfhoekhaarlem.nl) kun je je
abonneren op ieder nieuw
bericht en de digitale
nieuwsbrief (meer dan 1.000
abonnees!).
Adres: Nieuwe Kerksplein 17
E-mail: info@wijkraadvijfhoekhaarlem.nl
Wijkraadsleden: Annette
Schild, Jan Geerts, Jenne
Olijve. Aspirantleden: Bob
Crezee, Maarten Kleinman.

VERGADERINGEN
De wijkraad vergadert
momenteel vanwege Covid 19
alleen digitaal, iedere tweede
maandag van de maand. Ook
de jaarvergadering – altijd
een aangename bijeenkomst
met een thema, gezellige
muziek, films en een drankje
– moest digitaal. Via de
nieuwsbrief en de site werd
iedereen uitgenodigd deel
te nemen, zijn mening te
geven in een enquête en te
stemmen op de aspirantleden.
De deadline hiervoor was 7
april. Meer nieuws op de site.

Nood 112

Geen spoed 

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.

VERRASSING!
Coronatijden zijn niet voor
iedereen gemakkelijk. De
wijkraad heeft daarom een
aantal wijkbewoners met een
presentje verrast. Annette
Schild overhandigt hier een
doosje bonbons van Michel
Patisserie in de Grote Houtstraat aan Henk Zevenhoven.

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

Coördinator burennetwerk:
Annette Schild: 

06 37405668

Uitgebreide informatie over deze en andere projecten staat op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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MET IN DIT NUMMER O.A.

Van stencilen naar glossy
Verkeer: een never ending story
Vijfhoekkunstroute dit jaar digitaal
.........
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