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Ondernemers in beeld
Gevelstenen op de Botermarkt
Met vlag en wimpel
.........

#202

IN DIT NUMMER
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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

Gedempte Raamgracht 28 zw
2011 WJ Haarlem • 023 534 39 59
www.haarmodesilverstudio.nl
maandag en dinsdag gesloten

Lange Bogaardstraat. Want wie wordt er nu
’s ochtends wakker op een trampoline en gaat
al steppend door de wijk. ‘Leef vanuit je hart’,
het thema van haar leven.

BIJ DE COVER/P16-17
GEVELSTENEN OP DE BOTERMARKT
Deze wat wulpse dame met het anker over
haar schouder vinden we op Botermarkt 26,
Een ’wees’gevelsteen genaamd De Hoop. Want
hoewel gevelstenen zijn vastgemetseld aan
een huis, is helemaal niet gezegd dat ze altijd
op die plek aan dat huis hebben gezeten. Op
de cover de oudere versie, want in 2017 is de
gevelsteen gepolychromeerd (beschilderd).
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BOOMSPIEGELS OP HET
WILSONSPLEIN
Misschien is het je weleens opgevallen. Die mooie tuintjes rond de stam van de
bomen aan het Wilsonsplein. Die zijn daar
niet zomaar gekomen. Het Binnenblad spreekt
met initiatiefnemer Johan Overkamp en zijn
rechterhand in dit project Margriet Bokeloh.
Laat je inspireren door hun verhaal.

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

6
JE VINDT HIER WAT JE NIET ZOEKT
Zomaar een mooie uitspraak van een van de
drie ondernemers die we spraken in onze
serie Ondernemers in beeld. Jarco Huijsing van
Huijsing Books, Sjakie en Hans (Sjakie’s) en
Veerle Preyde van Mooiste Muren vertellen
over hun bijzondere winkel in onze buurt.
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

HET SPEELSE KIND AANZETTEN
“Bekijk het leven positief, maar belicht ook het
vrije, blije ervan”, zegt Meike Meinhardt uit de

10
MET VLAG EN WIMPEL
Dat lastige vak, die zeurende docent, de
verlokking van het mobieltje en ook corona
wisten ze te weerstaan. Het is ze gelukt. Feest!
Hoe was hun eindexamen-coronajaar? En
waar gaat hun toekomst naartoe? We vroegen
het zeven jonge wijkgenoten die dit jaar hun
diploma haalden.

13

DE WIJKRAAD WIKT,
COVID BESCHIKT
In 2020 was er geen wijkpicknick, geen wijkdiner, geen jaarvergadering
met borrel. Maar er is hoop! De wijkraad weet
niet van opgeven en meldt op haar website:
‘Ons onovertroffen wijkdiner gaat weer door!
Save the date: 22 november 2021’.

15
DE GROE(N)TEN VAN DE KLM
Sacha en Henri, beiden steward bij de KLM,
delen hun hobby: moestuinieren. Maar dan
wel op een heel bijzondere plek. Midden in de
stad op het Doelenplein hebben ze een deel
van het groen rond hun huis tot een sier- en
moestuin verbouwd. En als ze dan hoog in
de lucht op weg naar Alabama of Singapore
zijn, willen hun gedachten wel eens vertederd
afdwalen naar dat ene kleine laurier- of
wortelzaadje ver beneden hen.

EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee
filmkaartjes 20 • Hans Beentjes zoekt drie
jonge proeflezers uit de wijk voor zijn
jeugdroman Kat-en-muisspel.

Doolhof
Op een stoeltje op de stoep lees ik mijn
krantje in het aangename zomerzonnetje. Stopt er een auto voor mijn neus.
De bestuurster draait het raampje open
en vraagt: “Weet u hoe ik de buurt uit
kom?”
“Nou mevrouw,” antwoord ik naar
waarheid, “tot voorkort had ik een idee,
maar er zijn nieuwe verkeersmaatregelen van kracht, dus al slaat u me dood.
U kunt deze buurt het beste de komende tijd mijden.”
“Ja, maar ik woon hier,” zegt ze wanhopig, “in de Doelen. Weet u hoe ik tegenwoordig thuis moet komen? De Wilhelminastraat helemaal afrijden tot aan
de schouwburg, linksaf langs de singels
tot aan de Verfroller, hopen dat de brug
niet openstaat, even langs het Spaarne
en dan linksaf de Gedempte Oude
Gracht op tot voorbij het Verwulft,
linksaf de smalle Zuiderstraat in - mensen op het terrasje boos, en terecht - tot
aan de Jopenkerk. Vind je geen parkeerplaats kun je die enorme omweg
opnieuw maken. Allemaal vanwege het
eenrichtingsverkeer op de Gedempte
Voldersgracht waar niemand zich aan
houdt, maar ik wel, de boete is 130
euro!”
Ze stopt even om adem te halen, dus
zeg ik: “Ik hoorde dat het Nieuwe
Kerksplein alleen nog maar bereikbaar
is via de Doelstraat, en dan bij de Lange
Raamstraat rechtsaf. De meeste busjes
missen die afslag en proberen het dan
bij de Lange Annastraat. Die bocht is
veel te krap, dus moeten ze achteruit
terug. Maar ja, de buurt wordt autoluw
hè, zo dragen we allemaal ons steentje
bij.”
“Dat zal zeker helpen met al dat heen
en weer gerij,” zegt ze boos.
“In antwoord op uw vraag, mocht u het
Nieuwe Kerksplein ooit bereiken dan
mag u tegenwoordig rechtsaf via de
Nieuwe Raamstraat de buurt uit. Als u
tenminste daar geen vuilniswagen tegenkomt, die de bochtjes ook niet kan
nemen.”

Binnenvetter
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SPIEGELS OP HET PLEIN
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

Misschien is het je weleens opgevallen. Die mooie tuintjes rond
de stam van de bomen aan het Wilsonsplein. Die zijn daar niet
zomaar gekomen. Het Binnenblad spreekt met initiatiefnemer Johan
Overkamp en zijn rechterhand in dit project Margriet Bokeloh.

o’n stukje grond rond de stam van een
boom wordt een boomspiegel genoemd.
Via de boomspiegel krijgen de wortels van de
boom voldoende lucht en water. Deze ruimte kun
je ook heel goed beplanten en het is een leuke en
eenvoudige manier om de straat op te fleuren en
de stad groener te maken. Zo begon ook Johan een
aantal jaren geleden de boom voor zijn huis aan het
Wilsonsplein te beplanten.
Johan: “Ik heb de laatste twintig jaar op verschillende
plekken gewoond en elke keer als ik weer
uitgebloeide narcissen of blauwe druifjes had, vond
ik het jammer om ze weg te gooien, dus plantte ik
deze altijd in een plantsoen of een grasveld. Elke
keer komt dat weer terug en dat vind ik zo leuk.
En zo begon ik vier jaar geleden ook bij de bomen
hier voor de deur”. Vervolgens verzamelde Johan
andere planten en breidde dit ook uit naar de
andere boomspiegels. Op den duur werd het toch
aardig wat werk om het goed te onderhouden en
heeft hij Margriet gevraagd hem hierbij te helpen.
De bewoners van het plein reageerden enthousiast,
evenals mensen uit de wijk. Zo is het van dat eerste
narcissenplantje tot een buurtproject uitgegroeid.
Margriet: “Er is sowieso veel initiatief in de Vijfhoek
om er voor je huis iets leuks van te maken. Potten en
zinken teilen met planten of bloemen en bankjes voor
de deur. De pleinbewoners vonden dit initiatief heel
leuk en er gingen steeds meer mensen meedoen.
Inmiddels zijn alle boomspiegels rondom het
Wilsonsplein geadopteerd en beplant.”
Er is een goede taakverdeling en iedereen is
verantwoordelijk voor zijn/haar boom en anders
houden Margriet en Johan dit in de gaten. Johan:
“Als je een boomspiegel wilt beplanten dan kun je
daar een aanvraag voor doen bij Spaarnelanden. Je
adopteert dan als het ware de boom, die op jouw
naam komt te staan. Spaarnelanden slaat er dan
een rood paaltje in zodat zij weten dat daar niet
geschoffeld mag worden.”
Er is een goede samenwerking met de Spaarnelandenmedewerkers Recep en Annemiek. Johan: “Er werd
door hen zelfs voor potgrond gezorgd en zaadjes voor
wilde bloemen. Als er iets moet gebeuren dan is één
belletje genoeg. Zij vinden het ook leuk als bewoners
zelf deze initiatieven nemen.”
De boomspiegels maken de buurt niet alleen groener,
het initiatief heeft ook een verbindend element. Door
samen te planten en het onderhoud te doen, is er

Maak de wijk nog mooier!

ook veel meer sociaal contact. Je leert elkaar echt
beter kennen. Daarnaast is het leuk voor alle mensen
die gebruikmaken van het Wilsonsplein.
Margriet: “Soms wordt gedacht dat er alleen
kleine kinderen op het plein spelen maar je ziet
hier mensen van alle leeftijdscategorieën, van
jong tot oud. Er worden hier hele voetbal- en
basketbalcompetities uitgevochten door jongeren
en volwassen mannen en vrouwen.”
Johan zou graag nog een pleidooi houden voor een
jeu-de-boulesbaan in het groene gedeelte van de
speeltuin. Johan: “Ik vind echt dat er iets moet
komen voor de oudere generatie, daar is behoefte
aan. Er is ruimte voor en zo haal je oudere mensen
ook meer uit hun isolement en breng je mensen nog
dichter bij elkaar.”
Een wens van Johan en Margriet is nog dat hondenbezitters meer verantwoordelijkheid dragen voor
de uitwerpselen van hun honden. Ze zijn in gesprek
met de afdeling Handhaving of die hierin iets kunnen
betekenen.
Zou je ook graag een boomspiegel willen beplanten
in jouw buurt? Stuur een mail naar participatie@
spaarnelanden.nl Op de site van Spaarnelanden kun
je meer informatie vinden www.spaarnelanden.nl
(zoek op: boomspiegel adopteren).
Heb je interesse in of wil je meedenken over een
jeu-de-boulesbaan in het groene gedeelte van het
Wilsonsplein of weet je hoe dit voor elkaar te krijgen,
stuur dan een mail naar Johan: johnok@telfort.nl
Tekst en foto's: Daniella Konopasek

Laat je
inspireren
door de
boomspiegels
aan het
Wilsonsplein
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Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: Thera ter Beek
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DE MOOISTE MUREN De naam zegt het al:
De Mooiste Muren heeft alles in huis om iedere
muur mooier te maken. Het is een speciaalzaak
in behang, stoffen en verf. En met, zo durft
eigenaresse Veerle Preyde wel te stellen, een
unieke hoeveelheid staalboeken. Het is een
exclusieve ‘snoepwinkel’ op dit gebied.

SJAKIE’S Net om het hoekje van de Gierstraat,
in de Breestraat zit Sjakie’s. Al meer dan vijftien
jaar een ‘museum van een winkel’ met spullen
en dingen waar je een huis leuker mee kunt
maken. Tijdloos, al dan niet gerecycled, zelf
ontworpen en gemaakt en alles zo eerlijk mogelijk
geproduceerd, fair trade en duurzaam. Want dat
zit Sjakie in het bloed.

“Je vindt wat je
niet zoekt”
HUIJSING BOOKS Een plek waar
verhalen samenkomen, van struinen tussen
tweedehandsboeken, om te lezen op een van
de chesterfields achterin of om gewoon even
gezien en gehoord te worden. Dat vind je bij
Huijsing Books, sinds begin 2018 gevestigd
aan het begin van de Gierstraat. Als je er
eenmaal binnen bent geweest, kom je er
gegarandeerd vaker.
Eigenaar Jarco Huijsing startte deze
bijzondere winkel vanuit een onvermoeibare
nieuwsgierigheid naar verhalen en de
langgekoesterde wens ooit een antiquariaat
te beginnen. Dus begon hij, na vele
omzwervingen, beroepen en een achtergrond
als docent geschiedenis met de verkoop van
tweedehandsboeken. Langzaam groeit ook
de hoeveelheid antiquarische boeken en dat
breidt zich gestaag uit. De brede collectie
in andere talen is opvallend, van Engels en
Spaans tot Hebreeuws. En ook boeken van
lokale schrijvers hebben een eigen plek in de
winkel.
Mensen van alle leeftijden en verschillende
nationaliteiten vinden de winkel inmiddels.
Wie denkt dat jongeren niet meer lezen,
ontdekt hier het tegendeel: meer dan de helft
van de klanten is jonger dan dertig. Maar
iedereen is welkom, wie of wat je ook bent en
of je nu van Heleen van Royen of van Tolstoj
houdt. Het assortiment wordt iedere keer
meer afgestemd op de vragen die hij krijgt. En
zoek je iets specifieks: Jarco kent ieder boek
in zijn winkel en gaat anders elders voor je
zoeken. Net zo lang tot hij het heeft.
Uiteindelijk gaat het Jarco om het bewaken,
bewaren en doorgeven van verhalen. En die
vind je bij Huijsing Books volop! Let als je
langsloopt ook eens op de steeds wisselende
boeken in de etalage. Daar kan zomaar een
onverwachte combinatie liggen. Schroom niet
daar eens het gesprek over aan te gaan. Want
daar ontstaan weer nieuwe verhalen!

De Mooiste Muren heeft inmiddels twee winkels
in de Gierstraat. De een heeft vooral het behangen het stoffenassortiment. De andere winkel
heeft meer dan 7500 kleuren verf waar je uit
kunt kiezen en woonaccessoires. De unieke
collectie trekt niet alleen Haarlemmers aan.
Klanten komen van over de hele wereld zoals
Japan, Rusland en Amerika. En als zij reviews
op de website achterlaten, dan trekt dat direct
weer nieuwe klanten aan.

De winkel leent zich om er tijd voor uit te trekken
en rustig te neuzen. Hoe langer je kijkt, hoe meer
je ziet. Geheid dat je niet zonder lege handen
de deur uit gaat! Alles zorgvuldig uitgekozen
of ontworpen of gemaakt door Sjakie zelf. Van
sieraden tot patchworkkleden, droogbloemen in
glazen stolpjes tot stempels, die je ook zelf kunt

“Ook al is
het
nieuw,
het ziet
eruit als
oud”

laten ontwerpen. Verder zijn er meubels van Piet
Hein Eek, Rob Meggelaars en vintage meubels
en serviezen, behang, kussens, boeken, vazen,
lampen.
Toen een jaar of tien geleden de winkel te vol
werd, werd een tweede geopend. Deze ligt net
iets buiten de Vijfhoek, in de Koningstraat. Waar
je in de winkel in de Breestraat meer de grote
en luxere artikelen vindt (maar wel voor ieder
budget), heeft de andere winkel meer cadeauartikelen, vaasjes, papier, schrijfwaren en een
uniek groot assortiment aan snoeren en fittingen
voor een ‘do it yourself lamp’.
Een echt favoriet product vindt Sjakie moeilijk te
kiezen. Maar haar man Hans, die sinds een paar
jaar de winkel in de Breestraat runt, is groot fan
van de ‘About blanks’ boekjes. Notitieboeken in
een kaft van een bestaand boek. En ook hierin
zijn ze kritisch: alle boekjes die in de winkel
liggen zijn door hen zelf uitgekozen.
Sinds vorig jaar heeft Sjakie’s ook een webshop.
Alles wat wordt verstuurd, wordt ingepakt in
dozen waarin ze zelf spullen binnenkrijgen. Want
‘waarom gooi je aan de ene kant dozen weg en
koop je zelf weer nieuwe’. Dat is de filosofie van
Sjakie ten voeten uit!

Logisch dat Veerle dit niet alleen doet. Ze heeft
een heel team van zo’n tien gepassioneerde
mensen met verschillende specialismen en
achtergronden, waardoor iedere klant altijd
een passend advies kan krijgen. Dat is ook het
uitgangspunt van Veerle en haar team: iedereen
kan bediend worden. Maar wel met exclusieve
producten van een hoge kwaliteit.
Het draait bij De Mooiste Muren echt om wat
de klant wil en om samen te komen tot de juiste
sfeer of identiteit en passend in de context
van de ruimte. Aan trends wordt dan ook niet
gedaan; de klant met zijn of haar wensen
staat centraal. Die klant kan rekenen op een
advies van hoog niveau, dat eerlijk is, maar óók

“Trends
lap je
toch
gewoon
aan je
laars”

praktisch. En als er onverhoopt toch iets niet
in de winkel is, dan kan er altijd aan gekomen
worden. De stylisten geven trouwens niet alleen
adviezen in de winkel, ze komen aan huis voor
uitgebreid kleuren- en materiaaladvies.
Binnenlopen en rondkijken in de winkel kan
altijd. Wil je echt aandacht, maak dan een
afspraak.
7

WOON JIJ OOK HIER?

•

•

iemand aan de slag ga. Alles om de beweging
gaande te houden, helderheid te geven aan
vraagstellingen, openheid te bieden om veilig
te kunnen onderzoeken en zo het leven te
blijven ontdekken. Ik heb de gave dat ik met
mijn hart zonder woorden kan luisteren naar
het hart van een ander. Door mijn handen bij
een massage op iemand te leggen krijg ik veel
informatie binnen. Daarmee vertolk ik wat het
hart van iemand anders te vertellen heeft en
wat diegene nodig heeft.”

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

timmer - en herstelwerkzaamheden

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

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.

‘Leven vanuit je hart’,
een belangrijk thema
in het leven van Meike
Meinhardt (45).

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

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.•

Samen met haar twee
kinderen Liz (11) en
Zen (15) woont ze in de
Lange Bogaardstraat.
Je herkent haar aan de
rode step waarop ze
door de wijk rijdt om
‘het speelse kind in
haarzelf aan te zetten’.
Net zoals ze ’s ochtends
op de trampoline
wakker wordt.
Vanuit haar motto ‘Alles
is energie, en energie
is in beweging’ heeft ze
ook haar werk gemaakt.
Met behulp van yoga,
familieopstellingen,
coaching,
massagetechnieken
en verschillende
oefeningen neemt ze je
mee op een privéreis
terug naar je hart.

Te heet gewassen
“Ik ben geboren en getogen Amsterdammer en
kom uit de Jordaan. Bijna dertien jaar geleden
verhuisde ik naar Haarlem en kwam eerst
op de Bakenessergracht te wonen. Zo’n vijf
jaar later belandde ik in de te heet gewassen
Jordaan van Haarlem: De Vijfhoek. Haarlem is
veel vriendelijker dan Amsterdam en voor mijn
kinderen een fijne stad om op te groeien. Nu
mijn beide kinderen hier op school zitten, wil
ik ook echt niet meer terug naar Amsterdam.”
Fijnste plekje
“De mensen in de Vijfhoek vind ik het leukst.
Echt een dorp in een stad, met name in de
zomer. Iedereen lekker buiten, kletst met
elkaar en springt bij als er hulp nodig is.
Tegelijkertijd moest ik er wel aan wennen dat
de buren meteen alles van je willen weten
of terugkoppelen dat je hond te hard blaft. Ik
heb een heel klein tuintje, maar ik zit het liefst
op mijn bankje voor de deur. Lekker in het
zonnetje met een koffie of een wijntje.”
Stem van je hart
“Eenentwintig jaar geleden werd ik op straat
ontdekt door een scout voor modellenwerk.
Al na drie maanden vond ik dat werk veel te
oppervlakkig en ben ik een massageopleiding
gaan doen. Vanaf dat moment doe ik mezelf
elk jaar een opleiding cadeau. Middels al
die opleidingen heb ik een combinatie van
transformatieve yoga, massages, coaching
en opstellingenwerk gemaakt in mijn praktijk
aan de Wilhelminastraat. Ik geef korte
privé-retraites waarin ik een paar uur met

Buitenspelen
“In de coronaperiode, een tijd waarin we ons
allemaal aan strikte regels moesten houden,
kwam ik erachter dat veel mensen in de
serieusheid waren geschoten. Op een gegeven
moment had ik een meisje van zeventien jaar
in mijn praktijk dat daardoor niet eens meer
puber kon zijn. Het speelse was er totaal uit.
Na de tweede lockdown merkte ik dit bij bijna
al mijn cliënten. Ze namen het leven net iets
te serieus. Zo ontstond de behoefte om het
vrije kind in jezelf weer aan te spreken, zodat
je lichter en blijer het leven leidt. Ik heb toen
de post ‘tikkie jij bent hem’ op mijn Instagramaccount geplaatst om volwassenen op te
roepen om weer kinderspelletjes te gaan doen,
zoals vliegeren of knikkeren op de Botermarkt.
Je wordt oud als je niet meer buiten speelt.”
Tikkie jij bent hem
“Een van mijn specialismes is het leven
positief bekijken, maar ook het speelse en
het vrije blije ervan te belichten. Vanuit het
thema ‘tikkie jij bent hem’ ben ik een boek
gaan schrijven met dezelfde titel, waaronder
‘neem ook dit boek niet te serieus’ komt te
staan. Door middel van metaforen probeer
ik mensen bewust te maken van wat ze nu
eigenlijk aan het doen zijn en hoe je dat kan
veranderen. Het is een licht en luchtig nonfictie zelfhulpboek waarin verschillende types
als ‘meneer innerlijke criticus’, ‘mevrouw de
toekomst’, ‘het verleden’ en ‘het kind’ aan
tafel zitten. De verdeling van deze types is per
individu anders. Maar wat gebeurt er met de
dynamiek als we het kind eens wat meer naar
voren laten komen?”
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Thera ter Beek
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GESLAAGD!
VAN LINKS NAAR RECHTS:

Half juni hingen de
vlaggen uit met leeggekiepte boekentassen
eraan. Klaar, geslaagd
voor het eindexamen,
de middelbare school
zit erop. Dat lastige vak,
die zeurende docent,
de verlokking van

ROOS BURLAGE [1]
16 jaar en woont in de Lange Annastraat
Hoe was je eindexamenjaar? “Ik heb
vmbo gedaan aan het Montessoricollege
in Aerdenhout. En mijn vakkenpakket was
Economie en Maatschappij. Wij mochten
afgelopen jaar als eindexamenklas wél naar
school. We zaten met de hele klas op 1,5 meter
in de aula of in het gymlokaal. Het leukste was
de gezelligheid. Het jammere dat door corona
veel leuke activiteiten en ook onze skireis niet
doorgingen. Ik had helemaal geen stress voor
het examen tot de dag ervoor, tóén voelde ik
wel stress. Ik had dat eerder gewild, zodat ik
meer ging leren. Ik stond er best goed voor en
ben goed geslaagd.”
Wat ga je hierna doen? “Na de zomer ga ik havo

Wat ga je hierna doen? “Ik heb een
tussenjaar en wil deelcertificaten halen in
natuurkunde en wiskunde B, zodat ik me kan
aanmelden bij de TU Delft voor bouwkunde.
Ik wil ook werken en vooral trainen voor
basketbal. Afgelopen jaar kon dat door school
én door corona bijna niet. Ik speel eredivisie
en train vaak en in het weekend hebben we
wedstrijden in het land. Ik probeer dit jaar ook
toe te werken naar een scholarship voor een
Amerikaans college, waar ik op het hoogste
niveau kan basketballen. Lukt dat niet, dan
wordt het meteen bouwkunde.”
ESMÉE BERKHOUT [3]
15 jaar en woont aan de Oranjekade
Hoe was je eindexamenjaar? “Ik heb examen

JULIUS VAN NOORTWIJK [4]
19 jaar en woont aan de Wilhelminastraat
Hoe was je eindexamenjaar? “Ik heb
atheneum gedaan aan het Sancta (Lyceum
Sancta Maria). Ik had het vakkenpakket
Natuur en Gezondheid omdat ik biologie en
scheikunde erg interessant vind. Afgelopen
jaar heb ik heel weinig gedaan. Ik ben weinig
op school geweest, veel lessen waren online.
En als we op school waren was onze klas
verdeeld over twee lokalen met één docent.
Zodra die weg was, voerden wij niets uit.
Maar ik had goede toetsweekresultaten. De
examenfeestjes zijn dit jaar wel anders, door
corona zijn er minder en die zijn niet heel
groot. Vrienden vind ik het belangrijkste van
school. Het enige dat ik van school ga missen

meer omzet door middel van sociale media.
Als ik mijn systeem erop los laat, hebben die
ondernemers in het eerste jaar dertig tot
veertig procent meer omzet. Toen ik vijftien
was begon ik al met een webwinkeltje. School
zelf vond ik niet zo leuk. Ik vind dat het
schoolsysteem te weinig toelaat om je passie
te ontdekken. En het is jammer dat er geen
vak als ondernemerschap is. Gezelligheid met
vrienden vind ik heel belangrijk op school.”
Wat ga je hierna doen? “Ik ga een hbo-studie
in ondernemerschap doen bij Team Academy,
waarbij ze je met allerlei mentoren helpen
op alle aspecten van ondernemerschap om je
bedrijf nog verder uit te bouwen. Ik houd van
ondernemen, daarin wil ik door.”

niet wat voor baan ik later wil, maar wel wat ik
níét wil: een kantoorbaan. Het moet iets zijn in
de sociaal-maatschappelijke richting.”
ROBIN VAN AS [7]
16 jaar en woont in de Korte Houtstraat
Hoe was je eindexamenjaar? “Ik heb havo
gedaan op het Eerste Christelijk Lyceum met
het profiel Economie en Maatschappij. Ik was
enorm gestresst in de examenperiode, maar ik
ben geslaagd zonder onvoldoendes. De stress
kwam doordat ik door online les te weinig had
gedaan. Op een gegeven moment heb ik tegen
mezelf gezegd: Robin, nu ga je echt iets doen.
Toen ik heb een planning voor mezelf gemaakt
en alle achterstanden ingehaald.”
Wat ga je hierna doen? “Ik ga hbo recht in

het mobieltje en ook
corona wisten ze te
weerstaan. Het is
ze gelukt.

Met
vlag
en wimpel

Feest!

[1]

Hoe was hun eindexamen-coronajaar? En
waar gaat hun toekomst
naartoe? We vroegen
het zeven jonge wijkgenoten die dit jaar hun
diploma haalden.
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[4]

[2]

doen op het Kennemer Lyceum in Overveen. Ik
heb al twee jaar op het Kennemer gezeten, maar
toen ben ik afgestroomd naar de mavo. Ik vond
het een leuke school, dus dacht: ik ga terug.”
BORIS BEERMAN [2]
18 jaar en woont aan het Doelenplein
Hoe was je eindexamenjaar? “Ik heb het
Stedelijk Gymnasium gedaan, Cultuur en
Maatschappij. Ik had er eerst nog natuur- en
wiskunde B bij omdat ik bouwkunde wilde
studeren en alle opties open wilde houden.
Maar de betavakken werden toch te zwaar.
Ik vond het vervelend dat door corona alles
waar je naar uitkijkt, de Romereis en de
werkweek, niet door zijn gegaan. Maar fijn
was wel dat ik afgelopen jaar meer tijd had
om met vrienden af te spreken, doordat mijn
sport door corona uitviel.”

[3]

mavo gedaan aan het Spaarnecollege. Zorg en
Welzijn. Ik heb op meerdere scholen gezeten.
Ik heb adhd en concentreren was voor mij
lastig. Nu gaat het stukken beter. Ik slikte
er ooit pilletjes voor, maar daar ben ik mee
gestopt. Daar was ik mezelf niet mee. Het
Spaarnecollege is een grote school en vol,
maar in mijn klas zaten gelukkig maar achttien
kinderen.”
Wat ga je hierna doen? “Ik ga de opleiding
voor pedagogisch medewerker doen aan het
Nova College. Dat is echt de richting die ik
in wil. Ik wist al sinds de basisschool dat ik
dit wilde. Ik pas vaak op en ik heb vijf kleine
broertjes en zusjes. Bij een studiedag help ik
in de kinderopvang met de baby’s. En ik wil
volgend jaar doorgaan met het vakantiewerk
dat ik nu doe bij Kraantje Lek. Ik vind het
heel gezellig daar.”

[6]
[7]
[5]
zijn de lessen Duits in de bovenbouw. We
hebben zo gelachen door de docente.”
Wat ga je hierna doen? “Ik ga criminologie
studeren in Rotterdam. Ik ben bij diverse
studies gaan kijken, maar dat sprong er bij mij
echt uit. Je krijgt er veel psychologie en ook
recht. Ik blijf de eerste maanden nog thuis
wonen, daarna ga ik naar Rotterdam.”
ALEXANDER KOPPERS [5]
18 jaar en woont in de Sophiastraat
Hoe was je eindexamenjaar? “Ik heb
atheneum gedaan aan het Lyceum Sancta
Maria met het profiel Economie en
Maatschappij. Ik ben erg geïnteresseerd in
economie en ondernemerschap en heb zelf
een klein bedrijfje Ad-Venture Solutions.
Een marketingbureau waarbij ik bedrijfjes
in Haarlem e.o. help met het creëren van

LISA REIJNDERS [6]
18 jaar en woont in de Wolstraat
Hoe was je eindexamenjaar? “Ik heb op
het Rudolf Steiner College gezeten, de
Vrije School, heb atheneum met Cultuur en
Maatschappij gedaan. Ik heb zelf gekozen voor
die school vanwege de creatieve vakken. De
eerste drie jaar kun je daar echt werken met
het principe hoofd, hart en handen en sociale
vaardigheden krijgen veel aandacht. Maar de
laatste twee of drie jaar moet je echt aan de
bak, dan moet je inhalen, dat was wel zwaar
voor mij. Maar ik heb het gehaald. Én ik heb
het leuk gehad. Voor mij zijn mijn vriendinnen
het allerbelangrijkst van school.”
Wat ga je hierna doen? “Ik ga een tussenjaar
nemen. Ik ga drie maanden naar Malaga,
Spaans leren. Misschien ga ik daarna
vrijwilligerswerk doen in Afrika. Ik weet nog

Leiden doen. Ik wil mijn propedeuse halen en
daarna een tussenjaar doen. Ik weet nog niet
precies hoe ik dat dan ga invullen. Daarna
wil ik rechten gaan studeren. Ik weet al sinds
groep 8 dat ik dat wil. Ik vond series over
rechtszaken heel leuk, maar het leek me niet
leuk om met criminelen te werken. Ik vind
kinderen leuk, dus wil ik jeugdrecht gaan
doen. Ik wil kinderen die worden mishandeld
als advocaat vertegenwoordigen of bij een
scheiding. Mijn grote droom is een eigen
advocatenkantoor.”

Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: uit eigen bezit en Ellen Vestjens
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WIJKFESTIVITEITEN

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

Ooit meldden we steevast in ons augustusnummer hoe leuk het was. Bijvoorbeeld in 2018:
‘Picknick smaakt naar meer - Stralend weer,
130 leuke mensen, fijne muziek, leuk theater,
lekker gek doen op het springkussen. De eerste
wijkpicknick op 30 juni kon niet beter. Deelnemers
deden zich tegoed aan zelf meegenomen hapjes
en drankjes en proefden de spullen van anderen.
Ook fijn: na afloop hielpen veel mensen met
opruimen’. En hoopvolle berichtgeving in 2019:
‘De wijkpicknick was weer een feestje… volgend
jaar weer?’
Niet dus. Na twee afleveringen kwam een eind
aan de wijkpicknick die vanaf 2018 in juni wordt
georganiseerd. Annette Schild, een van de leden
van de wijkraad, kwam ooit met het idee. Ter
opfrissing van uw geheugen: de wijkraad regelt
het meubilair en een DJ, alle aanwezigen nemen
zelf hun eten en drank mee. Een American StyleParty dus. Het doel is duidelijk: een gezellige buurt
waarin velen elkaar kennen, waarderen en helpen.

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

De
Wijkraad
wikt,
Covid
beschikt

Niet alleen de picknick moest wijken voor
Covid-19. Alweer bijna twee jaar geleden, op
maandagavond 25 november 2019 was de Nieuwe
Kerk voor de laatste keer de mooie locatie voor
het wijkdiner. ‘Mooi gedekte tafels in een met
kaarsjes verlichte Nieuwe Kerk, een heerlijk
driegangendiner en gezellig bijkletsen met
wijkbewoners aan lange tafels,’ lezen we in de
oproep op de website van de wijkraad. Die oproep
was niet vergeefs. ‘Ruim 120 gasten hadden een
sfeervolle, gezellige en smakelijke avond’.

UW UITVAART, MIJN ZORG
www.loeshofhuis.nl
06 55797585 - 24/7 bereikbaar

Tja, dat was allemaal voor maart 2020, toen
de persconferenties begonnen en corona de
regie over ons leven overnam. Geen wijkpicknick,
geen wijkdiner, geen jaarvergadering met borrel.
Althans, de jaarvergadering kon op een of andere
manier digitaal nog wel doorgang vinden, maar
hoe doe je dat met een borrel?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner
Open dinsdag tot en met zondag
van 12.00 -22.00 uur
info@restaurantaantplein.nl
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023 - 303 68 96

In juni van dit jaar leek het er even op dat de versoepeling van
de coronamaatregelen het misschien wel mogelijk zou maken om,
bijvoorbeeld in september, toch nog de eerder gecancelde wijkpicknick
te organiseren. Althans, dit idee ontstond ter redactievergadering op een
zonnige juniavond op het Nieuwe Kerksplein, het vaste decor voor de
picknick. Maar voordat de redactie dit stoutmoedige plan serieus aan de
wijkraad kon voorleggen, gooide de delta-variant - we zijn al toe aan de
vierde letter van het Griekse alfabet - roet in het eten.

Maar er is hoop! De wijkraad weet niet
van opgeven en meldt op haar website: ‘Ons
onovertroffen wijkdiner gaat, na een jaartje te
hebben overgeslagen (corona…), weer door!
Save the date: 22 november 2021’. Zou het leven
dan echt weer zijn normale gang nemen en zien
we elkaar op die datum bij het diner? En begin
volgend jaar bij de borrel, en in juni 2022 bij de
picknick? Laten we het hopen. Maar we nemen er
geen voorschot op. Het Griekse alfabet is nog lang.
Tekst: Klaas van Noortwijk
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MOESTUINIEREN OP HET DOELENPLEIN

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

W

ie na de coronacrisis weer intercontinentaal
verbouwen? Toegegeven het gaat niet vanzelf, er is
gaat vliegen, kan ze op tien kilometer hoogte kennis voor nodig en er zit best veel werk aan voordat
heel geconcentreerd aan het werk zien: Sacha je je eerste tomatensalade kunt uitserveren”, aldus
en Henri uit Haarlem, beiden steward bij de KLM. Strak
Henri. “Als een van ons geland is en ’s ochtends om zes
in het pak en in smetteloos witte shirts vliegen ze van
uur thuiskomt, dan volgt eerst een inspectieronde op
hot naar her. Tijdens de reis waken ze erover dat het
de grond langs de rabarber, de tomaten, de salie of de
hun passagiers aan niets ontbreekt. Ze zijn één team.
broccoli.”
Wonen doen ze samen, maar vliegen dan weer niet.
Sacha: “Het geeft een merkwaardig gevoel
Ieder heeft zijn eigen rooster. En wat ze ook samen
van voldoening als je ziet dat alles groeit
delen is hun hobby: moestuinieren.
en bloeit en er fris bijstaat. Vooral als je
bedenkt dat we met ‘nul-komma- nul’
kennis aan dit avontuur zijn begonnen.
Van de buren kregen we een boek over de
‘makkelijke moestuin’ van een zekere Jelle.
Dat was een heel lui jongetje dat op zijn
veertiende jaar begon, geïnspireerd door het
boek Square foodgardening. Een hele nieuwe
manier van tuinieren waarbij je vergeleken
met de traditionele tuin slechts twee procent
van het werk hoeft te doen. Dat sprak dat luie
jongetje (en ons ook) wel aan! De grootte van de
tuin doet er niet toe, je kunt zelfs op een balkon
een moestuin van een vierkante meter maken.”

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
023-534.09.49

Sacha en Henri kozen voor een moestuin, deels
gebouwd op de kennis vergaard uit ‘De makkelijke
moestuin’ en deels gebaseerd op hun eigen
experimentele aanpak. Te midden van een paar
vierkante meter ganzerik, een plantengeslacht
met de botanische naam Potentilla en met een sterke
medicinale werking staan zelfgebouwde vierkante en
langwerpige bakken waar Sacha en Henri de heerlijkste
groenten in kweken. En dan gaat het niet om een paar
zielige boontjes.

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

Wolstraat 5 Haarlem

U moet de
groe(n)ten
van de KLM
hebben!
Tekst: Bertjan Schaminée
Foto's: Thera ter Beek

Op het Doelenplein hebben ze in overleg met Spaarnelanden een deel van het groen rond hun huis tot een
sier- en moestuin verbouwd. En als ze dan hoog in de
lucht op weg naar Alabama of Singapore zijn, willen hun
gedachten wel eens vertederd afdwalen naar dat ene
kleine laurier- of wortelzaadje ver beneden hen. Zou het
de kou trotseren, genoeg vocht hebben en de slakken
weerstaan? Moestuinieren is paradijselijk maar let op…
het is ook besmettelijk en volgens Sacha en Henri kun je
er verslaafd aan raken. Zo leuk, zo gezond en zo lekker
bovendien.
Eigen groente kweken
Volgens Sacha was het begin van de coronacrisis de
aanzet tot hun ‘groene-vingers’-hobby. Ze zagen hoe
snel de supers in de buurt werden leeggekocht. Niet
alleen het toiletpapier werd met winkelwagentjes
tegelijk afgevoerd, ook de afdelingen groenten, fruit en
kruiden lieten snel lege schappen zien. We gaan het zelf
verbouwen, besloten ze.
“Voor de deur hadden we hier een parkje dat toen
vol stond met hedera’s en lavendel. Daar kunnen we
toch ook onze eigen groenten en kruiden op gaan

De ideale Moestuinmix
Hier kijk je naar een compleet groenteassortiment
waar menige vegetariër opgewonden van raakt... En
alles op en top duurzaam en volledig organisch. Op
het Doelenplein wordt niet gewerkt met pesticiden,
verdelgingsmiddelen of extra kunstmest. De clou van het
kweken in bakken is dat je zelf eenmalig een voedzame
grond- en aardemix aanmaakt. Daar moet alles inzitten
wat je plant nodig heeft. Water, voeding en lucht zijn de
kritische succesfactoren bij het mixen van je eigen grond.
Heb je eenmaal de goede verhouding te pakken dan is
je teeltaarde meestal vrij van ziektes, onkruidzaden of
wortels. Je kunt dezelfde aardemix gebruiken voor elke
groentesoort die je wilt kweken. Omspitten en wieden
hoeft dan niet meer. Luister naar het advies van Sacha
en koop nooit goedkope moestuinmix. ‘Daar krijg je
enorme spijt van’.
Sacha experimenteerde en vond een mengsel van grove
vermiculiet, turf en natuurlijke voedzame compost.
Het resultaat maakt ook menige buur gelukkig. Want
buurtgenoten eten mee van de rijke oogst aan broccoli,
worteltjes, tijm, salie, rabarber, frambozen, tomaten.
Iedereen wil de groenten van Sacha en Henri proeven.
Enne oh ja, ook de groe(n)ten van de KLM natuurlijk!
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Gevelstenen op de Botermarkt

GEVELSTENEN IN DE VIJFHOEK

Vanaf ongeveer 1550 tot 1810 maakten gevelstenen het mogelijk snel
een adres te herkennen. Handig om reizigers de weg te wijzen. Met
de invoering van de huisnummers verdween deze functie en dienden
de stenen uitsluitend nog ter versiering. Binnenblad beschrijft met
enige regelmaat de gevelstenen en andere geveltekens in onze wijk.
Het polychromeren (beschilderen) van

gevelstenen is in vakkringen vaak onderwerp
van discussie en het geeft altijd gedoe, want
de meningen zijn verdeeld. Specialisten in
historisch kleurgebruik onderzoeken de stenen
op nog aanwezige verfresten. Dit is vaak een
hele klus omdat het rond 1900 mode was om het
‘eerlijke materiaal’ van de stenen weer te tonen.
Daartoe werden alle verflagen, voor zover door
de tijd al niet aangetast, zorgvuldig verwijderd.
Uit historisch onderzoek blijkt dat gevelstenen,
vanuit hun functie als opvallend ‘reclamebord’
oorspronkelijk beschilderd waren met felle
kleuren zoals goud, rood en blauw.
Op Botermarkt 27 zien we op de gevelsteen
een wapen met één ster en twee lelies. Het zou
een mooi voorbeeld van zo’n opnieuw ingekleurde steen geweest kunnen zijn, ware het niet dat
hij hoognodig aan een onderhoudsbeurt toe is.
Gelukkig wil de eigenaar dit laten uitvoeren.

Na het polychromeren

De huidige staat

 Dat een gevelsteen niet altijd een
afbeelding bevat maar soms alleen tekst,
zien we op nummer 9. Alleen bereikbaar
via een smalle gang ligt daar verscholen het
Bruiningshofje. Voor de argeloze toerist die
voor het gesloten poortje staat en denkt:
‘waar ben ik nu toch terechtgekomen’, is
boven de deur een naamsteen ingemetseld,
met informatie over wat men daarachter
kan verwachten. Wat er niet staat, maar
wat toch wel aardig is om te weten, is dat de
stichter van dit knusse hofje, Jan Bruininck,
zijn naam aan het hofje heeft gegeven.
Het Bruiningshofje is van oorsprong een
familiehofje voor Doopsgezinde oudere
vrouwen. Als de vrouwen uit de familie
Bruininck (de naam veranderde in de loop
van de tijd naar Bruining) een plaats op
het hofje wilden, kregen zij voorrang, mits
zij wel lid waren van de Doopsgezinde
Gemeente.

 Aan de zuidkant van de Botermarkt (de even nummers) treffen
we maar één gevelsteen aan, op nummer 26. Het prachtige oude
pakhuis met de glas-in-loodramen functioneerde lang als opslag
van drogisterij Van der Pigge, schuin ertegenover. Anton van Os,
gedurende 66 jaar (van 1910 tot 1976) de - volgens de website
van Van der Pigge ‘meest illustere’ - eigenaar van de drogisterij
verzamelde oude gevelstenen en kwam rond 1930 in het bezit
van dit exemplaar na de sloop van een pand in de Amsterdamse
Leidsestraat. Hoewel deze ‘weessteen’ goed bij het pand lijkt te
passen hoort hij er dus oorspronkelijk helemaal niet thuis.
Vaak maken stenen met de naam ‘De Hoop’ deel uit van een
serie van drie: Geloof, Hoop en Liefde, een veel gebruikt Bijbels
thema. In Haarlem is in de Ridderstraat, op nummer 22, de hele
serie nog te zien. Een anker staat voor ‘hoop’ omdat zeelui daar bij
noodweer hun hoop en vertrouwen op gevestigd hadden. De wat
wulpse dame met het anker over haar schouder is vormgegeven
naar voorbeeld van een prent uit de zestiende eeuw van Crispijn
van de Passe. In 1960 is de steen opgeknapt, in opdracht van de
Vereniging Haerlem. In 2017 hebben de bewoners het gehele
perceel opnieuw laten schilderen, waarbij ook de gevelsteen weer
werd gepolychromeerd.
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Terug aan de overkant zien we aan
de noordzijde van de Botermarkt, op
nummer 13, een gevelsteen met een precies
tegengestelde geschiedenis. Op dit pand,
volgens de steen uit 1611, bleef de gevelsteen
bewaard, maar is in de negentiende eeuw de
totale voorgevel vervangen. Alleen de steen
bleef zitten en kreeg een omlijsting.
Een ‘rosbaar’ was een draagstoel of
-koets die niet door twee stevige kerels
maar door twee paarden of muilezels werd
gedragen. Eeuwenlang was dit een deftig
vervoermiddel voor voorname lieden, in
dit geval een dame. Het is een raadsel
waarom dit huis ‘In den Rosbaer’ heette,
want de Vijfhoek stond niet bekend om zijn
voorname inwoners.
In 2009 was de steen toe aan een
uitgebreide onderhoudsbeurt. De
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
(SGVH) kreeg van de regenten van het
Bruiningshofje ernaast en van de eigenaar
van het pand het verzoek of ze wilde
meehelpen met het laten restaureren van de
gevelsteen. De SGVH riep daartoe de hulp
in van architectuurhistorica en specialiste
historisch kleurgebruik Olga van der
Klooster, die de kleuren zelf ter plaatse op
een palet samenstelde.


 Het prachtige pand op nummer 25 kent een bijzondere
historie. Naar alle waarschijnlijkheid is de architect van dit
bedrijfspand met woonhuis de beroemde stadstimmerman
Lieven de Key. Wie de kolossale Vleeshal op de Grote
Markt kent - een gebouw dat zeker van zijn hand is - zal de
overeenkomsten zien. Eveneens gebouwd in de Hollandse
renaissancestijl, is het een bakstenen huis met trapgevel,
invoegingen van natuursteen en rijk versierd met ornamenten,
zoals de ossenkoppen aan weerszijden van de ramen op de
eerste verdieping.
Vanaf de stadsbrand van 1576 tot aan het eind van de
zeventiende eeuw was het plein geen botermarkt, maar een
beestenmarkt. En dan is het begrijpelijk dat de eerste eigenaar
van het pand, gebouwd in 1609, een ‘vleijshouder’ was,
genaamd Daniel Deijs. Hij was ongetwijfeld paardenslager
van beroep en wilde dat ook laten weten. Hij noemde het
huis ‘Int Bruine Peerd’, misschien wel omdat zijn klanten
anders door de ossenkoppen in de war zouden raken. Maar de
paardenslagerij verdween en we pakken de geschiedenis van
het pand weer op aan het begin van de twintigste eeuw. Op de
begane grond treffen we een woonhuis aan dat rond 1906 werd
verbouwd tot een winkel met een fraaie etalage, bekroond door
een brede band tussen de twee ossenkoppen, in het midden
waarvan men een gevelsteen wilde plaatsen. In de tekstband
eronder staat al sinds 1609 gebeiteld: ICK WOUD DAT ICK
EEN PEERD COND GECRIJGEN - INT BRUINE PEERT
- DAT ELCKEEN PREES EN VAN VERACHTEN MOCHT
SWIJGEN, dus ging men op zoek naar een gevelsteen met een
paard erop. Vanwege de sloop van het pand op de Gedempte
Oude Gracht 84 kwam er een steen beschikbaar, genaamd
‘Het hollende Paard’. Een paardenslager zou natuurlijk nooit
een voorstelling van een wegrennend paard boven zijn winkel
willen hebben, maar voor de antiekzaak die er rond die tijd in
zat, was dat geen probleem.
Toen decennia later kruidenier De Gruyter zich in het pand
vestigde, wilde dat bedrijf zijn naam mooi centraal tussen de
ossenkoppen hebben staan. De gevelsteen met het hollende
paard verhuisde iets naar boven, tussen het eerste en tweede
raam. Niet echt lekker in het midden van het pand, maar dat
moest dan maar. En zo is het gebleven. Als je goed kijkt tussen
de lichtbakken van de gevelverlichting van de speelhal die
er nu alweer jaren in is gevestigd, kun je de - helaas nu nog
onbeschilderde - steen nog steeds zien. De ossenkoppen zijn
tegenwoordig wel gepolychromeerd.

Voor de serie over
gevelstenen in de
Vijfhoek hebben we
ons licht opgestoken
bij Martin Busker,
voor zijn pensionering
befaamd restaurateur bij de dienst
Monumentenzorg en
onder meer verantwoordelijk voor de
restauratie van vele
pareltjes in de stad,
zoals het Proveniershuis, de Janskerk, de
herinrichting van de
Bakenesserkerk, de
toren van de Nieuwe
Kerk en de raadzaal,
waarvoor hij ook de
meubels onder handen nam. In navolging
van Lieven de Key
dus een ‘stadstimmerman’ in de ware
zin des woords. Sinds
2001 is hij actief bij de
Stichting Geveltekens
Vereniging Haerlem
(SGVH),tegenwoordig
als vicevoorzitter.

Bronnen:
- Oude Gebouwen in
Haarlem – J.A.G. van der
Steur (1907)
- Jaarboek 1981 Vereniging
Haerlem: Haarlems
monumentenzorg in 1981
- Jaarboek 2009 en 2017
Vereniging Haerlem:
Nieuws over gevelstenen Martin Busker
Meer bijzonderheden
zijn te vinden in het
boek “Gevelstenen van
Haarlem” geschreven door
Peter van Graafeiland en
Theo Bottelier. Peter van
Graafeiland bereidt een
vernieuwde versie voor.
Tekst: Hans Smit
Illustraties: SGVH
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EXCLUSIEVE INTRODUCTIE

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

UHD TV
43PUS9235/12

WijkraadBULLETIN

€1199

VAN DE WIJKRAAD

NIEUWE KERKSPLEIN
Op het Nieuwe Kerksplein worden steeds meer fietsen, scooters en
motoren geparkeerd. De wijkraad overlegt of het anders kan. Juridisch
gezien is het plein voetgangersgebied en daarmee geschikt voor
spellen, evenementen en terras en niet voor motorvoertuigen. Die
horen in parkeervakken.

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!

FIETSENSTALLINGEN
De nieuwe buurtfietsenstalling op de Gedempte Voldersgracht/hoek
Doelenplein (dertig plaatsen) die Fietsstad Haarlem realiseerde, trok
zoveel belangstelling, dat hij binnen 24 uur vol was! Er ligt een voorstel
van Fietsstad bij de gemeente om binnen de algemene stalling in
Raaks III een hoek voor fietsen van buurtbewoners te reserveren. Van
de duizend plaatsen zouden er dan 32 via een afzonderlijke toegang
24 uur toegankelijk worden voor hen.
EXTRAATJE
De gemeente geeft in verband met corona de komende tijd 250.000 euro
extra voor kleinschalige en eenmalige initiatieven die bijdragen aan het
herstel van de lokale samenleving. Het gaat om ruimte voor positieve
ideeën van bewoners, ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. De bedragen lopen uiteen van minimaal 500 tot
maximaal 10.000 euro per idee.

natascha klerks
conﬂictbemiddeling
voor vrouwen

• arbeidsgerelateerd
• voor werkgever
en werknemer
• begeleiding bij
privévraagstukken
06-42920825
n.klerks@icloud.com
werkdagen:
dinsdag, donderdag en vrijdag

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. Op de homepage
van onze website (zie QR hierna)
kun je je abonneren op ieder
nieuw bericht op de website en
op onze digitale nieuwsbrief.

www.CafedeRoemer.nl

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

WIJKRAADSVERGADERING
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is maandag 13 september.
Onderwerpen voor deze vergadering
of meer informatie ontvangen? Mail:
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Veel van de berichten op deze pagina
in Binnenblad worden uitgebreid
toegelicht op onze site.

KORT NIEUWS
• Ons onovertroffen wijkdiner gaat, na een jaartje te hebben overgeslagen
(corona…), weer door! Save the date: 22 november 2021.
• De grotere terrassen van de horeca mogen voorlopig in verband met
corona tot 1 januari 2022 blijven. Daarna moet het weer naar ‘normaal’.
• Liander werkt nog tot begin september aan gasleidingen. Vragen? Bel
het bedrijf op 088 5426323.
• We zagen schetsen van de nieuwe fietsstraat in de Barrevoetestraat en
Keizerstraat. Kijk op onze website voor het laatste nieuws.
• Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om lege winkels in hoofdwinkelstraten (o.a. de Grote Houtstraat) ook andere bestemmingen te
geven. Denk aan een advocatenkantoor of een adviesbureau.
• Donderdag 26 augustus trapt de Stadsschouwburg om 20 uur na een
moeilijke (corona)periode het nieuwe seizoen af met een muzikale
komedie op het voorplein: KENAU XL.
• Je kunt nog tot 31 augustus gratis advies inwinnen over zonnepanelen
bij het Duurzaam Bouwloket. Zie onze site.

TELCAMERA’S
In onze wijk hangen drie telcamera’s:
op de hoek Botermarkt/Gierstraat,
halverwege de Gierstraat en in de
Grote Houtstraat bij AH. Ze tellen
anoniem voorbijgangers in twee
richtingen en vervangen de omstreden
Wifitrackers.
NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Nood
112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent 
mustafa.karademir@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	 511 49 50
Overlast Coffeeshop
The Lounge 
576 58 95
Overlast opvang
Wilhelminastraat
206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-enthuislozen
Stadsreiniging/
Spaarnelanden
751 72 00
Gemeente Haarlem:
www.haarlem.nl
14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-ofvraag-stellen of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu
551 78 45
Sociaal Wijkteam
023 5430997
sociaalwijkteamhaarlem.nl
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 oktober naar redactie.binnenblad@gmail.com
Uit de goede inzendingen trekken we de winnaar
van twee kaartjes voor een film naar keuze bij
Pathé Haarlem in de Raaks. De uitslag staat in het
volgende Binnenblad.
In het vorige nummer zag je één van de twee
koeienkoppen boven het pand van het casino aan
de Botermarkt, met daar tussenin de tekst: Ick
woud dat ick een peert con gecrijgen – int bruine
peert - Dat elckeen prees en van verachten mocht
swijgen. Anno 1609
Niks koeien, het gaat dus over een paard. En
dat paard zie je veel onopvallender daarboven
hangen. Dat heeft dan ongetwijfeld te maken met
paardenslager Daniel Deijs die hier vroeger zat.
Lees op pagina 16 en 17 het hele verhaal over deze
en andere gevelversieringen op de Botermarkt.

GEZOCHT:
drie jonge proeflezers
jeugdroman
Op 19 september verschijnt de jeugdroman Kat-en-muisspel van buurtgenoot
Hans Beentjes, die met zijn hondje Koekie in de Wolstraat woont. Hans
vindt het ontzettend leuk als jongeren uit de doelgroep (14/15/16 jaar) hun
mening over het boek geven. Daarom stelt hij drie boeken beschikbaar voor
jeugdige lezers. Binnenblad plaatst hun recensies in het oktobernummer.
Wat moet je doen?
Mail je naam, geboortedatum en adres
naar redactie.binnenblad@gmail.com
Een fotootje van jezelf erbij is leuk
en je mag ook vertellen of je vaak
een boek leest of juist niet. Bij meer
aanmeldingen wordt er geloot.
En dan?
Je leest het boek, verklapt niets tegen
anderen en aan de hand van een kort
vragenlijstje beschrijf je wat je van het
boek vindt. Meld je zo snel mogelijk
aan, maar in ieder geval voor 3 september. Je krijgt het boek dan ook heel
snel daarna, want je moet natuurlijk wel even de tijd hebben om het te lezen.
En op 22 september moeten we je recensie al binnen hebben! Onze wijk telt
vast veel recensenten-in-de-dop! We zijn benieuwd.
Namens Hans Beentjes en de redactie: succes!

ß
W i e W e e t Wa a r ?

Kat-en-muisspel
Het lijkt zo'n mooie oplossing wanneer de onstuimige Zigane

Er waren meer goede inzenders, of ze het verhaal
van het peert kennen weten we niet, maar ze
herkenden wél de koeienkop. Kitty Rolf is de
gelukkige winnares. Proficiat Kitty! Pathé stuurt
jou de twee bioscoopkaartjes toe. Wordt het een
dierenfilm?

besluit om bij die jongen in zijn smerige hutje te gaan wonen.
Weg van haar pleegmoeder die haar meer en meer onder
druk zet om "mannen te ontvangen" . Maar Frans, zo heet
die jongen, is verdoofd door het verdriet van het verlies van
zijn beide ouders die aan de pest gestorven zijn. Het

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, Miranda Turato, 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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samenwonen verloopt niet zoals Zigane verwacht had. Uit
wanhoop probeert ze de jongen te verleiden om
mee te doen aan een krankzinnig plan. Misschien
had ze beter moeten luisteren naar de
waarzegster. "Houd je oren niet
gesloten, mijn kind, anders moet
je door vuur en vlam gaan."

