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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

OVER KERST EN DE COVER
Thera ter Beek (onze vaste fotograaf) heeft
speciaal voor Binnenblad een prachtige
stijlvolle cover geschoten. En in de geest van
dat beeld vindt u door het blad heen alle
persoonlijke wensen voor het komende jaar
van al onze ‘redactie-engeltjes en -mannetjes’.
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HAPPY HUISKAMER CONCERTEN
Op zondag 9 januari 2022 start Bianca Linders
weer haar Happy Huiskamer Concerten in
de Wolstraat en kunnen we genieten van
de ‘zingende tuinarchitecte’ Anita Sanders.
Op 13 maart treedt de Haarlemse liedjesschrijver, gitarist, violist en zanger Fons Stam
op met band.

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

JUWEELTJES VAN DE STRAAT
Speciaal voor de bewoners van onze wijk
hebben Martijn, Shiwa, Jimmie en Jeroen een
gedicht geschreven. Ze zijn lid van de Schrijfclub van het Straatjournaal, een wisselende
club van (ex-)dak- en thuislozen en anderen
die het niet meezit in het leven. In een fraaie
jubileumbundel staan hun mooiste gedichten.
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

VOLGENS VAN BOEKEL
Ondernemer Michel werkt liever niet volgens
het boekje en laat zijn creatieve geest ter
plekke gaan: “Weet je wat het is, als een
verbouwing niet loopt zoals verwacht, krijg je
vaak de mooiste resultaten.” Hij verbouwt
vooral de interieurs van horecagelegenheden
zoals bijvoorbeeld ook onze eigen buurtcafés
‘t Kantoor en Café de Vijfhoek.

VRIJHEID
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KERSTKLEURPLAAT VAN JONAS
Toen ons nieuwe redactielid Mariëtte Maat
vertelde over de tekentalenten van haar zoon
Jonas waren we meteen enthousiast. En
gelukkig vond hij het ook heel leuk en een
hele eer om een Kerstkleurplaat voor ons
Binnenblad te mogen maken.
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HET BELOOFDE LAND
Binnenblad beschrijft met enige
regelmaat de gevelstenen en
andere geveltekens die we in onze wijk
aantreffen. Deze keer een bijzondere
gevelsteen in de Breestraat 32 waar een
opmerkelijk bijbels verhaal achter zit.
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VERBORGEN KERK
Volgens de Hersteld Apostolische
Zendingkerk zit God niet in stenen,
maar woont God in het hart van mensen.
Vandaar dat het huis in de Wilhelminastraat
onherkenbaar is als kerk aan de buitenkant.
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DRUMMER MET VLIEGUREN
Dat er veel muzikaal talent in onze wijk zit
wisten we wel, maar sinds kort heeft de
Vijfhoek er weer een muzikale bewoner bij:
Martijn Bosman. Muziekliefhebbers kennen
hem als drummer in de band van Guus
Meeuwis, maar er is nog veel meer over hem
te vertellen.

Deze zomer bleek ik ineens veel oude
vrienden te hebben. Zo wisten buurjongens uit mijn geboorteplaats na
vijftig jaar ineens op miraculeuze wijze
mijn telefoonnummer te achterhalen.
De conversatie ging altijd hetzelfde. Na
het enthousiast ophalen van jeugdherinneringen die ik al grotendeels
vergeten was, kwam de aap uit de
mouw: jij woont tegenwoordig toch in
Haarlem? Ben je begin september thuis?
In één geval ben ik overstag gegaan.
Mijn oude klasgenoot Jasper had voor
zichzelf en zijn twaalfjarige kleinzoon
kaartjes weten te bemachtigen. Zij
mochten bij mij logeren, zodat ze op
mijn fiets naar de races in Zandvoort
konden.
Bij aankomst bleek die wat verlegen
Jasper van weleer getransformeerd tot
een fanatiek motorrijder. Ook het
kereltje achterop was professioneel
ingepakt. Boven het lawaai van de motor
uit, die hij nog even lekker liet knallen
in de nauwe straat, riep ik: “Voor gasten
heb ik 25 euro parkeertegoed”, maar
betalen voor een parkeerplek vond hij
onzin. Hij had wat rondgebeld en wist:
het is in Haarlem wel verboden, maar
de politie gedoogt het parkeren van
je motor op de stoep, zolang je de
voetgangers maar niet hindert.
“Nou dat is hier dan wel een gedoe met
die smalle stoepjes.”
“Nee, joh, geen probleem, ik zet hem op
dat plein. Ik reed er net langs. Daar staan
ze allemaal.”
Ik zag af van verdere discussie. Je kunt
met motorrijders overal over praten,
behalve over de vrijheid die het
motorrijden schijnt te bieden. Of
waarom ze altijd met minimaal dertig
man achter elkaar in een rijtje over
anders zo pittoreske dijkjes sukkelen.
Ik moest even aan die vrijheidslievende
Jasper denken toen ik onlangs dat
troosteloos lege test-motor-parkeervak op het Nieuwe Kerksplein
geschilderd zag, terwijl twintig
meter verderop een lange rij
motoren het aanzicht van het
prachtige kerkgebouw
stond te verzieken.
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VIJFHOEKTATTOOS
De Vijfhoek zo in je hart dragen
dat je dit laat vereeuwigen op je
lichaam met inkt. Een tatoeage van de buurt
waar je je hart aan hebt verpand. In de vorm
van een vijfhoek of een klavertje vijf. Binnenblad laat vier trotse bewoners aan het woord.

EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee filmkaartjes 20 • Tegeltjeswijsheid van Rinus Thepen

Binnenvetter
3

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

HAPPY HUISKAMER CONCERTEN

Domweg
gelukkig
met
muziek
in de
Wolstraat

Programma
Anita Sanders vocals & gardening, de
‘zingende tuinarchitecte’ uit Vijfhuizen
opent de concertenreeks op zondag 9
januari. Anita brengt ‘mooie liedjes op
verzoek’. Bianca: “Zie het als een soort
nieuwjaarsconcert: jezelf of je vrienden
een lied cadeau doen.” De bezoekers
kunnen uit een lijst met coversongs
een verzoeknummer kiezen, dat Anita
dan liefdevol vertolkt.

V

ol enthousiasme start wijkgenote Bianca Linders op zondag
9 januari 2022 weer haar Happy
Huiskamer Concerten in de Wolstraat 4.
Elke twee maanden kunnen we dan
op de late zondagmiddag genieten
van de optredens van musici en delen
in het muziekgeluk van Bianca. De
entreegelden gaan rechtstreeks naar
de musici. “Want waarom zouden die
voor niks moeten optreden?”

“Ik doe dit voor mijn eigen plezier
en dat van het publiek, ik houd van
feestjes, ik houd van muziek!” Bianca
Linders is een 63-jarige duizendpoot
die niet stil kan zitten. Ze was 22 jaar
groepsleerkracht op de school De
Waterlelie voor kinderen met epilepsie,
maar haar opleiding als kunstdocent
klinkt nog altijd door: in de huiskamerconcerten, Popkoor Haarlem, het
Vijfhoek Huiskamerfestival en workshops Ikebana. De etalage van de
voormalige boter- en kaaswinkel
waar ze sinds ’87 woont, staat vol
bric-à-bracspullen voor de verkoop,
ze doet ad hoc vrijwilligerswerk en
was jarenlang hoofdredacteur van het
Binnenblad.
Serious Request
De concerten ‘Tussen de schuifdeuren’
ontstonden in 2014, het jaar waarin
het Glazen Huis van Serious Request
in december op de Grote Markt stond.
Elke maand tot en met december
traden musici op in Bianca’s huis.
Giel Beelen heeft ze nooit op bezoek
gehad, maar ze scoorde wel goed
op de barometer met de donaties
voor Serious Request. “Speelman &
Speelman, die voor het Glazen Huis
Gitaarlem organiseerden, zeiden dat er
zoveel talent in Haarlem is. Dus dacht
ik: ik haal Haarlems Talent naar de
Wolstraat.” Het werkte: de huiskamer
liep vol, de musici speelden gratis
en de entreegelden gingen naar het
Glazen Huis.

D e ch a r me v a n ee n co n cer t
tu s s en d e s ch u i fd eu r e n

Goede doelen
In 2017 wilde Bianca tijdens de
Geluksroute in de stad de Happy
Huiskamer Concerten introduceren
voor Haarlemse goede doelen. Twee
optredens kwamen er dat jaar: een
voor SurfProject.nl voor kinderen met
een beperking en een voor Stichting
Taalcoaches Zuid-Kennemerland.
Helaas moest Bianca alles daarna
afgelasten omdat ze privé een paar
zware klappen te verwerken kreeg.
Haar echtgenoot overleed, haar huis
werd getroffen door een enorme
wateroverlast en ze moest tijdelijk
met haar twee dochters in een koud
tuinhuis wonen. Na een herstart in
maart 2018, en weer persoonlijke
tegenslag, stond Bianca’s hoofd
even helemaal niet meer naar het
organiseren van concerten.
En toen werd het 2021
“Ik ben weer erg gelukkig in mijn
huis. Onlangs is het jeugdboek
van Vijfhoeker Hans Beentjes hier
gepresenteerd. Was zo gezellig dat
ik meteen de Happy Huiskamer
Concerten wilde herstarten. De
charme van het optreden tussen
de schuifdeuren is dat mensen hier
echt kunnen luisteren, zonder dat er
doorheen wordt gepraat. Corona
treft artiesten zwaar in hun inkomsten
en daarom zijn zij nu ‘het goede doel’
geworden, waar de entreegelden
naar toe gaan.”

Zondag 13 maart staat het tweede
concert op de rol, met de Haarlemse
liedjesschrijver, gitarist, violist en
zanger Fons Stam, begeleid door Neil
Russell op basgitaar en Eric Coolen op
gitaar. Fons maakt deel uit van het
Ampzing Genootschap, folkgroep Òran
en duo Buurmans Leed.
Bianca hoopt voor 2022 onder andere
op een optreden van de Haarlemse
singer-songwriter Yorick van Norden
wiens jongste album Playing By
Ear net is uitgekomen. Ook zanger,
liedjesschrijver en componist Huub
Blaisse, die al eerder optrad in de
Wolstraat, is op enig moment van de
partij met zijn HB Effect.
Tekst: Inge Crul
Foto's: Thera ter Beek

Geniet, dans,
schitter
en straal.
Kies er niet
eentje,
maar doe het
dit jaar
allemaal.
Mijke Groot

Hoe, wat, waar, wanneer
• Info: FB-pagina Happy Huiskamer
Concert
• Elke twee maanden op zondagen
om 16 uur, Wolstraat 4
• Toegang: 15 euro, cash aan de deur
• Reserveren: via FB-pagina of mail:
biancalinders@live.nl
• Drankjes en pastamaaltijd gratis,
een vrijwillige bijdrage mag
• Mee-eten? Bij aanmelding
aangeven vegetarisch of niet
• Maximum veertig bezoekers
• Toegangscheck met QR-code
(vaccinatie)
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HET STRAATJOURNAAL
Tekst: Ellen Vestjens. Foto's: Thera ter Beek en Ellen Vestjens

Martijn
“De schrijfgroep is een soort dagbesteding”, zegt Martijn
Jurriaans (53). “Als ik een gedicht maak dat wordt geplaatst
in het Straatjournaal, verdien ik daar 7 Euro mee. Ik weet
niet hoe lang ik al aan de schrijfgroep meedoe. Ik tel geen
jaren, ik tel kwaliteit in momenten.” Hij heeft een goede
opleiding gehad, maar kwam na een arbeidsconflict op straat
terecht. Inmiddels heeft hij weer een dak boven zijn hoofd.
In de Juweeltjes-bundel staan enkele pakkende teksten
van zijn hand. “Door te dichten kan ik mijn gevoelens en
gedachten goed ordenen”, zegt hij in de bundel.

Eind van het jaar, tijd voor mooie woorden en mooie
wensen om het nieuwe jaar te verwelkomen.
Dit keer met bijzondere bijdragen van dichters
van de Schrijfclub van het Straatjournaal. Speciaal
geschreven voor de bewoners van onze wijk.

Shiwa
Shiwa Jacobs (51) is een trotse alleenstaande moeder van
een dochter van 19. Shiwa: “Ik ben dyslectisch en vond het
in het begin doodeng bij de schrijfclub. Het kostte me veel
moeite voor ik durfde en kon dichten. Én het ook nog kon
voorlezen. Maar ik heb goede begeleiding gehad. Ik ben heel
blij als het gelukt is. Door de schrijfgroep heb ik vrienden
gekregen. Ik was een hele tijd thuisloos, maar heb gelukkig
weer een vaste woonplek voor mezelf.”

Jubileumbundel Straatjournaal
Op 1 november bestond het Straatjournaal, ook wel ‘de straatkrant’,
25 jaar. Dat hebben ze gevierd met een etentje. Ter ere van het
jubileum heeft de straatkrant van Noordwest-Nederland een
jubileumbundel uitgebracht: ‘Juweeltjes van de straat’ met de
mooiste gedichten van de schrijfgroep van het Straatjournaal.

Elke seconde telt
Als het een beetje
meezit heb je er
in 2022 weer
31.536.000 tegoed
om er iets moois
van te maken
Hans Smit

Schrijfgroep
De schrijfgroep bestaat al twintig jaar. Het is een wisselende club
van (ex-)dak- en thuislozen en anderen die het niet meezit in het
leven. Ze komen op de dinsdagmiddag bij elkaar om te schrijven of
te dichten. In het voorwoord van de bundel staat: “Het zijn verhalen
van verslaving en geldnood, van dakloosheid en eenzaamheid. Maar
ook van verliefdheid en dromen, van vallen en weer opkrabbelen
en van het spreekwoordelijke korreltje zout waarmee het leven
genomen moet worden. Al schrijvend krijgen de deelnemers vat op
hun leven en de wereld om hen heen.”
Naast ernstige, vrolijke en ontroerende gedichten is er in korte
teksten ook te lezen over de schrijvers zelf: hun karakter, wat hen
bezighoudt, wat ze meemaakten. Waardoor ze zijn wie ze zijn. Drie
van hen schreven exclusief voor ons Binnenblad een gedicht: Martijn,
Shiwa en Jimmy. En ook Jeroen, die nieuw is in de schrijfgroep, geeft
zijn bijdrage.
Straatjournaal
Koopt en leest u ook regelmatig het Straatjournaal? In onze wijk
staan enkele trouwe verkopers op hun vaste verkooppunt, bij grote
supermarkten. Iedere maand maakt een professionele redactie
een nieuwe straatkrant. De verkopers kopen de krant in voor 1,30
euro per stuk en mogen ze verkopen voor 2,50 Euro. Ze zijn kleine
ondernemer, zo verdienen ze hun inkomen. Bij enkele van hen kunt
u voor 10 euro ook de jubileum-dichtbundel kopen.
Mohamed Rugamana en Mihai Badea:
“Beste wijkbewoners, wij wensen u allen
namens alle straatjournaalverkopers
een gezond en gezegend nieuw jaar!
Dank voor uw steun: het kopen van
onze mooie straatkrant. Wij waarderen
uw belangstelling en de gezellige
praatjes zeer. Graag tot ziens!”

6

Jimmy
Jimmy (50+) publiceert in de bundel onder de initialen
JAH. Coördinator Anthonie Vermeer tipt hem om voor het
Binnenblad te dichten over het thema ‘stadsvlinder’. De
vlindermaatschappij is een belangrijk thema voor hem. Hij
droomt over een betere wereld voor ons allemaal. Hij leefde
ooit vier maanden op straat “maar ik heb godzijdank een
huis gekregen”, zegt hij. In zijn gedichten in de bundel zet hij
met enkele rake woorden zijn gevoel neer.

Nabijheid
Vrij zijn
als een vogel
zo vrij zijn
Eeuwige vreugde
en blij zijn
Wil werkelijk zijn
Die tijd
komt vrij
Jij gaat
het pas
zien als
Jij het zelf
door hebt
Shiwa

Jeroen
Jeroen (51) is voor het eerst bij de schrijfgroep. Martijn nam
hem mee omdat hij dacht dat de schrijfgroep Jeroen goed
zou doen. Ze filosoferen graag diepzinnig. Jeroen kwam na
een scheiding ooit op straat te staan en moest zelfs bedelen.
Hij kwam psychisch in een diep dal, maar heeft zich daar
met positieve gedachten uit naar boven geworsteld. Zijn
allereerste gedicht is voor ons Binnenblad. Hij komt zeker
terug naar de schrijfgroep.
v.l.n.r. Martijn, Shiwa, Jimmy en Jeroen

Vlindergedicht
De Vlindermaatschappij
is hoop. Hoop is geen
droom, maar een manier
om dromen werkelijkheid
te maken. De vlinder is
het bewijs dat uit iets dat
compleet uit elkaar valt iets
moois kan ontstaan.
De mensheid kan dit ook
doen gebeuren.
J.A.H.

Grenzeloos
Gedachtes komen en gaan
Doe twee stappen achteruit
Dan kun je ze observeren.
Ik heb weinig gedachtes
meer
Zo kom je in het diepere gat
Dat geen gat is
Daar is alles
Grenzeloos
Jeroen

Samen 3.
In tijden van afstand:
Nabijheid.
Jij met je mondkapje op:
Hoe besmettelijk is je
schoonheid
Hoe dodelijk je HartsTocht
Toch wil ik je om me heen.

Met weer een jaar
de blik op de
wereld, ben ik
intens dankbaar,
dat mijn wieg in
Nederland stond.
Een gedachte om
langer vast te
houden!
Thera ter Beek

Martijn Jurriaans
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ONDERNEMER IN BEELD

Ineens had ik vijf
man rondlopen

•

•

voor renovatie van :

‘Niet volgens
het boekje,
maar volgens
Van Boekel’

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.

“Met j e k n i e i n j e n ek teg el tj es p l a kke n ,
ma a r d a n h e b j e o o k w a t.”

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

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

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

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

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

INTERIEURBOUW
TIMMERWERKEN
MEUBELMAKER
zo luidt de tekst op
het visitekaartje van
Michel van Boekel.
Maar vooral verbouwt
hij de laatste jaren
horecagelegenheden.
In Haarlem kun je
bijvoorbeeld werk
van zijn hand zien
bij Dodici, Fortuyn,
Meneer Paprika, Pand
13 en Parels.

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

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

En natuurlijk in onze
eigen buurtcafés
‘t Kantoor en Café
de Vijfhoek.
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: Thera ter Beek

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.•

“Het mooie aan het verbouwen van een
horecazaak vind ik de tijdsdruk. De klus
binnen een bepaalde periode klaren
en er dan iets gaafs van maken, van bar
tot toilet. Dat vind ik het mooiste dat
er is”, aldus Michel.
Het verbouwen zit hem in het
bloed: “Vroeger was ik altijd al aan
het rommelen. Elke twee maanden
verbouwde ik mijn slaapkamer.
Gelukkig vond mijn moeder dat
allemaal goed.” Toch werkt hij eerst
onder andere als kwaliteitscontroleur
bij platenmaatschappij CBS. “Tot ik
helemaal klaar was met die ploegendiensten en een baan aangeboden
kreeg in de bouw. Was ik hele dagen
gipsplaten aan het sjouwen op een
gammele steiger. Dat was zwaar, maar
ik vond het heerlijk om fysiek bezig te
zijn.”

Folderen in
de stromende regen
In 1992 begint Michel voor zichzelf
omdat hij zélf met mensen in
contact wil komen. Hij werkt vooral
voor aannemers, tot de crisis komt
en de bouw stilvalt. Om toch aan
het werk te blijven laat hij, voor
de eerste en enige keer in zijn
leven, reclamefolders drukken. De
boodschap: ‘Zoekt u iemand voor
kleine verbouwingswerkzaamheden?’.
“Ik heb de folders in de stromende
regen in zo’n 250 brievenbussen
gedaan.” Het levert hem voor meer
dan een jaar werk op.

De eerste echt grote zelfstandige klus
komt in 2000. Michel werkt dan ook
als DJ en organiseert dancefeesten in
de Haarlemse Lichtfabriek. “En toen
vroegen ze me of ik de Turbinehal
wilden verbouwen. Had ik in ene vijf
man voor me werken.” Het loopt niet
helemaal soepel en er zijn de nodige
tegenslagen met vergunningen en de
arbeidsinspectie. “Maar het was super
leerzaam. Ik wist daarna precies wie ik
allemaal te vriend moest houden.”
Ook tijdens de huizencrisis weet hij
met het uitvoeren van noodzakelijke
dingen zoals vloeren leggen en deuren
inhangen zijn kop boven water te
houden. Als collega Joop hem vraagt
te helpen met het verbouwen van de
kamers van Joops Hotel, komt hij in het
horecanetwerk terecht. “En als frequent
horecabezoeker sprak dat me natuurlijk
wel aan.”

Binding met het pand
Michel werkt liever niet volgens een
boekje en laat zijn creatieve geest ter
plekke gaan: “De mooiste en beste
dingen ontstaan toch tijdens het werk
zelf. Ik loop veel op de plek rond en
krijg binding met het pand. Dan komen
ideeën die je vooraf nooit had kunnen
bedenken. Of er komt iets tevoorschijn
dat je kunt gebruiken of accentueren.
Zoals een oude schouw die we tijdens
het verbouwen ontdekten en nu de
blikvanger van de betreffende zaak is.
Weet je wat het is, als een verbouwing
niet loopt zoals verwacht, krijg je vaak
de mooiste resultaten. En ik wil gewoon
een mooi product neerzetten en mooi
werk achterlaten.” En dat blijkt. Zelfs de
noodzakelijke ‘coronaschotten’ in café
’t Kantoor wist Michel vakkundig in het
interieur te verwerken.

Eind van het jaar
Steken we de
lichtjes aan
Slaan de armen
om elkaar
Dansen en praten
Delen ons brood
en onze wijn
Vandaag is een
nieuwe dag
Ik hoef niet te
wachten
Ellen Vestjens

Supergelukkig in de Vijfhoek
Michel woont zelf met zijn vriendin
in een klein huisje in de Vijfhoek.
Gekocht als bouwval, verbouwd tot een
functioneel ‘tiny house’. “De Vijfhoek is
een warme buurt. Er is een diversiteit
aan woningen en ieder huis heeft een
eigen verhaal. Als ik ’s avonds door
de buurt loop met het licht van de
lantaarns, dan ben ik supergelukkig dat
ik hier mag wonen.”
9

KERSTKLEURPLAAT

Ik wens jullie
Iets goeds
iets lekkers
Iets geks
iets gekkers
Iets aardigs
iets liefs
Maar hoe dan ook
iets positiefs
Merry Christmas!
Daniella Konopasek

Mijn Wens
Laten we voor het
nieuwe jaar de lat
zo hoog leggen
dat we er vlot
onderdoor kunnen
Dit is Jonas, twintig jaar. Het liefst
tekent hij de hele dag, vooral
auto’s tekenen vindt hij geweldig.
Hij werkt bij De Wereld van Jansje
en Juttersgeluk en voetbalt bij
HFC in het G team. Hij vond het
echt heel leuk en een hele eer om
de kleurplaat voor het Binnenblad te mogen maken.
10

Jan Vesters
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GEVELSTENEN IN DE WIJK

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S
DIERENBOETIEK

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

Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802

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 die we in onze wijk aantreffen.

OPENING HOURS
Monday
13.00 - 17.00
Tuesday to Saturday
09.00 - 17.00

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

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

De mannen die een enorme
druiventros met zich meetorsen was
eeuwenlang een populair onderwerp
voor gevelstenen. We komen ze
bijvoorbeeld tegen op de Herenen Rozengracht in Amsterdam,
de Beestenmarkt in Leiden, de
Raadhuisstraat in Roosendaal en de
Westerstraat in Purmerend. En dus
ook in de Haarlemse Vijfhoek.

	
  

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

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

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

Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

DE SPECIALIST IN:
Feestartikelen
Pruiken
Thema decoratie
Kleding verkoop en verhuur
Kinder- volwassenen schmink
Sint&Piet verkoop en verhuur
Kerstkleding & accesoires
Vuurwerk

•
•
•
•
•
•
•
•

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner
Open dinsdag en woensdag vanaf 15.00 uur
Donderdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur
info@restaurantaantplein.nl
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023 - 303 68 96

hem alleen met z’n tweeën kunnen
dragen. De Israëlieten blijven echter
benauwd om het land binnen te
gaan. Dit ongeloof komt hen op
een flinke straf te staan: God laat
hen veertig jaar ronddolen in de
woestijn voordat ze het beloofde
land eindelijk mogen binnentrekken.
De hele generatie die Egypte is
ontvlucht is dan inmiddels gestorven.
Alleen Jozua en Kaleb leven nog als
hun kinderen en kleinkinderen het
land Kanaän binnentrekken.

De verspieders
van Kanaän
Het is een bijzondere gevelsteen,
ter hoogte van de eerste verdieping
van Breestraat 32. Het jaartal 1867
verwijst naar het midden van de
negentiende eeuw, de tijd van de
neogotiek. De stijl waarin de figuren
zijn vormgegeven lijkt echter een
beetje kubistisch, maar die stroming
begint pas een halve eeuw later. Als
antwoord op onze vraag of deze steen
ooit gepolychromeerd (gekleurd) was,
antwoordt gevelstenenkenner Martin
Busker: “Ik denk het haast niet. Er zijn
meer stenen uit deze periode die niet
gepolychromeerd zijn geweest. Maar
om daar helemaal zeker van te zijn,
zou je de gevelsteen moeten laten
onderzoeken. De steen zelf vind ik
bijzonder fraai gehakt.”
Over de afbeelding weten we
gelukkig meer. Het verhaal ervan is
terug te vinden in het boek Numeri

in het Oude Testament. Na de
uittocht uit Egypte, waar de twaalf
Israëlitische stammen door de farao’s
in slavernij werden gehouden, komen
ze aan bij het beloofde land Kanaän
waar ooit Abraham, Isaak en Jacob
hadden geleefd. Als ze dat land
naderen is de profeet Mozes, hun
leider, er niet helemaal gerust op
dat ze vriendelijk ontvangen zullen
worden door de mensen die er nu
wonen. Hij stuurt twaalf verspieders
- uit iedere stam één - erop uit om
poolshoogte te nemen. De berichten
waarmee zij terugkeren zijn niet
bemoedigend. In dat land wonen
reuzen die onverslaanbaar lijken.
Twee van de verspieders, Jozua en
Kaleb, hebben betere berichten: het
land is uiterst vruchtbaar en vloeit
over van melk en honing. Als bewijs
van deze overvloed brengen ze een
druiventros mee die zo groot is dat zij

Waarom was deze afbeelding zo
populair? Je had natuurlijk dat tot de
verbeelding sprekende Bijbelverhaal,
maar die enorme druiventros
was ook een grote inspiratiebron
voor kasteleins en herbergiers. Je
kon er een hoop wijn van maken.
Dus trof je deze afbeelding vaak
aan op gevelstenen die kroegen
en herbergen sierden. Heeft op
Breestraat 32 dan ooit een café
gezeten? In ieder geval niet in 1867,
want toen verhuisde Wijnkoperij
Okhuysen van de Bakenessergracht,
waar ze in 1862 was begonnen, naar
de Gierstraat. De winkel had via
de opslagruimte ook een uitgang
aan Breestraat 32 en men wilde
met deze gevelsteen de aandacht
vestigen op het feit dat om de hoek
een wijnhandel gevestigd was.
Tekst: Hans Smit
Bronnen: Stichting Geveltekens
Vereniging Haerlem (SGVH)
buitenbeeldinbeeld.nl/Purmerend/
Verspieders.htm

Ik wens je dat je eind
2022 terug kijkt op
een jaar waarin
precies is gebeurd wat
goed is voor jou!
Petra Niewenhuis

13

HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGKERK

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

Nieuwe wereld
In een klein, sereen kerkgebouw
aan de Wilhelminastraat 21 komt
iedere week een groep van ongeveer
vijftien gelovigen bij elkaar. Zij bieden
de hoop vanuit de Bijbel dat er een
nieuwe wereld komt op deze aarde.
Zij geloven niet dat de mensen dat
zelf kunnen bewerken, dat gaat God
doen. “Er komt een rijk van ‘duizend’
jaar gerechtigheid en vrede waarin
geen honger en oorlog meer zal zijn.
Die gebrokenheid waarin we nu leven
zal door de Heer hersteld worden;
Het wordt weer zoals het toen in het
paradijs was.” De kerk is de drager
van de hoop voor de wereld, die zij
proberen te verkondigen.

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

ELEKTROTECHNISCH
BURO MARCEL VITTALI
STAAT GARANT VOOR
VAKMANSCHAP EN
KWALITEIT.

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

W

Wolstraat 5 Haarlem

waarin de viering van het Heilig
Avondmaal centraal staat, en ’s avonds
een dienst van ‘Woord en gebed’. In
de kerk klinkt dan het Maranatha: Kom
Heer Jezus! In alle HAZK’s hangt op de
verhoging bij het altaar het Maranatha
dat twee betekenissen heeft: “Als
verkondiging en als bede: ‘Jezus komt’
en ‘Kom Heer Jezus’, want wij, de
gelovigen van deze kerk, verlangen
ernaar en geloven dat Jezus Christus,
het Hoofd van de gemeente, als
Bruidegom, terugkomt op de wolken.
Wij zullen elkaar en anderen tot die tijd
oproepen om hun leven aan God toe te
vertrouwen.”

e zijn in het zo
verdeelde kerkelijk
landschap een
kleine groepering,
zodat u ons waarschijnlijk niet kent.
We geloven dat de kerk van Christus
de gemeenschap is van allen, zonder
onderscheid van tijd of plaats, die
gedoopt zijn in de Naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest”, aldus
de Hersteld Apostolische Zendingkerk
(HAZK). Binnenblad maakt kennis met
dit kleine kerkgenootschap waar Jezus
Christus centraal staat en het gebouw
onderschikt is aan het geloof.

Gods Woord
De leden van de HAZK bestuderen
de Bijbel grondig en nemen Gods
woord letterlijk. Dat is te merken aan
de organisatie van hun kerkelijke
gemeente, volgens de leden een
herstelling - rond 1830 - van de
apostolische kerk uit het Nieuwe
Testament die ooit op eerste
Pinksterdag in Jeruzalem is gesticht:
“De kerk is dus niet ontstaan uit een
scheuring van andere kerken. Het is
een werk van God.” In Nederland telt
de HAZK zo’n 250 leden, in totaal tien
gemeenten. De kerkelijke gemeente
maakt veel werk van het onderwijs aan
jongeren, maar ook voor volwassenen
zijn er verdiepende Bijbelstudies te
volgen. Het jongste lid in Haarlem
is dertien jaar en de oudste rond de
tachtig.
Maranatha
In Haarlem wordt iedere zondag
om 10 uur en 17 uur een eredienst
gehouden. ‘s Ochtends een dienst

Verborgen
kerk
in de
Vijfhoek

Gebedshuis
In de jaren dertig van de
vorige eeuw is het pand aan de
Wilhelminastraat door de kerk
aangekocht. Er was ruimte nodig, en de
keuze voor dit voormalig woonhuis had
praktische redenen. Volgens de HAZK
zit God namelijk niet in stenen, maar
woont God in het hart van mensen.
Daarom hoeft een gebedshuis niet per
se een kerk te zijn. De ruimte is wel
aan God gewijd. De benedenverdieping
is ingericht met houten kerkbanken,
een altaar en een orgel. Daarboven
is een woonhuis. Het kamerorgel is
een origineel pijporgel, dat eind jaren
zestig is aangekocht. Een jaar of twintig
geleden is de kerkzaal verbouwd. Het
orgel is aangepast om het nog meer
geschikt te maken voor de ruimte
en onlangs is er een voorzetwand
geplaatst tussen de kerk en de buren
voor goede geluidsisolatie. Er is fijn
contact met de buren en iedereen
houdt rekening met elkaar.

met veel dank &
applaus voor alle
adverteerders
die ook in 2022 ons
Binnenblad weer
mogelijk maken
Jan Hoving

Goed doel
De HAZK tracht iedereen in nood te
helpen en heeft één primair goed
doel: ondersteuning van gemeenten
in de Democratische Republiek
Congo die behoren tot de HAZK. De
gemeenschap beschouwt het als haar
verantwoordelijkheid om die mensen
te steunen met scholen, medicijnen
en voedsel. Eén keer per jaar wordt
daarvoor een straatcollecte gehouden.
Voor meer informatie kunt u
bellen: 023-5285561 of mailen:
jlmstraetemans@planet.nl
Tekst: Mijke Groot
Foto’s en bron: Hersteld Apostolische
Zendingkerk
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WOON JIJ OOK HIER?

VIJFHOEKTATTOOS

De Vijfhoek op je lijf geschreven

Een buurt zo in je hart dragen dat je dit laat vereeuwigen op je lichaam met
inkt. Dat doet de Vijfhoek met sommige bewoners. Een tatoeage van de buurt
waar je je hart aan hebt verpand. In de vorm van een vijfhoek of een klavertje
vijf. Vier trotse bewoners aan het woord.

K

aren, 53, getrouwd met Marcel, moeder van dochters Pien en Kiki en
hondenmama van Cooper, woont al 25 jaar in de Vijfhoek, in dezelfde
straat. Ze vertelt: “Ik ben graag actief betrokken bij wat er in de wijk
gebeurt. We bakken bijvoorbeeld ieder jaar met de BurgerBabes burgers
voor een goed doel in café De Vijfhoek en ik help graag buurtborrels en
straatdiners mee organiseren (#bettertogether). De Vijfhoek is mijn thuis,
mijn honk, ik voel me hier gelukkig. Deze tatoeage staat voor mijn band
met de buurt, die blijft altijd.”

Droom groot,
geef nooit op,
hou van elkaar,
geniet, lach,
geef knuffels,
dans en leef je
mooiste 2022!
Mariëtte Maat

Sinds kort heeft de Vijfhoek er een muzikale bewoner
bij, Martijn Bosman. Muziekliefhebbers kennen hem
als drummer in de band van Guus Meeuwis, maar er
is nog veel meer over hem te vertellen.
Hoewel hij in Amsterdam en Bennebroek opgroeide,
was Haarlem al op jonge leeftijd geen onbekend terrein voor Martijn. Hij woont inmiddels al 25 jaar in
onze stad, maar wel op veel verschillende plekken.
“Ik ben in januari dit jaar in de Vijfhoek beland na
mijn scheiding. Een minder leuke aanleiding, maar
ik heb een hele zachte landing in de buurt gehad.
Ik woon in de leukste straat van Haarlem: de Lange
Raamstraat. Veel van mijn vrienden wonen hier en er
zijn veel nieuwe bekenden bij gekomen. Het sociale
leven, zonder dat het benauwend wordt, is hier echt
geweldig. Ik had op geen betere plek terecht kunnen
komen in die periode.”
Sinds hij zich het kan herinneren wil hij in de muziek.
“Eerst heb ik piano gespeeld, maar vanaf mijn elfde
ben ik gaan drummen. Dat voelde direct alsof ik een
oude jas aantrok, het instrument klopte bij mij. Al
op die jonge leeftijd heb ik moeten leren dat ik hard
moest werken. Ik heb het heel lang te licht opgevat.
Ik had destijds drumles in de Egelantier. Die leraar
heeft me na vijf jaar weggestuurd met de mededeling dat ik niet hard genoeg werkte. Dat was de
belangrijkste les die ik toen kon krijgen.”
Nadat hij jarenlang vlieguren maakte in allerlei verschillende bandjes, trad hij op z’n zeventiende voor
het eerst op een ‘écht’ podium op, Centrum 111 in
Heemstede. “Dat was magisch. Dat weet ik nog als
de dag van gisteren. Toen voelde ik wat het was om
op het podium te staan. Dat wilde ik. Ik heb toen met
mezelf afgesproken dat als ik op mijn dertigste daar
mijn inkomen niet mee zou kunnen verdienen ik ermee zou stoppen. En letterlijk op mijn dertigste verjaardag heb ik mijn laatste horecabaantje opgezegd.”
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Dochter Pien, 22, vult aan: “Ik werkte in café De Vijfhoek en zag de
tatoeage voor het eerst bij Twan, die daar toen werkte. Ik wist meteen
dat ik die ook wilde, maar ik moest wachten tot ik achttien was. Ik ben
geboren in de Vijfhoek en heb een sterke band met deze buurt. Ik ben er
opgegroeid en woon er al mijn hele leven. Ik heb in drie huizen in dezelfde
straat gewoond. Na mijn sportopleiding ben ik als zzp’er en eigenaar van
Fit by P.I.E.N. (Physicial, Inspirational, Energetic, Natural) gaan werken als
personal trainer. Tijdens de lockdown ben ik mijn eigen sportschool gestart
in de garage onder het huis van mijn ouders. Ik woon nog in de wijk,
tegenover mijn ouders. Ik ben trots op deze tatoeage, de Vijfhoek is waar
ik mij thuis voel en waar ik een hele fijne jeugd heb gehad.”

“Op mijn vierentwintigste ging ik voor het eerst in een
bekende band spelen, Gotcha!. Dat was een intense
ervaring. We verdienden er geen cent mee, maar de
creativiteit was onbegrensd. Dat heeft echt mijn muzikale identiteit gevormd. Helaas zijn we na een paar
jaar met een knal uit elkaar gegaan. Daarna was ik
het spoor een beetje bijster. Ik heb de draad weer
opgepakt met het devies: zo veel mogelijk zo verschillend mogelijke dingen doen.”
Dat heeft zoden aan de dijk gezet want inmiddels
speelt Martijn al 12 jaar bij Guus Meeuwis. “Het is
echt een toffe band om in te spelen. Het is muzikaal
veel uitdagender en vrijer dan mensen misschien
denken. En het zijn superleuke gasten. Die grote
shows, daar komt zoveel bij kijken, dat doe je niet
even. Ook is het kicken om voor zo’n groot publiek
te spelen.”
Naast de band van Guus Meeuwis doet Martijn nog
andere muzikale projecten. “Ik doe veel studiowerk,
theaterdingen, kleine projecten, van alles. Momenteel ben ik bezig met een duo-project met Marike
Jager, 'M ft. M'. Die afwisseling vind ik het fijnst, het
één kan niet zonder het ander voor mij.”
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je Martijn een
keer live meemaken? De agenda en alle evenementen staan op zijn Facebookpagina ‘Martijn Bosman’.
Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Thera ter Beek en uit eigen beheer

P

aul, 53, bloemkunstenaar, vader van drie
kinderen, woont ook al 25 jaar in de Vijfhoek.
“Toen ik hier kwam wist ik nog niets van de
wijk, maar de plek voelde goed. Ik hoefde er geen
minuut over na te denken en wist meteen dat ik
hier mijn bloemenatelier KlavertjeVijf zou beginnen
en hier zou gaan wonen. In deze straat, met een
mooi pleintje voor de deur, kon je meer doen als
vrije ondernemer dan in de drukke winkelstraat. De
Vijfhoek is een centrale plek met een verbindende
factor, waar mensen socializen, ideeën uitwisselen
en bij elkaar binnenlopen. Waar spontane
ontmoetingen heel gewoon zijn.”

“Sinds kort ben ik verslaafd aan de inkt, zes jaar
geleden had ik nog niets, maar intussen begint
het behoorlijk te groeien. Inmiddels ben ik de
tel kwijt. Steeds meer buurtbewoners hebben
een Vijfhoektatoeage, maar ik wilde graag iets
dat helemaal bij mij past, in de vorm van een
bloem of een blaadje. Op mijn ringvinger was een
plekje over, boven mijn geboortedag en naast
mijn geboortemaand en geluksgetal dertien. Mijn
tatoeage is een klavertje vijf, dat staat voor mijn
verbinding met de Vijfhoek en met mijn werk. En
daar ben ik trots op.”
Tekst en foto’s: Mariëtte Maat

Jongste dochter Kiki, 18, vertelt: “Ik vond het erg leuk om in de Vijfhoek
te wonen, we waren altijd buiten en op straat aan het spelen. Iedereen
kent elkaar, als er een onbekende scooter bij ons voor de deur stond of
we gaven een feestje en mijn ouders waren niet thuis, kregen die steevast
een berichtje van de buurman. Nu woon ik voor mijn opleiding in Dronten,
daar staat nu mijn huis, maar de Vijfhoek blijft mijn thuis, het is mijn
buurtje. We hebben alle drie dezelfde tatoeage en ook al woon ik er straks
niet meer, de band blijft voor altijd.”

Ik luid 2021 uit met deze
Japanse haiku van puntdichter
en wijkgenoot Jan J. Pieterse.

GELUK
je zoekt het geluk
maar voor je het weet zeg je
ik was gelukkig
Inge Crul
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EXCLUSIEVE INTRODUCTIE

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

UHD TV
43PUS9235/12

€1199

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

WijkraadBULLETIN
‘BOBARKEI’
Het college van B en W heeft eind november het definitief ontwerp
voor de ‘BoBarKei’ (Botermarkt, Barrevoetestraat, Keizerstraat) vastgesteld. De gemeenteraad behandelde het ontwerp in december.
De Barrevoetestraat en de Keizerstraat worden ingericht als fietsstraat.
In de BoBarkei worden 28 parkeervakken opgeheven en 8 laad- en
losplaatsen aangebracht. Hiermee wil de gemeente vooruitlopen op
het vergroten van het voetgangersgebied in de Vijfhoek. Alle stukken,
incluis de inspraakreacties zijn te vinden op de site van de gemeente.
Artist impression

Groenslingers
De gemeente wil de plannen voor het verkeer in de BoBarKei ‘aankleden’ met veel ‘vergroening’: groen in bakken en tegen de gevels.
Groenslingers over de straat heen, van gevel naar gevel, zijn nog een
punt van onderzoek. B en W vonden dat de straten zich er minder
goed voor lenen en dat er weinig bijval was. Veel raadsleden hadden
er vragen over en de wijkraad heeft een onderzoekje gedaan naar het
enthousiasme. De gemeente kijkt er opnieuw naar.

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

www.CafedeRoemer.nl

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.

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

NIEUWS

MOTOR- EN SCOOTERVAK NIEUWE KERKSPLEIN
We berichtten al eerder dat er veel motoren, scooters en brommers
op het Nieuwe Kerksplein geparkeerd staan. Vaak tegen de noordzijde
van de kerk, in de luwte. Een rommelig geheel, dat afbreuk doet aan de
monumentale uitstraling van de kerk. De gemeente honoreerde het idee
van de wijkraad en enkele bewoners voor een proef met een parkeervak
aan de rand van het plein, waar de minste wind waait. Dat vak is inmiddels
aangelegd met witte lijnen van tijdelijke verf. We vragen de eigenaren
van de gemotoriseerde tweewielers daar vanaf nu hun voertuig te stallen.
Reageren kan nog tot 1 januari 2022 bij onze gebiedsverbinder Ingrid
Hamer, iphamer@haarlem.nl

CORONA DWARSBOOMT OPNIEUW WIJKDINER
Helaas kon het wijkdiner in de Nieuwe Kerk ook dit jaar niet doorgaan
vanwege corona. De wijkraad blijft optimistisch. Ze hoopt op een
revival in januari als ‘Nieuwjaarsdiner’. Wie zich had aangemeld en
verzekerd was van een plaats is inmiddels geïnformeerd. Via al onze
kanalen laten we weten of en wanneer het diner doorgaat en of er
plaatsen beschikbaar zijn (er was een wachtlijst!). Ook op de bucketlijst
voor komend voorjaar: een jaarvergadering met wijkborrel.

MILIEUZONE
De borden staan er al en op 1 januari gaan
de maatregelen in voor de ‘milieuzone’
in het centrum en omliggende wijken.
Vrachtwagens op diesel mogen dan
alleen nog hier rijden als ze voldoen aan
emissieklasse 6. www.haarlem.nl/milieuzone

KORT NIEUWS
• Misschien staan ze er al als het Binnenblad uitkomt: acht plantenbakken met een zitgedeelte in de Grote Houtstraat tussen
Nieuwstraat en Proveniersplein. Vragen, opmerkingen en suggesties
(ook positieve!) zijn welkom bij Ingrid Hamer, iphamer@haarlem.nl
• Begin 2022 wordt de Schalkwijkerbrug over de Herensingel
vervangen. Deze brug (meteen na de Verfroller) leidt naar de Lange
Herenvest en Schalkwijkerstraat, de drukke auto- en OV-schakel van
en naar het centrum. Hinder dus! www.haarlem.nl/schalkwijkerbrug
• Een goed idee voor ontmoeting of anders voor herstel na corona?
De gemeente stelt vanwege het succes van de regeling extra geld
beschikbaar voor goede ideeën: www.haarlem.nl/nieuws
• Per 1 januari is in Haarlem een opkoopbescherming van kracht tegen
beleggers. Woningen met een WOZ-waarde onder de 389.000 euro
mogen de eerste jaren niet worden verhuurd.
• Volgende wijkraadsvergadering: 10 januari, 19 uur. U bent altijd
welkom. U kunt ons ook mailen.

NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Nood112
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.nl14023
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
19 januari naar redactie@binnenblad@gmail.com
Uit de goede inzendingen trekken we de winnaar
van twee kaartjes voor een film naar keuze bij
Pathé Haarlem in de Raaks. De uitslag staat in het
volgende Binnenblad.

Tegeltjeswijsheden
all over the world

De gevelsteen uit de WieWeetWaar-quiz van
oktober is te zien op de gevel van Breestraat 32.
We zien twee mannen die een enorme druiventros
dragen. Hoewel de afbeelding zoals op deze
steen vaak gebruikt werd om op de gevel van
een pand aan te geven dat er een herberg of café
was gevestigd, heeft deze gevelsteen een andere
historie.

‘Een groot deel van de bewoners van de Lange Raamstraat waar
hij woont heeft een door hem gemaakt sierlijk naambordje op
de deur. En niet alleen zij: volgens Rinus Thepen hangen zijn
teksten en tekeningen over de halve wereld’.

W i e W e e t Wa a r ?

Een geschiedenis die ook niet teruggaat op het
Bijbelverhaal over de twaalf Israëlitische stammen
die onder leiding van Mozes onderweg zijn naar
het beloofde land, maar die ons vertelt dat je van
die druiven heerlijke wijn kunt maken. Lees het
hele verhaal op pagina 13 van dit Binnenblad.
Gefeliciteerd Claudia Leusink, jij kwam na loting
als winnaar uit de bus. Pathé stuurt jou twee
vrijkaartjes voor een film. Veel plezier!
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, 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.

20

Dat schreef Binnenblad in 1989. Rinus Thepen, de invalide
Vijfhoeker die iedereen kende, met zijn imposante figuur, zijn
invalidenwagentje, zijn kattenliefde en zijn grote, warme hart,
overleed in december 2011, 72 jaar oud. Maar de naambordjes
met hun wijsheden leven voort. Op sommige deuren in de
Lange Raamstraat, en, jawel: in verre landen.
Zoals dit bordje in een vakantiehuis in Porto Ercole in Italië.
Marleen Zwartkruis uit de Lange Raamstraat zette de foto op
de Facebookpagina We♥5HoekPlein. ‘De tekst klopt nog steeds’,
schreef ze erbij. Rinus maakte dit bordje destijds voor een
vriend uit Italië, bij haar op bezoek. Marleen koestert zelf ook
nog altijd een tegeltje van Rinus: ‘Als je gelukkig bent, voel je je
nooit alleen’.
Rinus woonde vijftig jaar in de Lange Raamstraat, omgeven
door zijn tekeningen, gedichten en spreuken. In de vele
ziekenhuizen waar hij lag, ging hij tekenen en schrijven ‘om de
mensen een beetje gelukkig te maken’. En dat droeg hij op alle
mogelijke manieren uit, ook jarenlang in Binnenblad.
‘Hij had niets, maar deelde alles’ stond er boven het
In Memoriam in Binnenblad. All over the world.

