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Poes Binky keek goedkeurend toe hoe
buurtbewoners de tegels uit de stoep
haalden en er plantjes voor in de
plaats zetten. De geveltuintjes zijn
onderdeel van het ‘Verticaal groen’project van de gemeente Haarlem.
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SJEU MET BALLEN

MAD DADDY’S BARBERSHOP

SPECIAALZAAK
V O O R B E H A N G , V E R F, S T O F F E N
& WOONACCESSOIRES
De Mooiste Muren
Behang & Stoffen
Gierstraat 47
Tel: 0031 23 531 90 08
De Mooiste Muren
Verf & Accessoires
Gierstraat 20
Tel: 0031 23 785 36 17

Persoonlijke aandacht geven,
kwaliteit leveren en de tijd nemen
voor onze klanten is voor ons van
cruciaal belang.

De barbershop voor freaks, geeks, weirdo’s
en alles daar tussenin, wordt gerund door
barbers Rob Nissink en Jiri van den Berg.
Met als specialisatie zowel moderne als
traditionele coupes, scheerbeurten met
warme handdoek en het trimmen van
baarden.
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DICHT BIJ MARI ANDRIESSEN

Zo heet de nieuwe tentoonstelling in
het Verwey Museum Haarlem. Maar
hoe maak je nu zo'n tentoonstelling?
Vormgever Jan Vesters legt uit dat je
de eerste voorstellen meestal voor niks
maakt.
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Jeanine van der Sanden Makelaardij
Korte Lakenstraat 21
2011 ZD Haarlem
023-7520699
info@jeaninevandersandenmakelaardij.nl
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DE NIEUWE STRATEN
VAN DE WIJK
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RATTEN TOEN EN NU

De rattenoverlast in onze wijk lijkt van
alle tijden. Want al in 1931 schreef
mej. Herman uit de Korte Doelstraat
een brief hierover aan de Gezondheidscommissie van de gemeente.

DE TOREN GAAT OP REIS

KLEIN FRANKRIJK IN DE VIJFHOEK
hartige galettes & zoete crêpes
ontbijt & lunch
specialiteiten uit bretagne & normandië
kookworkshops & private dining

Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
korte houtstraat 4
2011 zp haarlem
www.tibisou.nl

De maquette van de toren is in bruikleen gegeven aan het Frans Hals
Museum. Houtworm leek op het laatste moment roet in het eten te
gooien, maar dankzij een speciale behandeling kwam alles toch goed.
Binnenblad sprak met collectiebeheerder van de kerk Gerrit Bosch over
de historie en het verjagen van de houtworm.
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MALLE BABBE

Wie is die Malle Babbe eigenlijk?
Heeft deze wulpse deerne die
in het lied van Lennaert Nijgh
de straten afschuimt en lacht
naar iedere man echt bestaan?
Jazeker, Malle Babbe heeft zelfs
een gezicht. Twee gezichten bij
nadere beschouwing.

Op vakantie in Frankrijk kan ik uren
zoetbrengen op zo’n schaduwrijk
dorpspleintje, waar een groepje vaak wat
oudere heren – maar ook dames! – hun
spelletje petanque spelen. De rust die
daarvan uitgaat. Er is wat gebabbel, men
drinkt een glaasje en werpt zo nu en dan
een bal. Compleet Zen.
Toen ik las over een jeu-de-boulesbaantje
in onze wijk, was ik meteen enthousiast.
Het Wilsonsplein kan op die manier echt
uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor
iedereen, van jong tot oud.
In het augustusnummer van dit blad
stond dat de gemeente het een goed plan
vond. Dat hebben ze ten stadhuize
inmiddels wel geleerd. Prijs initiatiefnemers eerst de hemel in, om het plan
vervolgens via een uitzichtloos traject
om zeep te helpen. Of het zo uit te voeren
dat het volkomen kansloos is. Neem
het schaakbord op het Sophiaplein.
‘Schaakbord?’, zult u zeggen. Ja, echt wel.
Als u de geparkeerde motoren en fietsen
even wegdenkt, ligt daar een heus
schaakbord. Weet iemand nog waar die
schaakstukken zijn?
Zo zal het de jeu-de-boulesbaan niet
vergaan, want daar werd opmerkelijk snel
de stekker uit getrokken. Allereerst werd
de voorgestelde locatie afgewezen: ‘Het
baantje mag niet ten koste gaan van
gemeentelijk groen’. Dit argument komt
ongetwijfeld van een ambtenaar die niet
is gaan kijken op de voorgestelde plek.
Onder de bomen van het Wilsonsplein
groeit geen sprietje gras. Maar ja, op de
kaart is het groen ingekleurd, dus is het
groen.
Een andere locatie vinden is niet zo
gemakkelijk. Je komt al gauw uit bij het
Sophiaplein of die andere motorenstalling
naast de Nieuwe Kerk. Gelukkig maakte
de gemeente rap een einde aan deze
geforceerde zoektocht: het geld was op.
Als we een beetje sjeu in de wijk willen,
zullen we daar zelf voor moeten zorgen.
Laten we gewoon een balletje gooien
onder de bomen van het Wilsonsplein.
Zand genoeg.

Binnenvetter
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ONDERNEMER IN BEELD

Een barbershop voor freaks, geeks, weirdo’s en alles daar tussenin, waar iedereen zich veilig voelt om helemaal
zichzelf te zijn. Dat was de ambitie van Rob Nissink, eigenaar van Mad Daddy’s. En als je de zaak binnenstapt,
snap je precies wat hij bedoelt.

•

•

Mad Daddy’s Barbershop ligt in het hart van de Vijfhoek en wordt gerund door barbers Rob Nissink en Jiri van
den Berg. Ze zijn gespecialiseerd in zowel moderne als traditionele coupes, scheerbeurten met warme handdoek en het trimmen van baarden. Toch is deze barbershop niet te vergelijken met andere barbershops. Als je
binnenloopt kom je op een plek met een echte vintage uitstraling, van de kunst aan de muur tot aan de kasten
vol dvd’s uit de jaren tachtig en negentig en de mappen met ‘oude’ Playboys. Dat nodigt uit om eens rustig
rond te kijken.

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

timmer - en herstelwerkzaamheden

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

Na verschillende banen, onder andere in de horeca, liet Rob zich acht jaar geleden omscholen tot barbier. Rob
vertelt: ”Ik vond het altijd al leuk om het mensen naar de zin te maken; mijn moeder was kapster en zelf was
ik ook altijd al met het haar bezig. Ik had vroeger een hanenkam in alle kleuren van de regenboog. Door het
werk van mijn moeder was ik destijds de enige in mijn vriendengroep met een
tondeuze en ik vond het leuk om daarmee te experimenteren. Ik werkte in een
coffeeshop maar miste het creëren, echt iets moois maken waar mensen blij
van werden. Ik ben toen de opleiding tot barbier gaan volgen. In de coffeeshop
waren genoeg mensen waar ik op kon oefenen. Vooral mannen - maar ook
vrouwen, tenminste, als die een herencoupe aangemeten
wilden krijgen.”

“Binnen zonder
kloppen”
Gierstraat 78
2011 GG Haarlem
(023) 532 4600
info@tkantoor.nl
www.tkantoor.nl
S I ND S 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CONTA CT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

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
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.

“We verkopen onze eigen baardolie om de baard zachter te maken en de huid te verzorgen in twee verschillende geuren ‘Daddy juice’ en ‘Hipster tears’. We verkopen ook haarpommade, waarmee je je coupe lekker zelf
kunt perfectioneren. De naam Mad Daddy’s komt van een nummer van The Cramps”, lacht Rob, “een punkband uit de jaren zeventig. Mad Daddy’s is een prettig gestoord rock-‘n-rollnummer, en dat vond ik wel bij de
zaak passen. Het logo heb ik laten ontwikkelen door Haarlemse striptekenaar Roel Smit. De eerste versie was
nóg heftiger, deze is precies goed.”

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

“Toen ik vijf jaar geleden hier binnenstapte,
was dit een winkel waar bevriende kunstenaar Joshua alternatieve vintage kunst verkocht,” vertelt Rob verder. “Ik werd getroffen door de sfeer en wilde deze plek
delen met mijn vrienden. Joshua vroeg
of ik in zijn winkel wilde komen knippen. De combinatie vintage kunst en
een goede knipbeurt op een plek waar
iedereen welkom is - van skateboard
casual tot suit & tie - leek ons wel wat.
En zo werd Mad Daddy’s geboren. Voor
mij voelt het niet authentiek als ik iets anders zou doen dan dit. Ik wil geen pak aan,
of regels volgen. Ik kon eigenlijk nooit goed
tegen opgelegde regels en hou niet van dingen
‘zoals het hoort’. Hier bij Mad Daddy’s zou ik zelf ook
geknipt willen worden. We doen het anders, op onze eigen manier. Als een klant in de stoel gaat zitten draai ik de stoel
het liefst om, weg van de spiegel en zet ik een leuke dvd op. Klanten kunnen zo lekker ontspannen tijdens de
knipbeurt en de tijd vliegt voorbij.”

Restaurant In ’t Goede Uur
Korte Houtstraat 1. Tel 023 – 5311174
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag
van 17:00 tot 0:00 uur

“Sinds kort is Jiri erbij, we zaten eigenlijk altijd volgeboekt, nu kunnen we ook walk-ins knippen. Vaak zijn
dat toeristen of dagjesmensen die langs de winkel lopen en spontaan binnenkomen voor een knipbeurt,
aangetrokken door de sfeer. Maar we hebben ook veel vaste klanten. Zonder hun bijdrage en steun hadden
we de corona-lockdownperiode nooit overleefd. Dat we erdoorheen gekomen zijn hebben we echt aan hen
te danken. Wat we het liefst willen is dat iedereen zich thuis voelt in onze barbershop. We willen lekker
laagdrempelig zijn, nemen niets te serieus, behalve ons vak. Strak geknipt en een losse sfeer, daarvoor moet
je bij ons zijn.”
Tekst: Mariette Maat. Foto's: Studio Chris
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VERTICAAL GROEN

Tekst: Mariette Maat
Foto's: Jan Geerts

Hetty Ruiter en Klaas Furda staan trots
voor de deur van hun woning aan het
Doelenplein, te midden van nieuw
aangelegde minituintjes tegen de gevels.
Hun geveltuintjes zijn onderdeel van het
‘Verticaal groen’-project van de gemeente
Haarlem. De beplanting is met rekjes
tegen de muur geplaatst, waardoor klimplantjes mooi tegen de gevel omhoog
kunnen groeien.
De gemeente Haarlem heeft tienduizend
euro beschikbaar gesteld voor verticaal
groen in de straten van de Vijfhoek,
Raaks en Doelen. Hetty en Klaas waren
de eersten die zich enthousiast meldden
bij de gemeente. Ze kregen duizend euro
om de gevels van het Doelenplein en de
Gedempte Voldersgracht te vergroenen.
Hetty meldde zich ook aan voor de
NK Tegelwippen-actie van de gemeente
Haarlem. Dit is een landelijk initiatief
waarbij je verwijderde stoeptegels kosteloos kunt inwisselen voor plantjes.
Anniek Helder van Zorgindetuin.nu en
betrokken bij deze actie, was best verrast
dat Klaas en Hetty zich aanmeldden voor
maar liefst 41 strekkende meter, wat ze

Een ontwerp van Jorinde Kuiper

Vergroening Vijfhoek
zorgt voor verbinding
in de buurt
tweehonderd gratis plantjes opleverden.
Bemeste grond werd kosteloos geleverd
door Pieter van Soest van Ecostyle en
met vereende krachten uit de buurt - en
vooral met grote inzet van medebewoner
en wijkraadslid Jenne Olijve - zijn binnen
vier dagen de tegels gewipt en de plantjes
geplant. Inmiddels heeft zich een aantal
bewoners van de Vijfhoek gemeld, die
hun groene vingers ook wel eens willen
wagen aan een geveltuintje.
Jan Geerts, voorzitter van de Wijkraad
Vijfhoek-Raaks-Doelen en betrokken bij
het vergroeningsproject vertelt: “Het vrijgekomen potje hebben we met name te
danken aan de inspanningen van Ingrid
Hamer, gebiedsverbinder bij de gemeente. Ingrid is enthousiast over vergroening van de wijk. Behalve het initiatief
van de geveltuintjes zijn er meerdere
vergroeningsinitiatieven gestart, zoals
bijvoorbeeld in de Barre-voetestraat,
waar een pilot is gestart met lijnen die
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over de straat gespannen worden waar
groen langs omhoog kan klimmen. Als
dit aanslaat kan dit veel breder ingezet
worden in de stad en gaat de vergroening
nog sneller.”
Jan vult aan: “Vergroening zorgt niet
alleen voor een mooier aangezicht van
de buurt maar ook voor verbinding,
omdat je plekken maakt waar je elkaar
als buren kunt ontmoeten. Het heeft
ook een andere positieve kant, namelijk
dat het groen in de stad zorgt voor
verkoeling en zo bijdraagt aan reductie
van de hittestress. Het bevordert een
klimaatbestendige stad, het groen werkt
eigenlijk als een natuurlijke airco die
de warmte van de stenen afvoert. Ook
zorgen planten voor meer zuurstofrijke
lucht in de stad.”
Als inwoner van de Vijfhoek kan je aanspraak maken op subsidie voor een geveltuintje. Hovenier en tuinontwerper
Jorinde Kuiper helpt de bewoners met
het ontwerp van de tuintjes en met de
beplanting daarvan. Jorinde is geboren en
getogen in de Vijfhoek en heeft het stokje
overgenomen om als ‘nieuwe generatie’
het groen in de Korte Houtstraat te
behouden, dat al veertig jaar geleden is
aangeplant.
Jorinde vertelt: “Toen ik hoorde van het
verticaal groen initiatief van de gemeente
voor de Vijfhoek, meldde ik mij meteen
om te helpen. Ik ben opgegroeid in de
Korte Houtstraat en ik heb zelf ervaren
hoe verbindend groen werkte voor de
buurt. Kinderen spelen in de straat en
bewoners zitten voor de deur met elkaar
te praten, onder de verkoeling van het
groen. Het is leuk om te ervaren hoeveel
positiviteit groen in de stad brengt.
Eigenlijk kan je overal een minituintje
maken, aan de schaduwzijde van de
straat plant je andere planten dan vol
in de zon. En je hebt ook maar weinig
ruimte nodig, zelfs met twee verwijderde
stoeptegels kan je al een heleboel doen.”
“Ik ben oorspronkelijk geschoold als
zangeres”, vertelt Jorinde verder. “Maar
toen tijdens de coronaperiode mijn
werkzaamheden zo goed als stil kwamen
te liggen, ben ik goed gaan nadenken
over de toekomst. Ik was in die periode
veel thuis en werd me meer bewust van
het effect van groen op straat op de
bewoners. Ik wilde een meer concrete
bijdrage leveren aan de vergroening van
de stad en besloot me om te scholen

tot tuinontwerper en hovenier. Ik vind
het ontzettend leuk om bewoners
te helpen met het ontwerp van hun
geveltuintjes, dat doe ik vaak in de vorm
van tekeningen. Vervolgens kiezen we
de plek en de beplanting en ontstaat er
weer een nieuw groen plekje in de stad.
Ik help aanvragers met het creëren van
hun tuintje, maar vervolgens zijn ze zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud.”
Jan Geerts vult aan: “We denken ook al
verder: wat kunnen we nog meer doen
om het laagdrempeliger te maken om
een minituintje aan de gevel te maken.
Zo kan je bijvoorbeeld denken aan regentonnen bij de tuintjes, waardoor het
opgevangen regenwater de tuintjes kan
bewateren en bewoners niet met gieters
of een tuinslang trappen op en af hoeven
te lopen. Of wormenhotels, waarmee
natuurlijke bemesting wordt gemaakt
voor de tuintjes.”
Groen in de stad verbetert het milieu,
zorgt voor een rijke biodiversiteit en
vermindert de luchtvervuiling. Het
is goed voor waterberging, dempt
geluidshinder en verkoelt in een warme
periode. Kortom, groen is essentieel voor
een klimaatbestendige en duurzame
omgeving. Er is over het algemeen weinig
ruimte in steden op de grond voor groen,
beplanting tegen de gevel neemt relatief
weinig ruimte in en is op bijna elke plek
te realiseren.
“We hopen dat we meer van dit soort
groeninitiatieven in Haarlem kunnen gaan
ontwikkelen en dat bewoners enthousiast
worden over de mogelijkheden”, sluit Jan af.
Groen in de stad helpt om de hittestress
beter het hoofd te bieden, maar zeker zo
belangrijk is de verbindende werking. Je
kunt de verticale tuintjes samen met je
buren bedenken en onderhouden en vaak
zie je dat er spontaan ontmoetingsplekken ontstaan. En dat is toch helemaal in
de geest van de Vijfhoek, een buurt waar
toch meer dan gemiddeld de bewoners
elkaar opzoeken voor een praatje of een
kop koffie.
De actie van verticale tuintjes wordt
mogelijk in 2023 herhaald. Maar het
is altijd mogelijk om bij interesse
contact op te nemen met
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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DE STRATEN VAN ONZE WIJK

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

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

Twee nieuwe straatnamen
Grote Houtstraat 148
Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag
10.00 - 18.00 uur
en zondag 12.00 - 18.00 uur

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl

Telefoon: 06 1232 0828

www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

BOTERMARKT HAARLEM

van maandag t/m zaterdag

HALKADE 25 IJMUIDEN
ook op zondag

Voor informatie en bestellingen
Haarlem: 023 5322 833
IJmuiden: 0255 515100
mail: info@dedolfijn-br.nl

Sinds de oplevering van Raaks III heeft onze wijk er ineens twee nieuwe straten bij. Nou ja,
nieuwe straten, de Oude Zijlvest en de Zuiderstraat hebben een stukje straat afgestaan aan
de LUITESTRAAT en de TWAALF APOSTELENSTRAAT.
Deze laatste straatnaam is geheel nieuw, maar een binding met de wijk is er wel. Ooit
was er het Hofje der Twaalf Apostelen, gesticht in 1538 door Nicolaas van Heussen,
burgemeester van Haarlem. Iedere woning was naar een apostel vernoemd en één huisje
heette ‘Jezus en Maria’. Het hofje lag, iets meer naar de Botermarkt, naast het Hofje van
Loo in de Barrevoetzusterenstege. Toen die in 1882 werd verbreed tot een straat (die op
4 december 1889 zijn huidige naam Barrevoetestraat kreeg), moest het Hofje van Loo vier
huisjes inleveren. De twaalf huisjes van Hofje der Twaalf Apostelen werden zelfs helemaal
afgebroken en het hofje werd opnieuw gebouwd aan de Voldersgracht 21. In 1966 werd het
hofje vanwege de slechte staat van onderhoud ontruimd en verkasten de bewoners naar
Sint Jacob in de Hout. In 1971 werd het gesloopt om plaats te maken voor de bibliotheek. Nu
keert het terug als straatnaam in de Raaks.
De naam Luitestraat heeft een heel andere historie. Ooit was er de Luitesteeg, die net als
de ernaast gelegen Boeresteeg, de verbinding vormde tussen de Gasthuisstraat en de later gedempte - Voldersgracht. Al in 1445 is er in het archief van het weeshuis sprake van
‘Luytgens cameren (…) in Luytgens stege’, vermoedelijk een soort hofje vernoemd naar ene
Luytgens, maar wie dat was vermeldt de historie niet. Toen een halve eeuw geleden de
plannen om een groot gedeelte van de Doelen te slopen leidden tot leegstand, ontstond
op deze plek - tot de bouw van de maisonnettewoningen - tijdelijk een onguur gebied waar
vooral drugsdealers en -gebruikers zich thuis voelden. Een aantal jaren later dook de naam
weer op voor de binnentuin van het nieuwbouwblok aan de Gedempte Voldersgracht, maar
ja, een binnentuin is geen openbaar gebied, dus die mag geen naam hebben, besloot de
gemeente onlangs. De naam Luiteplein is dus verdwenen en de Luitestraat is ervoor in de
plaats gekomen.
Tekst: Hans Smit
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De eerste
keer doe
je alles
voor niks

HOE MAAK JE EEN TENTOONSTELLING

rafisch vormgever Jan Vesters
weet de redactie - en wij
hopen ook de lezers - iedere
keer weer te verrassen
met de opmaak van ons
Binnenblad. Stilzitten is niet zijn grootste
liefhebberij, dus na zijn pensionering ging
hij nog als ‘oproepkracht’ aan de slag
bij het Haarlemse bureau Heldergroen.
Dit jaar gaf hij daarnaast ook nog vorm
aan de tentoonstelling De stad belegerd
en verdedigd in Museum Haarlem. Dat
beviel klaarblijkelijk zo goed dat ze hem
ook hebben gevraagd voor hun volgende
tentoonstelling over de beroemde
Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen.

Alle wanden zijn net door de drukker
geplakt en samen met Laura van der
Wijden (directeur van het museum),
Antoinette en Monique wordt kritisch naar
het resultaat gekeken

Het gekozen kleurenpalet
voor achtergrondbanen,
teksten en muren.

Antoinette Andriessen
bezig met het nabouwen
van het originele atelier
van Mari

Met Antoinette Andriessen (l)
en Monique van Royen (r)
door de zalen met de eerste
schetsversies. Waarna al snel
blijkt dat er nog veel moet
gebeuren...
Knap hoe de vrijwilligers
van het museum aan de
hand van de schets de
sokkeltjes precies op maat
gemaakt hebben.
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Het is hoogzomer als ik Jan spreek in de
foyer van het museum, dat overigens
vanaf deze tentoonstelling herdoopt
wordt in Verwey Museum Haarlem. Een
klein maar fijn museum dat gerund wordt
door een kleine staf en zo’n honderd
vrijwilligers. Het is nog maar drie weken
tot de 21ste september, de opening van de
tentoonstelling Dicht bij Mari Andriessen.
Vandaag is het eerste echte overleg over
zijn tentoonstellingsontwerp. Het erbij
behorende boekje is al naar de drukker.
De basis voor Vesters’ ontwerp staat
daarmee vast. Schuine banen in stemmige
aardekleuren zorgen voor eenheid bij
de veelheid van de tentoongestelde
kunstwerken en privéspullen, zoals
schetsboeken, familieportretten en pijpen.
Maar Jan heeft veel vragen. Hoe zien die
voorontwerpen van de beelden eruit, hoe
groot zijn de vitrines en van wat voor
materiaal zijn die gemaakt, welke kleur
hebben ze. Waarop worden de penningen
die Andriessen heeft ontworpen neergelegd,
en al dat andere persoonlijke spul: op
fluweel, op spiegels? En ga zo maar door.
Gelukkig zijn de samenstellers van de
tentoonstelling aanwezig: Monique
van Royen en Antoinette Andriessen,
kleindochter van Mari. Zij kunnen antwoord
geven op al die vragen. Coördinator Mylène
Muis is nog met vakantie en zal bij een
volgend overleg aansluiten. Het doornemen
van de vele vragen naar aanleiding van zijn
eerste schetsontwerp dat Jan die ochtend
heeft toegestuurd is echter een kermis
van misverstanden, maar dat hoort nu
eenmaal bij een creatief proces. Iedereen
is al lekker op zijn eigen manier bezig
geweest. Antoinette vreest dat ze straks
met te veel spullen uit het privéarchief
komt aanzetten, Jan is juist bang dat er te
weinig vanuit de wereld van dichtbij de

kunstenaar wordt geëxposeerd en Monique
twijfelt of de kleuren die in een eerder
stadium zijn gekozen naast al dat brons en
gips wel levendig genoeg zijn: ‘moet er niet
meer oranje bij?’. Jan heeft een totaalfoto
van het atelier uitgekozen waarmee hij
een complete wand van de laatste zaal
wil vullen. Er blijkt intussen al een andere
foto op dat formaat besteld. De vitrines en
sokkels waar Jan zo benieuwd naar is - hoe
hoog zijn ze, hoe breed, hoe diep? - staan
op de zolder van het museum, maar de
sleutel is vandaag eventjes onvindbaar.
Dan wordt het tijd om een rondje te maken
door de zalen, om de verschillende ideeën
te toetsen aan de in de praktijk beschikbare
ruimte. De uitdaging voor Jan is dat alles
wat op tekening tweedimensionaal werd
aangeleverd, er straks driedimensionaal
goed uit moet zien. Bij het lopen door de
zalen met de huidige tentoonstelling, die
nog steeds open is voor publiek, is het knap
dat de drie creatievelingen hier niet door in
de war gebracht worden, en als het ware de
nieuwe tentoonstelling al op de wanden en
in de ruimte zien verschijnen.
Weer buiten, in de zomerzon, vraag ik Jan:
“Heb je enig idee wat er straks van jouw
ontwerp overblijft?”
“Ach,” zegt hij, “de eerste keer doe je alles
voor niks. Dat is natuurlijk niet zo vreemd,
want pas als er wat te zien is, wordt het
concreet. Het is altijd ‘work in progress’.”
“Dus het komt wel goed?”
“Ik denk altijd in oplossingen, dus het komt
zeker goed.”
Tekst: Hans Smit
Foto’s: Hans Smit en Jan Vesters

De tentoonstelling Dicht bij Mari
Andriessen is nog tot en met 20 maart
2023 te zien in het Verwey Museum
Haarlem, Groot Heiligland 47.
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RATTENOVERLAST

Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner
Open dinsdag, woensdag en donderdag
vanaf 15.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.

De rattenoverlast in onze wijk lijkt van alle
tijden. In het boek ‘Vijfhoek, Raaks en Doelen’
worden de erbarmelijke woonomstandigheden
van zo’n honderd jaar geleden beschreven. Er
was zelfs sprake van ratten in een kinderbed!

info@restaurantaantplein.nl
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023 - 3036 896

Dit veelkleurige, veelzijdige boek – een
ware omnibus – prikkelt de verbeelding,
wekt herinneringen op en wakkert
ongetwijfeld discussies aan. Het geeft op
deze manier een verrassend brede kijk
op de veerkracht van Haarlems
beroemde winkelstraat.

	
  

Haarlemmer Chiel Braat portretteerde
in een kleine kwart eeuw alle gebouwen
van de Grote Houtstraat. Zijn tekeningen
vormen de ruggegraat van dit boek waarin
pand na pand tot leven wordt gewekt.
€ 37,50 | www.architext.nl

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

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

Praktijk voor
Lichaamsgerichte Traumatherapie
en Cranio-sacraal therapie

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

•
•
•
•
•
•
•
•

In 1931 schreef mej. Herman uit
de Korte Doelstraat een brief aan
de Gezondheidscommissie van de
gemeente:
“…ik heeft vier kinderen en ik heb twee
kamertjes en een zolder geen keuken en nu
is dit huis vreeselijk vochtig het water loopt
van de muren af. De dokter moet twee maal
in de week komen voor mijn zieke kinderen.
Al de damp van het koken gaat in de bedstee
en mijn beddeboel verrot helemaal…..”
Gealarmeerd door de brief bracht de
Gezondheidscommissie een bezoek. Wat
ze aantroffen was nog veel vreselijker:
het was een onbewoonbaar krot, geen
riool en zwammen onder de vloeren.
Een paar weken terug was een kindje
gestorven. En een ander kindje lag in
het ziekenhuis omdat het ’s nachts door
een rat was aangevallen en twee maal
gebeten.
Citaat uit het boek ‘Vijfhoek, Raaks en Doelen’,
een van de schrijvers was Vijfhoekbewoner B. Pel sr.

In juni 2021 meldden we in het
Binnenblad over een wijkbewoonster
waar zoveel ratten tussen de muren
renden dat ze alleen kon lezen met
oordopjes in. Een plan van een privé
ingeschakelde aannemer heeft het
leven van de wijkbewoonster gelukkig
weer leefbaar gemaakt. Het volledig
opschonen van het huis, uitgraven
van vloeren en alles dichten was een
kostbare operatie voor haar huisbaas.
Maar zij kan weer lezen en voelt zich
weer vrij en veilig in haar huis. Echter:
de ratten komen nu bij andere buren
tevoorschijn. “Het is onbegonnen
werk”, zegt een buurtgenoot, “dit is
een maatschappelijk probleem. Het
is niet te betalen. Dit is iets wat de
gemeente moet aanpakken, voor een
hele buurt.”
Inmiddels bereiken ons berichten
dat er ook elders in de wijk veel
ratten zijn. De slimme vallen die
de gemeente in Haarlemse riolen
heeft geplaatst werpen in onze
wijk nog niet hun vruchten af. Bij
rattenoverlast kun je twee keer per
jaar bellen naar Spaarnelanden, die
dan een val komt plaatsen.
“Meteen raak natuurlijk”, vertelt een
bewoonster. En een andere belaagde
bewoonster kreeg in contact met
de gemeente te horen: “Wij kunnen
niets meer voor u doen, want het
gif dat we eerder gebruikten is nu
verboden in verband met schade aan
het milieu. 'Sorry mevrouw, wat naar
voor u'.”
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: bewoners uit de Vijfhoek

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

Het Frans Hals Museum en de Nieuwe
Kerk hebben tot 1 januari 2023 een
bijzondere band. Op de expositie ‘Nieuwkomers’ over de Vlaamse kunstenaars die
eind zestiende begin zeventiende eeuw naar
Haarlem vluchtten, staat een maquette van
de toren van de kerk. Een toren die gemaakt
is door een beroemde nieuwkomer: de eerste
Haarlemse stadsarchitect Lieven de Key.
Het kerkbestuur heeft de maquette in
bruikleen gegeven aan het Frans Hals.
Houtworm leek op het laatste moment roet
in het eten te gooien, maar dankzij één
speciale behandeling kwam alles toch goed.
Binnenblad sprak met Gerrit Bosch over
de historie en het verjagen van de houtworm. Bosch, voormalig conservator van
paviljoen Welgelegen, is sinds zijn
pensionering in 2013 collectiebeheerder/
conservator van de Grote of St.-Bavokerk en
de Nieuwe Kerk.

ELEKTROTECHNISCH
BURO MARCEL VITTALI
STAAT GARANT VOOR
VAKMANSCHAP EN
KWALITEIT.

SINT ANNAKAPEL
In opdracht van het Haarlemse stadsbestuur en naar classicistisch ontwerp van
Jacob van Kampen, werd in 1649 de gotische
Sint Annakapel vervangen door het eerste
stenen protestantse kerkgebouw in Haarlem
dat speciaal voor de protestanten is
gebouwd: de Nieuwe Kerk. De toren van de
Nieuwe Kerk, ontworpen in de Hollandse
renaissancestijl door stadsbouwmeester
Lieven de Key, is ouder dan de kerk en stamt
uit 1613.
Aangezien de toren moest blijven staan
bij de bouw van de kerk, is de aansluiting op
de kerk heel kundig gedaan waardoor
Van Kampen ervoor gezorgd heeft dat we nu
een van de bijzonderste kerkgebouwen in
Nederland in onze wijk hebben staan.

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

Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

www.CafedeRoemer.nl

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

ATELIER SCHMIT

NIEUWKOMERS
Lieven de Key (1560) was een van de
belangrijkste bouwmeesters van de
Hollandse renaissance. Hij kwam
oorspronkelijk uit Gent en vluchtte met
duizenden anderen uit de Zuidelijke
Nederlanden naar Haarlem. Veel protestanten uit Vlaanderen en Brabant kwamen
tussen 1580 en 1630 naar het noorden en
werden hier opgevangen. De Key is als
nieuwkomer in Haarlem gaan werken en
werd in 1593 benoemd tot stadssteenhouwer/stadsarchitect. Hij heeft behalve de
toren van de Nieuwe Kerk ook de voorgevel
van het stadhuis, de Waag en de Vleeshal
ontworpen.

Veel Vlaamse nieuwkomers, meestal
ambachtslieden en kunstenaars, hebben met
hun kennis en talent een enorme invloed op
de bouw- en schilderkunst van onze stad
gehad.

Maquette toren
Nieuwe Kerk
in Frans Hals
Museum

MAQUET TE
In de Nieuwe Kerk staan twee
maquettes. De maquette die in bruikleen
wordt gegeven aan het Frans Hals Museum
is het torenmodel. Het is niet duidelijk
wanneer de maquette is gemaakt. Dit kan
ten tijde van de toren zelf zijn geweest in
1613 of tijdens de bouw van de Nieuwe Kerk
in 1649 om de aansluiting van de toren op
de kerk te bestuderen. Maar even goed kan
het ook gewoon een model zijn dat men
mooi vond om te maken. Ook is onduidelijk
wie hem destijds heeft gemaakt. Het kan
best een professioneel maquettebouwer zijn
geweest.
Maar duidelijk is dat er vele handen uit
verschillende periodes aan dit torenmodel
hebben gewerkt. Gerrit: “De maquette is
gemaakt van eikenhout en grenenhout. Aan
de binnenkant is onder andere grenenhout
gebruikt om de maquette body te geven. Het
eikenhout is mooi glad en vermoedelijk uit
oudere tijden. We zijn ook vierkante nagels
en ronde spijkers tegengekomen. Vierkante
nagels werden met de hand gesmeed voor
1800 en ronde spijkers kwamen pas veel
later. Vroeger ging men lukraak restaureren.
Nu wordt dat gelukkig veel zorgvuldiger
aangepakt.”
HOUTWORM
Toen enkele maanden geleden hoopjes
zaagsel werden aangetroffen in de Nieuwe
Kerk, gingen alle alarmbellen af. Houtworm!
Zelfs bij de maquette die onder een glazen
kap staat. Normaliter spuit een speciale
firma het materiaal in aan de buitenkant,
maar om ook de binnenkant te behandelen
moesten ze een gaatje boren. Daar gaf de
collectiebeheerder geen toestemming voor.
Gerrit: “Een alternatieve methode op het
vergassen van houtworm in een afgesloten
ruimte, is om gedurende een aantal weken
de temperatuur te verlagen naar twee
graden en de zuurstof te reduceren. Daarna
is alle levende houtworm uitgesloten.” De
maquette is inmiddels behandeld, vrij van
houtworm en staat opgesteld in het Frans
Hals Museum voor de tentoonstelling.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Gerrit Bosch

Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

www.glasinlood.com

Wolstraat 5 Haarlem
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MALLE BABBE

De vele
gezichten
van Malle
Babbe
“Malle Babbe kom
Malle Babbe kom hier
Lekker stuk, malle meid
Lekker dier van plezier
Malle Babbe is rond
Malle Babbe is blond
Een zoen op je mond
Malle Babbe,
je lekkere kont…”
Kunt u deze tekst ook meezingen?
Het is het refrein uit het lied Malle
Babbe, in 1975 een grote hit van
Rob de Nijs. Geschreven door
tekstdichter Lennaert Nijgh met
muziek van Boudewijn de Groot,
beiden Haarlemmers.

Vrouwenkoor Malle Babbe
Dit Haarlemse koor, vernoemd
naar het schilderij van Frans
Hals vanwege de vrolijke
uitstraling, viert dit jaar zijn
veertigjarig jubileum.
Dirigente Leny van Schaik weet
de stemmen met een breed
repertoire tot zulke grote
vocale hoogten te brengen dat
het koor nationale en internationale bekendheid geniet.
Al tweemaal is een lied van het
koor gebruikt in een film. Leny:
“Ik ben na corona weer pittig
van start met het koor.”
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Wie is die Malle Babbe eigenlijk?
Heeft deze wulpse deerne die in het
lied de straten afschuimt en lacht naar
iedere man echt bestaan? Jazeker,
Malle Babbe heeft zelfs een gezicht.
Twee gezichten bij nadere beschouwing.

Frans Hals

Malle Babbe is een schilderij van de
beroemde Haarlemse schilder Frans
Hals. Hij werd in 1582 of 1583 geboren in Antwerpen, maar verhuisde
vanwege de Spaanse onderdrukking
als klein kind met zijn ouders naar
Haarlem. Vanaf 1610 mocht hij zich
meesterschilder noemen. Hij trouwde
tweemaal en kreeg in totaal vijftien
kinderen. Enkele van zijn zoons leidde
hij op tot schilder. Frans Hals was
een gewaardeerd schilder met een
grote klantenkring. Toch zat hij voortdurend in de schulden. Onduidelijk
is waardoor. Sommigen zeggen door
het grote kindertal, anderen dat hij
te veel dronk. Vanaf 1661 kreeg hij
zelfs steun van het Haarlemse stadsbestuur en turf om de koude winter
door te komen. In 1664 ging het hem
financieel beter toen hij de regenten
en regentessen van het Haarlemse
oudemannenhuis mocht schilderen.
Hij overleed in 1666, ongeveer
84 jaar oud en is begraven in de Sint
Bavokerk. Zijn vrouw verviel met de
kinderen in de armenstand.
Frans Hals is bekend om zijn grote
schuttersstukken, die op één na
allemaal te zien zijn in het Frans
Hals Museum. En om zijn portretten,
waarop hij mensen levensecht
afbeeldde. Zijn stijl week af van de
meeste van zijn tijdgenoten die heel
strak en glad schilderen. Frans Hals
schilderde met zwierige penseel. Je
ziet de beweging in zijn werk en het
karakter van zijn personages spat van
het doek af. Na zijn dood verloor zijn
werk de waardering, maar hij werd
in de negentiende eeuw herontdekt
door de impressionisten. Hij was
een voorbeeld voor schilders als
Van Gogh en Monet.

De muzikale komedie
Malle Babbe

Schildersmodel

Frans Hals schilderde het portret van
Malle Babbe, dat tegenwoordig te zien
is in het Staatsmuseum in Berlijn, rond
1533-1535. Wie was zij en hoe kende
hij haar? Ze behoorde duidelijk niet
tot de rijke elite. We zien een oudere
vrouw met een grote bierpul in de
hand en een uil op haar linkerschouder. Er zijn allerlei theorieën gemaakt,
mede in het leven geroepen door
het Malle Babbe-lied, waarin ze een
prostituee is. Maar het schilderij was
ook bekend onder de naam ‘De heks
van Haarlem’. In 2013 ontdekte Floris
Mulder, wetenschappelijk medewerker van museum Het Dolhuys, in
oude documenten haar echte naam:
Barbara Claes.

Het Tuchthuis

Barbara was verstandelijk gehandicapt
door een erfelijke aandoening
die de groei en de verstandelijke
ontwikkeling remt. Malle Babbe is
een verbastering van Malle Barber,
ofwel gekke Barbara. In 1646 werd
ze opgepakt vanwege onaangepast
gedrag en in het Huis voor Burgerlijk
en Militair Arrest geplaatst. Dit
‘tuchthuis', zoals het in de volksmond
genoemd werd, was in die tijd
een werkhuis voor misdadigers en

‘onaangepasten’, maar ook voor
verstandelijk beperkte mensen, als
dependance van het buiten de stad
gelegen Dolhuys waar psychiatrische
patiënten verbleven. Barbara stierf
in 1663 in dit werkhuis aan de
Tuchthuisstraat.

De ontmoeting

Floris Mulder ontdekte dat ook Pieter
Hals, een van de zonen van Frans Hals,
een tijd in dit, in de Vijfhoek gelegen,
tuchthuis was opgenomen. Pieter zou
zwakzinnig zijn geweest. Heeft Frans
Hals haar daar ontmoet? Volgens
Floris Mulder is dat niet waarschijnlijk omdat hij zijn zoon weinig zou
hebben bezocht. Bovendien ligt er
een flinke periode tussen het jaar
van opname van Malle Babbe in het
werkhuis, 1646, en het tijdstip dat het
schilderij volgens kenners gemaakt is,
ergens tussen 1633-1635. Misschien
ontmoette Frans Hals Malle Babbe in
de stad of in een café waar hij kwam?
Ze is immers geportretteerd met een
bierpul in haar hand. En de uil op haar
schouder verwijst niet naar wijsheid,
maar naar het gezegde 'zo beschonken
als een uil'.

Het tweede gezicht

De Malle Babbe van het schilderij lijkt
in niets op wat Rob de Nijs bezingt.
Hoe kan dat? Lennaert Nijgh heeft dat
zelf verteld in een interview met het
Belgische weekblad Humo in 1989. De
interviewer en Nijgh zitten in Nijghs
stamkroeg en Lennaert wijst naar een
tabaksbruin verkleurde reproductie
naast de tapkast: “Daar hangt Malle
Babbe, de inspiratie voor dat liedje.
Toch is het niet het schilderij dat Malle
Babbe voorstelt, dat is een ander doek
van Frans Hals. Ik heb me dus laten
inspireren door een vergissing. Wat
je hier ziet, heet Zigeunermeisje."
Frans Hals schilderde het Zigeunermeisje in 1626. Dit schilderij hangt in
het Louvre.

In augustus en september
zagen vele buurtgenoten,
Haarlemmers en anderen de
muzikale komedie Malle Babbe
in de buitenlucht op het voorplein van de Stadsschouwburg.
Het spel en de muziek van
Club Kenau oogsten veel enthousiaste bijval. Club Kenau
brengt met Malle Babbe het
taboe dat nog steeds rust op
psychische problemen op een
luchtige manier onder de
aandacht. Ook wordt heel
duidelijk: Malle Babbe was
geen sekswerker. In deze versie
heeft Frans Hals Malle Babbe
ontmoet bij zijn bezoek aan
zijn zoon Pieter in het Dolhuys.
Malle Babbe helpt Frans Hals
zijn zoon Pieter te accepteren
zoals die is. Frans Hals
schildert Malle Babbe als dank.
Club Kenau komt tegen Kerst
met een nieuwe muzikale
komedie: Moby Dick.

Malle Babbe in brons
In de Barteljorisstraat staat
dit bronzen beeldje, geïnspireerd op Malle Babbe.
De in Haarlem geboren
bekende beeldhouwer Kees
Verkade maakte het in 1978.

De waarheid

Malle Babbe is Barbara Claes en blijft
voor ons al zingend ook het mooie
zigeunermeisje.
Tekst: Ellen Vestjens
Foto’s: Wikipedia, Frans Hals Museum
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WijkraadBULLETIN
BULLETIN
Voor de ultieme
sportbeleving!

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS

Gedempte Raamgracht 78
2011 WK Haarlem
06 3131 8864
www.sportcafehaarlem.nl

Loewe bild c
Klein van formaat - groots in prestaties

Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004
Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

Nieuw
in on
show ze
room
!
VOOR SERVICE EN KWALITEIT
Keizerstraat 9 Haarlem
023 - 531 4740
www.elres.nl
AL MEER DAN 80 JAAR UW AUDIOEN WITGOEDSPECIALIST
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

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.

Realisatie van Turn key projecten in de private bouw,
utiliteitsbouw, restauratiebouw en weg- en waterbouw.
Doelstraat 14 zw, 2011 XC Haarlem
E-mail: eric@lapislabor.com
Website: www.lapislabor.com

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

 SNEL RIJDENDE FIETSERS
Regelmatig krijgt de wijkraad klachten over te snel rijdende fietsers. De
Gierstraat en Verwulft/Gedempte Oude Gracht worden daarbij het meest
genoemd. Maar ook uit de woonstraten komen klachten. Uit tellingen
blijkt dat het om grote aantallen gaat. Veel andere fietsers voelen zich zelf
ook niet veilig. Ondanks het feit dat er opmerkelijk weinig meldingen van
ongevallen zijn en de gemeente een ‘actieplan fiets’ heeft, vroegen we
samen met andere wijkraden aandacht voor dit toenemende probleem.
In de Korte Houtstraat gaat het om circa zes- tot zevenhonderd fietsen per
dag. Dat zijn aantallen waar eigenlijk een fietspad voor moet worden
aangelegd. Maar die ruimte is er helaas niet. Om de overlast tegen te
gaan en de snelheid van de fietsers af te remmen, hebben bewoners een
verrijdbare bloembak geplaatst.
Er ligt nu een verzoek van de bewoners van de Korte Gierstraat bij de
gemeente om zelf met een oplossing te komen, zoals een fietsverbod.
 LUCHTKWALITEIT
De gemeente meet dit jaar met de GGD de hoeveelheid NO2 (stikstofdioxide) in de wijk. Deze meting geeft een indicatie voor de luchtverontreiniging. In 2019 was er een meting in de Wilhelminastraat.
De gemeten waarden lagen toen op het ‘randje’ van wat internationaal
aanvaardbaar is. Over het algemeen wordt de lucht schoner. Dit jaar is
in overleg met de wijkraad de meting nabij de Raaksbruggen. Bijzonder
is dat de metingen enigszins worden verstoord: in drie van de dertien
metingen bleken de ‘meetbuisjes’ te zijn verdwenen.

 OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Via onze website kun je je
abonneren op ieder nieuw
bericht dat daarop verschijnt
(ca. eenmaal per drie weken)
en/of de nieuwsbrief (ca. eenmaal per drie maanden).
Voor meer informatie scan de
QR-code of kijk op de site
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Adres: Nieuwe Kerksplein 17
Mail: info@wijkraadvijfhoekhaarlem.nl
Leden: Annette Schild, Jan
Geerts, Jenne Olijve, Maarten
Kleinman

 N
 IEUWE KERKSPLEIN
OP DE SCHOP?
De verrommeling van het Nieuwe
Kerksplein is veel bewoners en
de gemeente een doorn in het
oog. Bovendien is het de wens
van de gemeente pleinen te
vergroenen en klimaatadaptief
te maken. Het Nieuwe Kerksplein
heeft daarnaast een hoge
cultuurhistorische waarde en
is met de kerk een toeristische
trekpleister; beide trekken
jaarlijks duizenden bezoekers.
De gemeente is daarom van
mening dat het plein een goed
integraal inrichtingsplan verdient,
waarmee het veel beter tot
zijn recht komt. Daarbij spelen
allerlei wensen ten aanzien
van het gebruik vanuit de wijk
en anderen (kerk, toeristen,
evenementen). Maar voor
dit plan moet geld worden
gereserveerd. Voor de korte
termijn zijn we in gesprek over
het eventueel realiseren van
enkele (‘s nachts afsluitbare/
opklapbare) zitbankjes. Deze
kosten niet veel en kunnen
makkelijk worden verplaatst,
als dat nodig is.

QR-code
wijkdiner

VAN DE WIJKRAAD

 30KM-STRATEN
Er komt vaart in het beleid voor
30km-gebieden. In een plan van
aanpak heeft de gemeente
globaal bepaald dat de meeste
straten in de stad 30km/u
worden, met uitzondering van de
hoofdstructuurwegen. Waar het
niet direct duidelijk is volgt nader
onderzoek. Belangrijke criteria
zijn daarbij of er vrijliggende
fietspaden zijn en of de straat
belangrijk is voor vlotte
doorstroming van het openbaar
vervoer. Voor onze wijk betekent
dit dat de Wilhelminastraat
vooralsnog 50km/u blijft, maar
dat de kruisingen, incluis de
Raaksbruggen, in 2025 aanzienlijk veiliger moeten worden
voor voetgangers en fietsers.
Voor de veiligheid op het
Verwulft en de Gedempte Oude
Gracht loopt nog een onderzoek.
De intentie is een volledige
autostop op het Verwulft in
te voeren.
 W IJKDINER
Het wijkdiner staat nu voor
28 november op de agenda! We
hopen dat het dit jaar toch echt
door kan gaan en corona bijvoorbeeld niet weer roet in het eten
gooit. In dit nummer vindt u een
flyer voor aanmelding. Mocht de
flyer ontbreken in uw Binnenblad:
aanmelden kan ook met de
QR-code of via Annette Schild
(06 - 37405668).
 NUTTIGE NUMMERS

 KORT NIEUWS
• Fiets stallen? Als bewoner kan je hem ook kwijt in de openbare
stallingen bij de Raaks en op de Botermarkt.
• Er worden wel eens bierfietsen gesignaleerd. Ze zijn niet toegestaan.
Melden kan bij handhaving.
• De aanleg van een fietsstraat in de Barrevoetestraat en Keizerstraat is
vertraagd. De geplande datum (1 december) voor invoering van het
autoluwe gebied wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dat wordt
vermoedelijk half februari.
• In de Barrevoetestraat en Keizerstraat heeft de gemeente toestemming gekregen van bewoners en ondernemers om vijf groenslingers
over de straat te hangen. Bij twee is het helaas niet gelukt.
• Volgende wijkraadsvergadering: 14 november om 19 uur in het
wijkraadsgebouw

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-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gemeente Haarlem: www.haarlem.nl 14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale vwc-haarlem.nl 531 48 62
buuv - www.buuv.nu
551 78 45
sociaalwijkteamhaarlem.nl
023 5430997
Burennetwerk (Annette Schild)  06 37405668
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ADVERTORIAL

WIEWEETWAAR

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je
antwoord met je naam, adres en mailadres voor 21
november 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.

Vier de liefde!
Sinds een half jaar heeft Marijke Mul een prachtige tweede
winkel in de Gierstraat. Naast de fraaie collectie sieraden en
juwelen kun je hier ook bijzondere cadeaus vinden. Marijke:
“Vanaf de opening verkopen we de zilveren collectie van Jeh
Jewels, die we veel breder hebben kunnen neerleggen.
Ook sieradendozen en bijzondere beschilderde oesters om
de sieraden thuis in op te bergen of op te leggen. Het is een
grappige sprong naar een nieuwe productielijn, maar het
past goed in ons concept.”
Zo kun je bijvoorbeeld een bijzonder maanlampje kopen,
sparkle lollies van rosé wijn en binnenkort komen er ook
exclusieve wijnkoelers in het assortiment.
Marijke: “Van het leven genieten en de liefde vieren, dat
is wat ik wil uitstralen met alles wat we verkopen bij SIS.
Cadeaus voor bijzondere momenten, zoals een bruiloft, een
trouwdag of een speciale verjaardag. Een mooi geschenk
voor een ander op een bijzonder moment!”

W i e W e e t Wa a r ?

In de WieWeetWaar-quiz van augustus grijnsde
ons een vrolijke kabouter toe. Een echte
kabouter in de Vijfhoek? Jazeker, ze bestaan!!!
Deze bivakkeert al heel lang in een boom bij
Drapenierstraat 20. Overigens zijn er her en der
kaboutertjes verstopt in de wijk. Geen idee of dat
een spontane kinderactie is. Misschien is het wel
zo’n TikTok Challenge.
Uit de goede inzenders is Roel Bosma als winnaar
getrokken. Gefeliciteerd Roel, jij kunt met een
introducee naar een mooie film bij Pathé.

Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het blad zes keer
per jaar gratis thuisbezorgd. De oplage is 1765. Adverteerders krijgen ruimte in
de rubriek Ondernemer in beeld en af en toe plaatsen we een advertorial, zoals
in deze uitgave op pagina 20.
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, Mariëtte Maat 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, Margriet Bokeloh, Ton Barger, Ron Tierle en Dieuwke
Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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Marijke is heel blij met de opening van haar tweede winkel:
“Ik merk dat er het eerste halfjaar al veel mensen in de winkel
geweest zijn, ook toeristen weten ons te vinden. Ik denk
dat het echt een uitkomst is geweest na de coronaperiode.
Mensen willen het leven weer vieren, dat merk je echt.”
Ook voor reparatie of vervanging van batterijen van
horloges kun je terecht bij SIS. Ben je nieuwsgierig
geworden naar het assortiment? Ga langs in de winkel op
Gierstraat 75 of kijk op de website www.sieradeninstijl.nl

Tekst: Daniella Konopasek. Foto's: Saskia Taylor

