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willem brand
tekst
foto’s: Onno Hulshof

Vóór de Haarlem-quiz 
van start ging, namen 
de bewoners afscheid 
van wijkraadvoorzitter 
Annelie Bulsing die na 
vier jaar het stokje heeft 
overgegeven aan Selma 
Alphenaar.

Annelie’s laatste daad als 
voorzitter was een hele 
leuke: zij maakte de win-
naar van de quiz bekend. 
Dat was Heleen Witte uit 
de Cornelissteeg die alle 
vragen goed had. Met hulp 
van manlief Hans, gaf ze 
toe… Maar over de uitslag 
kan niet meer worden ge-
correspondeerd.  

Erna gingen de tongen on-
der het genot van een wijn-
tje en biertje los. De hapjes 
waren overigens verruk-
kelijk. Serieus werd er ook 
gepraat. Zo vertelde pen-
ningmeester Petra Misset 
dat de gemeente Haarlem 
wil vergroenen. En daar 
wil de wijkraad graag op 
inspelen. Persoonlijk zag ze 
het ook wel zitten om haar 
schuurdak te vermossen. 
Leuk idee. 
Was het toeval dat de wijk-
journalist direct erna werd 
benaderd door de in China 
geboren Canadese Shu 
Liang die bezig is om een 
stichting ‘klimaatverande-
ring op persoonlijke basis’ 
op te richten. Shu hoopt 
binnenkort een dialoogdag 
te kunnen regelen in de 
wijk. Zie: dayad.org

Op 3 april wordt er weer een heerlijke buurtmaaltijd ge-
organiseerd door Lenny met en in Flinty’s. Opgeven kan 
tot en met de maandag voor de buurtmaaltijd via buurt-
maaltijdbijflintys@gmail.com of via:
Tobias Ooijevaar (Flinty’s) 06-19474332 
Lenny van Hazebroek 06-44502236
Inloop is vanaf 18:00; het eten staat rond 18.30 op tafel. 
Kosten zijn € 7,50 pp. voor kinderen is de prijs € 3,50 pp. 
Exclusief drankjes. Koffie,thee en water zijn gratis.

bUUrtmaaltijd . . . 3 aPril in flinty’s en
 7 jUli bbQ in de egelantiertUin
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Harmen Malderik

Ons Dorp

Het is zo leuk in de wijk
zegt zij 
het lijkt hier wel een dorp 

Bent u verdwaald misschien?
 
Voor de garage in de Kamp 
staan buitengebieden in de rij
vanuit de stad drommen Duitsers, Fransen
fotograferende Japanners 
over het Heiligland richting Hals 

Ja, het is plezierig wonen in een wijk
waarin stadsbewoners dorpelingen willen zijn 

S T U D I O
B   R   E   U   K   E   R

ontwerp - illustratie - drukwerk

Klein Heiligland 5
2011 EB Haarlem

T 023 531 1920
M 06 4404 2803

de wijkraad . . .Van de Voorzitter

selma alphenaar
tekst 

Zeer gewaarde Wijkgenoten, 
Als eerste hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij 
de jaarvergadering op 20 januari jl. en veel dank aan 
eenieder die geholpen heeft om de jaarvergadering in 
het Frans Hals museum te faciliteren. Er was een hoge 
opkomst en het was een unieke kans om ook de exposi-
tie van het Frans Hals Museum te mogen bekijken.

Aan het einde van de jaarvergadering zijn er vragen gesteld 
over bewonersinitiatieven, zoals het autodelen maar ook over 
de nieuwe invulling van een ander boegbeeld in de wijk: De 
Egelantier. Een aantal buurtbewoners heeft een concreet 
plan ingediend en een aantal buurtgenoten zijn gepassio-
neerd over de nieuwe bestemming waarbij de mogelijkheid 
voor sociaal, culturele -en maatschappelijke voorzieningen 
een belangrijke rol spelen en waarbij de hotelfunctie tot 55% 
is teruggebracht. Daarnaast zullen er minimaal 10 (stads)
woningen voor starters, jongeren en ouderen worden gereali-
seerd. Een bieding zal boven de taxatiewaarde moeten uitko-
men en het zal gaan om een onvoorwaardelijke bieding. 

Waarom deze oproep? We willen graag dat onze wijk een 
hoog ‘huisje-boompje-beestje’ gehalte blijft houden en niet 
zal veranderen in Hoog Haarlem Bouwwerk zoals bijvoor-
beeld terug te lezen is in het Haarlems Dagblad betreffende 
www.haarlem.nl/Gonnetstraat, waarbij sprak is van een mo-
numentaal gebouw, maar toch hoogbouw zal worden gereali-
seerd in de vorm van een woontoren met een hoogte van 25 
meter.Er is terug te lezen dat er een voorstel wordt gedaan 
voor een hernieuwd bestemmingsplan. ‘Het stedenbouwkun-
dig plan van HBB Groep wijkt af van het bestemmingsplan. 
Daarom is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het college 
van B en W heeft besloten het nieuwe bestemmingsplan (pdf) 
aan te bieden aan de gemeenteraad om het vast te stellen.’ 

Op https://www.haarlem.nl/egelan-
tier-centrum/ kunt u de gewijzigde 
bestemming terugvinden die in het 
eerste kwartaal 2019 bekend is ge-
maakt. 
De wijkraad is voornemens om een 
brainstormsessie te organiseren in 
Flinty’s, onder leiding van Stichting 
Stadsgesprekken. Om met elkaar te 
komen tot een bewonersinitiatief, 
wat zal worden gedragen door de 
bewoners in onze wijk en wat een 
financieel gezond plan zal betreffen. 
Meer informatie ontvangt u via uw 
aanmelding voor de brainstormses-
sie via wijkraadhdk@gmail.com. 
Denkt u mee? 
In het derde kwartaal 2019 zullen 
nieuwe biedingspartijen worden ge-
selecteerd en wat zou het geweldig 
zijn om voor ons als buurtbewoners 
De Egelantier te kunnen behouden. 
We zullen ons dan wel moeten con-
formeren aan de biedingsvoorwaar-
den zoals die zijn gesteld op Tender-
Ned.

Eenieder kijkt ook uit naar onze 
nieuwste editie van het Opzoomeren 
en de Wijkschouw in dit voorjaar.
U leest er meer over in de wijkkrant. 

Graag tot ziens in de wijk en harte-
lijke groet, 
Selma Alphenaar, 
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Maak van de voorkant van 
De Egelantier geen hotel 
maar een cultuur- en
debatcentrum en bouw 
aan de tuinkant woningen, 
daar komt het plan van de 
drie op neer. Jan van
Eeden, twaalf jaar wethou-
der in Den Helder en vanaf 
1990 Haarlemmer, wordt 
daarin gesteund door
Marianne Rietvink en Inge 
Scheijde.
Bij Blender praat Jan de 
wijkkrant vier dagen voor 
de overhandiging van 350 
handtekeningen bij. ‘Er 
moet een haalbaarheidson-
derzoek komen. 
De Egelantier moet geen 
schip van bijleg worden, 
maar je moet ook niet 
zeggen dat cultuur alleen 
maar duur is. Zwolle en 
Leeuwarden laten zien dat 
cultuur de stad ook geld 
oplevert.’ De gemeente-
lijke verordening ‘burge-

de egelantier . . . maakt de egelantier
nieUwe start als
debat- en cultuurcentrum?

rinitatief’ wordt zelden ge-
bruikt. Rietvink gebruikte 
het tien jaar terug bij de 
Raaksplannen. ‘Vrijdag is 
het exact twee jaar gele-
den dat het besluit viel om 
de Egelantier als hotel te 
verkopen. Dan pas mag je 
als burger in actie komen. 
Van Eeden: ‘We willen de 
verkoop stil leggen. Daar 
zijn een aantal argumenten 
voor.’
‘Bij de eerste verkoopronde 
werd er te weinig geboden. 
De tweede start in april, 
wij zeggen: ‘t is nog niet te 
laat, je kunt nog verstan-
dige dingen doen. De ho-
telliers bij monde van me-
vrouw Vroom van het Frans 
Hans Hotel hebben gezegd 
dat de bezettingsgraad 
te laag is. Dat is mede te 
danken aan negenhonderd 
AirBnB’s. En de gemeente 
heeft zelf een hotelnota ge-
maakt waarin staat dat we 

niet Amsterdam achterna 
moeten en het centrum 
niet moeten overvoeren 
met hotels.’

Van Eeden: ‘De raad voelde 
wel voor woningen aan 
de tuinkant en ook voor 
de verhouding 55% hotel, 
45% woningen. Handhaaf 
die woningen, zeggen 
wij, maar maak van de 
voorkant een cultuur- en 
debatcentrum. Verhuis de 
Pletterij, ook eigendom 
van de gemeente, en maak 
daar woningen van. Met 
de opbrengsten van beide 
panden plus geld van het 

willem brand
tekst en foto’s

Goede oude tijd, artistiek leider Haya Maela van Danshuis Haarlem tijdens een repetitie

de wijkraad . . .nieUwe Voorzitter 
en seCretaris

angélique van Poppelen
tekst en foto 

Selma en Axel hebben wel wat 
overeenkomsten: wonen allebei in 
een oud huis (Selma: 1895 en Axel: 
1880), houden beiden erg van koken 
en lekker eten en voelen zich beiden 
betrokken bij de wijk. Voor Selma is 
het de tweede keer dat ze in de wijk-
raad zit. Ze was eerder lid, verhuis-
de de wijk uit en is na terugkomst 
(Patiëntiestraat) gelijk tot voorzitter 
gebombardeerd.
Axel woont aan de rand van de wijk, 
op de Gedempte Oude Gracht, en hij 

wilde zijn achterland zo wat beter 
leren kennen. Selma studeert 
Cybersecurity en is in voor projecten 
op dit vlak, Axel is mechatronicus 
en helpt productiebedrijven met het 
optimaliseren van hun productiepro-
ces. Selma speelde vroeger dwars-
fluit, zingt nu en  probeert daarbij 
de akoestische gitaar wat uit, Axel 
speelt zelf helemaal niets maar luis-
tert (net als Selma) wel veel naar 
muziek. Ook blijken ze allebei graag 
en ook ver te reizen: Selma was o.a. 

in Thailand en Costa Rica en Axel in 
Nieuw Zeeland en Taiwan. 
Als je nu nóg meer van hen wilt we-
ten, kom dan een keer naar de ver-
gadering van de wijkraad. Selma en 
Axel zijn, net als de overige  wijks-
raadsleden, betrokken bij de wijk en 
willen graag goede wederzijdse in-
formatie uitwisseling met de wijkbe-
woners. Heb je hiervoor suggesties 
of heb je vragen aan Selma en Axel, 
stap gerust op hen af! 

Selma Axel

Twee nieuwe leden van de wijk-
raad stellen zich graag aan jullie 
voor: Selma Alphenaar (onze 
nieuwe voorzitter) en Axel van 
den Berg (onze nieuwe secre-
taris). Ik heb hen eerst maar 
wat vragen voorgelegd, die ze 
zowaar direct braaf beantwoord-
den: zie de foto’s. 

Jan van Eeden is woord-
voerder van drie Haar-
lemmers die vrijdag 1 
maart in een burgerin-
tiatief de gemeente de 
toekomst van
De Egelantier wil laten 
heroverwegen.

Jan van Eeden voor de Egelantier die juli 2016 werd gesloten.

onderhoudsfonds en andere 
fondsen kan een mooi cen-
trum gerealiseerd worden.’
Van Eeden noemt De Balie, 
maar de Haarlemse variant 
is slechts een onderdeel. 
Betrek ook De Nieuwe 
Vide, die over twee jaar op 
straat staat.
Een ander idee is ook een 
Stripmuseum. Van Eeden: 
‘Het is niet meer voor 
éénpitters, culturele on-
dernemers, die nu in het 
Klein Heiligpand zitten, 
maar voor culturele instel-
lingen die op een goed 
geoutilleerde plek kunnen 
groeien.’

De drie hekelen het ge-
meentelijke beleid van 
‘laten verpauperen en dan 
verpatsen.’ Zo wordt er 
nu zware juridische strijd 
gevoerd om de benedenver-
dieping van de Verweyhal. 
Van Eeden: ‘Zoiets moet je 
niet willen. In 2007 werd 
dat aan voetbalmakelaar 
meneer Raiola verkocht. 
Dat is allang geen sieraad 
voor de stad meer. De ge-
meente is daar klem komen 
te zitten. Wees verstandig 
voordat je het tafelzilver 
wegdoet, zeggen wij. Ja, we 
zijn laat maar nog niet te 
laat.’
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Pieter
Het was Pieter de Jager die op het 
idee kwam om de stap van een 
stencil naar een wijkblad te maken.  
Toen had hij nog zeeën van tijd, nu 
kon ik met een beetje geluk 1,5 uur 
van zijn quality time afsnoepen: met 
de tweeling Janne en Jutta van nog 
geen jaar oud is z’n vrije tijd erg 
spaarzaam geworden. 

Pieter woont sinds een jaar of elf in 
de Ravelingsteeg en werd kort na 
zijn landing hier lid van de wijkraad. 
Hij had al wat ervaring met het ma-
ken van een blad: hij had dit eerder 
gedaan voor twee schaakverenigin-
gen. De IT-er puzzelde en probeerde 
wat met Microsoft Publisher en zo 
verscheen in 2011 de eerste en ge-
lijk al fraaie KampHeilige.

maarten
Maarten Breuker haakte in de loop 
van de tijd aan. Daarmee kwamen 
er ook wat meer foto’s en plaatjes 
in het blad. Waar Pieter in de kleine 
kinderen zit, heeft Maarten het over 
z’n kleinkinderen. In het gesprek is 
er echter niets merkbaar van een 
eventuele generatiekloof. Ook al is 
Maarten weliswaar wat jaartjes ou-
der, hij blijft nog steeds erg actief. 
Naast de KampHeilige en het weke-
lijks een middag op de kleinkinderen 
passen, werkt hij nog steeds zo’n 

drie dagen per week als 
ontwerper en illustrator. 
De basis hiervoor werd 
ooit gelegd op de Riet-
veld Academie in Am-
sterdam.

Maarten woont al sinds 
1973 op het Klein Heiligland, boven 
zijn eigen Studio Breuker. Waar hij 
ook met z’n nieuwe hobby bezig is: 
met een 3D-printer voorwerpen ont-
werpen en printen.

koPij
Na het verschijnen van het blad, 
is het een tijdje stil. Zo tegen de 
deadline van het volgende nummer, 
komt er vaak pas weer nieuwe kopij 
binnen. Zowel spontane bijdragen 
als teksten voor de vaste rubrieken. 
Maarten en Pieter zijn duidelijk:
“Kopij is altijd welkom. Is er een ge-
beurtenis in de wijk, heeft iemand 
een goed verhaal, aarzel niet en geef 
ons een seintje of klim zelf in de 
pen!”.  Ter voorbereiding op het vol-
gende nummer komen Maarten, Pie-
ter en vaste schrijver Willem Brand 
vervolgens steevast op een vrijdag-
ochtend in The Coffee Bakery bijeen. 
De mannen houden van tradities. 
Het is vaste prik dat Pieter dan op 
wat lekkers trakteert waarna, zoals 
ze zelf zeggen,  “de ouwe lullenver-
halen vanzelf komen”. Eerder in het 
gesprek noemden ze deze afstem-
ming nog “de redactievergadering” 
- what’s in a name, nietwaar. Ze 
bespreken wat er binnen is en of dit 
voldoende is. Mocht er worden ge-
concludeerd dat er aanvullend mate-
riaal moet komen, dan wordt Willem 
nog eens extra op pad gestuurd.

samenstelling blad
Destijds was Pieter per 
nummer zo’n 12 tot 16 
uur in de weer, nu nog 
3 à 4 uur. Maarten heeft 
hem veel werk uit handen 
genomen en het is fijn dat 
Maarten vanuit zijn eigen 
studio ook over handige 
programma’s beschikt.
De teksten komen meestal 
bij Pieter binnen, en waar 
nodig doet hij nog wat 
tekstcorrecties. Hij legt 
de basis en stelt een ruwe 
proef samen. Dan gaat het 
door naar Maarten die voor 
de rest zorgt.

De samenstelling van het 
blad vraagt Maarten zo’n 
2,5 tot 3,5 dagen per uit-
gave. De juiste verhouding 
tussen teksten en plaatjes, 
overzichtelijke indeling 
per pagina, beetje vergro-
ten hier en wat verkleinen 
daar… het klinkt wellicht 
simpel maar dat is het al-
leen als je het vak ook 
goed beheerst.
 

VersPreiding
Als het blad klaar is en een 
laatste check heeft plaats-
gevonden, gaat het naar 
de drukker. Het duurt dan 
zo’n 7 tot 9 dagen tot de 
1.000 exemplaren in pak-
ketten bij Pieter worden 
afgeleverd. Vier keer per 
jaar. Wat dan nog moet 
gebeuren, is natuurlijk de 
huis-aan-huis verspreiding 

Dit keer niet een be-
drijf  ergens in de wijk, 
maar een kijkje achter 
de eigen schermen: het 
productieteam van de 
KampHeilige. Het lukt 
onze  Pieter en Maarten 
toch iedere keer maar 
weer om ervoor te zor-
gen dat het blad zowel 
goed gevuld als mooi 
opgemaakt en gedrukt 
wordt.

in bedrijf . . . de kamPheilige

Kitscherig of niet, we hebben 
nieuwe nostalgische lantaarns.
De meningen zijn verdeeld over 
de nieuwe lantaarns in onze wijk. 
Het licht is wel een stuk kouder 
dan van de oude lantaarns. Feit 
is wel dat ze makkelijker uitval-
len…

De onderhoudsman, bezig met het 
vervangen van de wandarmatuur 
van lichtmast 81-412 in het Klein 
Heiligland, vertelt half december 
dat de lantaarns van Engelse ma-
kelij zijn. Ze zijn even groot als de 
oude en ook van koper hoewel ‘geef 
‘t zes maanden, dan zien ze er door 
de zure regen net zo uit als de oude 
verderop.’ Koper verweert en de 
groene kleur geeft ons monumentale 
straatje extra charme. Toch maken 
ze ze niet meer als vroeger, zegt hij, 
want de beugels zijn anders. Bij de 
oude lantaarns waren de beugels 
langer en hingen de lantaarns erbo-
ven. Bij de nieuwe hangt de lantaarn 
in de beugel. Volgens onderaan-
nemer Karssen Klussen moeten de 
LED-lampen in principe veertig jaar 
mee. Als het licht uitvalt, ligt het 
meestal aan de aansturing en niet 
aan de lamp zelf. LED-verlichting is 
energiezuinig, zo helpt de gemeente 
mee aan energiebesparing.

straat
lantaarns . . . KItScH na nOStalGIe ?

willem brand
tekst en foto’s

door de Kamp en Heilige Landen. Daarvoor 
staat weer een ander team paraat, dat ook 
weleens genoemd en hierbij bedankt mag wor-
den: Els, Hade, Has, Heleen, Ineke, Lenny en 
Ryan. Dank!

oProeP
Heb je ideeën voor ons wijkblad: deze zijn van 
harte welkom. Een nieuwe rubriek, een buur-
man of –vrouw die het interviewen waard is, 
een interessant thema, een stukje geschiede-
nis… kom maar op. 

Daarbij heeft Pieter aangegeven dat hij zijn 
deel graag wil overdragen aan een volgende 
wijkbewoner. Heb je hier zin in of wil je er 
eerst nog wat meer over weten: neem dan 
even contact op met Pieter. 
Je kunt je idee, interesse of vraag stellen via: 
kampheilige@gmail.com 

oPzoomeren . . . 20 aPril 2019
De lente komt er weer aan en de 
opzoomercommissie is al weer 
bij elkaar geweest in verband 
met de organisatie van het  op-
zoomeren op 20 april.

Omdat de invulling van de dag nog 
niet helemaal rond is, zullen we de 
definitieve informatie ruimschoots 
op tijd d.m.v. een flyer verspreiden. 
Wel kan ik u vertellen dat er tijdens 
de lunch informatievoorziening aan-
wezig is vanuit de gemeente  i.v.m 
het geveltuinenbeleid. Ook zal de 
lunch  er iets anders uit zien dan u 
van ons gewend bent, dit heeft te 

maken met minder financiële mid-
delen.
De paashaas heeft ook toegezegd om 
eieren voor de kinderen te verstop-
pen. We hopen u graag weer te zien 
op 20 april.

angélique van Poppelen
tekst en foto’s 
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het moderne
Verwershofje . . . 

willem neemt de wijk 
naar de hofjes

willem brand
tekst en kleurenfoto’s

Het Verwershofje in de
Ravelingsteeg werd in 1593 
gesticht door de weduwe 
van Jan Verwer en in 1774 
overgedragen aan de re-
genten van het Sint Jacobs 
Godshuis. 
In 1935/36 is het hofje ge-
sloopt en herbouwd.
Er kwamen echter geen 
huisjes meer rond een tuin, 
maar een nogal statig pand. 

Achter de voordeur bevindt 
zich een poort met aan bei-
de zijden twee woningen. 
De twee bovenwoningen 
zijn omdat die elk twee eta-
ges tellen qua oppervlakte 
twee keer zo groot als de 
twee benedenwoningen. 

Het enige oude dat bleef is het 
naambord boven de oude toegangs-
poort aan het Groot Heiligland. 
Bijna zeker is dat het Verwershofje 
een pomp had, maar op de foto van 
Bernard Zweers uit 1904 is die niet 
te zien. Veel hofjes hadden een dub-
bele pomp met twee soorten water: 
grond- en regenwater. Dat laatste 
was schoner maar schaars. Daarom 
werd bij droogte het gebruik ervan 
‘gereglementeerd’: er werd vastge-
steld hoeveel water iedere bewoner 
per dag mocht gebruiken.

De oude huisjes van 
het Vrouwe- of Ver-
wershofje zijn afgebro-
ken, wat terugkwam is 
een groot huis met vier 
woningen en daarach-
ter een tuin. 

Een deel van tuin was bleekveld waarop de 
lakens te drogen werden gelegd. Grappig is 
dat na de sloop-herbouw het bleekveld is ver-
anderd in een moestuin (zie foto). Daarop ver-
bouwden de hofdames hun wellicht nu ‘verge-
ten groentes’. De moestuin is verworden tot 
een wilde tuin.

Janneke Petri is een van de vier bewoonsters, 
zij woont er met haar hondje Bella. Ervóór 
woonde zij in het Gravinnehof aan het Spaar-
ne. In haar nieuwe woning ging de wens om 
beneden te wonen in vervulling. Hoewel klein 
vergoedt de tuin veel, zo niet alles. In de lente 
en de zomer wordt het huisje een huis. Dan 
gaan de deuren open, komen de tuinstoelen 
tevoorschijn en wordt het voor hond en baas 
een feest.De poortgang achter de toegangspoort

Naambord in Groot Heilgland

Moestuin met het hoofdgebouw, 1936 Bleekveld, Bernard Zweers, 1904

Wilde tuin, anno 2018

hadewijch wouters

hade in de
heiliglanden . . . 

Als u dit leest, ben ik een volledig 
jaar thuis (dus niet aan het werk) 
geweest: zwanger, bevallen van 
twee dametjes en ouderschaps-
verlof. Waar ik vandaan kom, zou 
dat best eenzaam geweest zijn. 
Ik beantwoordde vroeger immers 
enigszins aan het Belgische ideaal: 
ik huurde een half vrijstaand huis 
(de meeste Vlamingen hebben ‘een 
baksteen in de maag’ en bouwen of 
kopen liever), met een grote kelder 
en een garage.
Net als al mijn buren, kon ik mijn 
huis betreden zonder één van mijn 
buren te zien, laat staan te be-
groeten. (Dat gaat dus zo: je kan je 
garagepoort automatisch openen, 
rijdt binnen, sluit ‘m af, gaat door 
een tussendeur je huis in en het is 
ook heel Belgisch om dan snel je rol-
luiken te laten zakken zodat je huis 
een hermetisch afgesloten geheel 
wordt).

In de Ravelingsteeg heeft niemand 
rolluiken, denk ik. En niemand be-
treedt zijn of haar huis zonder de 
buren te groeten.
Wat saai en eenzaam had kunnen 
zijn – meer dan 365 dagen thuis! 
- , werd een bijzondere studie van 
het sociale weefsel van de buurt. 
Een buurvrouw blijft wel eens bij de 
baby’s zodat ik de zoon snel naar 
school kan brengen, een buurman 
schuift regelmatig aan voor koffie, 
een klusje en een praatje, de buur-
jongens spelen samen in straat, en 
bij de eerste zonnestralen zaten we 
met een gemêleerd gezelschap in 
de Brakeboertuin.

Laatst was er een vriend uit België 
op bezoek. Trots toonde hij foto’s 
van zijn nieuwbouw, in een Vlaams 
gehucht. Half open bebouwing, 
grote garagepoort. Toen we langs 
een immo-kantoor liepen, snapte hij 

niets van de prijzen van de huizen 
in onze buurt. Huizen die gemiddeld 
gezien een pak kleiner zijn dan hun 
Vlaamse tegenhangers, en zelden 
een garagepoort hebben die je snel 
achter je toe kan doen. De meeste 
mensen hebben niet eens gordijnen, 
stel je voor.
Ik glimlachte en bedacht dat hier 
wonen onbetaalbaar is, net omwille 
van het feit dat je niet anders kan 
dan elkaar tegenkomen en meele-
ven met elkaar. Op twee jaar tijd 
ben ik behoorlijk ver-nederlandst 
en heb ik veel van mijn Vlaamse 
idealen achter me gelaten. Al mis ik 
elke zaterdag een ontbijt met verse 
koffiekoeken, en heb ik altijd wel 
ergens chocolade in huis voor bij de 
koffie. Sommige dingen leer je niet 
af.

 

Nathalie Geutskens is zielsblij met haar 
droomhuisje in het Verwershofje. Ze maakte 
de oversteek vanuit het hofje van Loo waar 
ze drie maanden op het, zoals ze zelf zegt, 

kneuterige kabouterhuisje 
van een vriendin paste. 
Nu heeft ze een ruime bo-
venwoning met zelfs twee 
etages!

Na tien jaar in een sociale 
huurwoning gezeten te 
hebben, ging ze particulier 
huren. ‘Die woning werd 
te duur en door het dure 
en geringe aanbod als 
je iets voor jezelf wilt in 
Haarlem ben ik de afgelo-
pen jaren van hot naar her 

gegaan. Veelal op wonin-
gen gepast.’ 
Ze vindt dat ze mazzel 
heeft gehad bij het verkrij-
gen van de huurwoning in 
de Ravelingsteeg. ‘Waar-
schijnlijk paste ik volgens 
makelaar Boonstra goed 
bij de anderen en had ik de 
woning erg nodig omdat ik 
niets voor mezelf had.
Ik leidde een soort noma-
denbestaan, miste mijn 
eigen spulletjes.’ Wat wel 
altijd meeging is de kande-
laar die een vriend van een 
stel gasleidingen maakte.
Toen ze de bij IKEA ge-
kochte wereldkaart uit 
de opslag haalde, had 
die gelukkig de lekkage 
overleefd. De kaart heeft 

een prominente plek aan de muur. Nathalie: ‘Het is een 
blikvanger en nodigt altijd uit tot gesprekken.’ Zij is 
een verwoed reiziger en heeft alle continenten bezocht. 
Zo was zij in Peru, Indonesië, Australië, Shri Lanka, 
Mexico, Oost-Europa, Scandinavië en Marokko. Soms 

combineert ze reizen met 
vrijwilligerswerk zoals in 
Peru en of met werk zoals 
in Australië. 
Voordat ze eind 2018 haar 
huis betrok, hebben de re-
genten een nieuwe keuken 
én een isolerende vloer ge-
plaatst.

Nathalie: ‘Een regent is 
ook nog op bezoek ge-
weest. Ik ben zo blij dat ik 
iets van mezelf heb en bof 
ook zo met de plek. In een 
hofje, midden in de stad en 
ook nog betaalbaar.’ Dan 
aait ze liefdevol haar vier-
potige levensgezel, poes 
Japie, en duikt de keuken 
in om haar lunch klaar te 
maken.

zielsblij met haar 
boVenwoning in
het Verwershofje

Nathalie Geutskens heeft haar plek hier wel gevonden
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patchwork , quilting
and more

+31 (0) 23 534 00 79

desampler .NL  |  info@desampler .nl

Volg ons op Facebook : de Sampler

frans hals
mUseUm . . . 

mUseUm in bloei

sonja overbeeke
tekst

Bloemen:
Vips team

foto:
Gert Jan van Rooij

Elk jaar wordt de lente in het 
Frans Hals Museum feestelijk 
ingeluid. Bijzondere bloemsier-
kunst fleurt dan het toch al zo 
mooie museum op. Volgens de 
traditie decoreren de Vrienden 
de museumzalen met de fraaiste 
boeketten.

Zij rangschikken bloemen en tak-
ken in uitbundige, aparte of juist 
ingetogen composities. Deze traditie 
is inmiddels dertig jaar oud. Dit be-
wonderingswaardige jubileum zal in 
twee fasen worden gevierd. 
De Bloemendames van de Vrienden 
verzorgen de eerste fase van vier 
weken. Onder leiding van Vibeke 
Struben werkt het VIP-team aan 
bijzondere boeketten. Kunstenaar 
Paul Wijkmeier met het team van 
Klavertje Vijf vult de tweede fase in. 
Hij streeft naar eigenzinnige arran-
gementen passend in de de museum-
zalen. Hij maakt hierbij gebruik van 
vazen uit de collectie, maar er zullen 
ook nieuwe creaties ontstaan. 

Museum in bloei.
Bloemsierkunst in museumza-
len en gangen is te zien van 23 
maart tot en met 19 mei 2019.

www.franshalsmuseum.nl

Bloemen:
Paul Wijkmeier

foto:
Inga Powilleit Schagchelstraat 24-zwart   .   2011 HZ Haarlem   .   Tel.: 023 - 55 80 833   .   www.huistenboschkappers.nl

Om uw behandeling goed te kunnen plannen hebben wij voorkeur voor telefonisch contact. 

Bloemen:
Paul Wijkmeier

foto:
Inga Powilleit

glUren bij de bUren . . .

Ook onze wijk was weer 
goed vertegenwoordigd.
De regen weerhield de
bezoekers er niet van
massaal op pad te gaan,
en op diverse locaties 
moest de deur al tijdig 
dicht omdat de ruimte
gewoon vol was.

angélique van Poppelen
tekst en foto’s 

Zo kon bij  Il Vicolo
(Cornelissteeg) relaxed 
naar 'Moerland &
Van Raalte' geluisterd
worden, een zangeres
met een gitarist.

Bij Museum Haarlem
was het een opgewekte
bedoening toen SpatzS!
liet horen waar ze goed
in is. Drie vrolijk zingende 
mannen met een cajon, 
contrabas en gitaar.
Er kwam zelfs zoveel
applaus dat een extra
toegift niet kon uitblijven.

Op zondag 10 februari was het weer ‘Gluren bij
de Buren’. Er waren in Haarlem maar liefst 129
huiskamers ter beschikking, met 136 acts en
399 optredens.
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