Hang deze poster op uw raam tijdens de Vijfhoekkunstroute.
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et wordt weer mooier weer en de wijk komt weer tot leven. Diverse ‘Groen in de wijk’plannen krijgen blaadjes en kunnen zich hopelijk snel gaan wortelen op diverse plaatsen
in onze buurt. Ook staan er weer veel leuke andere (jaarlijkse) activiteiten en feestdagen
in de planning, zoals de Vijfhoek Kunstroute, Koningsdag en de welbekende Potjesmarkt. In dit
nummer besteden we in ieder geval uitgebreid aandacht aan de eerste twee.
Daarnaast spreken we ondernemende wijkbewoners over het wonen in de wijk, laten we kinderen
weer aan het woord in de rubriek ‘De jeugd van tegenwoordig’, horen we een ondernemer van top
tot teen uit over haar bedrijf, besteden we aandacht aan de Botermarkt die in de prijzen is gevallen
en wordt de Bibliotheek voor ons als een open boek doordat zij haar visie op 2016 en de bijbehorende activiteiten bladzijde voor bladzijde met ons doorneemt. Kortom: het is weer een leuk
nummer geworden om eens lekker te lezen in het heerlijke voorjaarszonnetje op een van de mooie
plekjes in onze buurt! We wensen jullie veel leesplezier.
Een zonnige voorjaarsgroet van de redactie.

Koningsdag 2016
Woensdag 27 april viert Nederland de derde Koningsdag en barst het weer
van de gezellige festiviteiten in onze wijk. Naast de vrijmarkt, kermis en
fanfare, worden we weer verwend met de vele live optredens van diverse
bands en artiesten. Wat zijn dit jaar de publiekstrekkers?
Café ‘t Kantoor
Als vanouds geniet u van live muziek op het
buitenpodium bovenop het fietsenrek tegenover het café aan de Gierstraat. Van 13.00 tot
16.00 uur: Dirk Jan Vennik Trio (Blues, Boogie
& Beyond) en van 17.00 tot 20.00 uur: Thomas
Toussaint Bluesband. Tussen de klanken door
zal Elsbeth Burgi van ‘What Els’ haar befaamde
broodjes worst serveren.

Hortusplein
Jong en oud kunnen weer met de voetjes van de
vloer op het Hortusplein en genieten van een
feestelijk live muziekprogramma, samengesteld
door winkeliersvereniging Raakshof. Van 15.00
tot 17.00 uur: Stemmen en Snaren en van 17.00
tot 20.00 uur: Performance Collective. Tussen
de verschillende sets van de bands zal een DJ de
sfeer er stevig in houden.
Café van Gunsteren
Café van Gunsteren aan de Breestraat 11 draagt
ook dit jaar weer zijn steentje bij met een
feestelijk programma. Van 13.00 tot 15.30 uur:
Coverband UnderCover, van 15.45 tot 16.45
uur: Mare (Look a like Imca Marina), van 17.00
tot 17.30 uur: Sugar Lee Hooper (Look a like) en
van 17.30 uur tot laat: Jos Zwart.

Fanfare
Onder leiding van Jan Hoving marcheert traditiegetrouw de Haarlemse Drumband ‘Blij met Muziek’
dit jaar vrolijk door onze wijk. De band start zijn
ronde om 10.00 uur op het Nieuwe Kerksplein.

Nieuwe Kerksplein
Voor de tiende keer organiseert Café Briljant het
podium op het Nieuwe Kerksplein. Hoewel nog
niet alle namen bekend zijn, zullen Giant Tiger
Hooch en het Haarlemse Rubbermade in ieder
geval van de partij zijn. Tevens presenteert
Briljant zijn nieuwe bier, Hannes de Vijfhoeker
Pale Ale, in aanwezigheid van Hannes Kuiper

Inhoud

6 DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
In deze rubriek aandacht voor de zusjes
Lotta en Neve uit de Korte Lakenstraat.
Druk met ballet en shoppen, vinden ze
toch nog iedere dag de tijd hun hondje
Sue uit te laten.

10 VIJFHOEK KUNSTROUTE
De elfde Kunstroute staat in het teken van
11, het gekkengetal. Lees hier meer over
bewoners en winkeliers die hun huis of
etalage als gastruimte ter beschikking
stellen. Of meld u zelf aan!
De coverposter en het overige artwork
van de Vijfhoekkunstroute zijn gemaakt
door Svitlana Mikheienko.
13 SABRINA'S BEAUTYSALON
In de rubriek ‘ondernemer in beeld’ deze keer
de jonge onderneemster Sabrina Hopkins die
ons wil laten onthaasten en ‘aarden’ in haar
beautysalon.
16 OOGSTJAAR VOOR WIJK OP GROEN
Hoe staat het met de plannen om onze wijk
nog groener te maken? Ideeën genoeg,
maar tussen droom en daad…
EN VERDER IN DIT NUMMER:
5 WONEN JULLIE OOK HIER?
7	
BOTERMARKT IS DE ‘BESTE’
EVENEMENTENKALENDER
9 COLUMN WIJKRAAD
WAT IS EEN ‘TROTSEERLOODJE’?
15 ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK
19 KIJK OP DE WIJK
COLOFON
naar wie het bier vernoemd is. Samen met
Joshua Baumgarten, van de in de Vijfhoek
gelegen Irrational Library, zal hij waarschijnlijk
ook nog een kleine performance geven. Het
programma duurt van 12.00 uur tot 22.30 uur.
Café de Vijfhoek
Van 12.00 tot 23.00 uur zal Cafe de Vijfhoek net
als voorgaande jaren een dagprogramma met
live muziek samenstellen op het Vijfhoeksplein.
’s Avonds is er een DJ.

3

WONEN JULLIE OOK HIER?

Meer dan 1500 verschillende bieren op voorraad!
Vele bieren uit binnen- en buitenland.
Uit o.a.: Italië, Spanje, Denemarken, VS,
Duitsland, Engeland en andere landen….
Al deze bieren zijn te bestellen via

Kom langs in de winkel of bezoek onze
website: www.melgers.nl

Ook voor mooie whisky’s, bijzondere likeuren en oude ports kunt u bij ons terecht.

Barrevoetstraat 13-15, 2011 WN Haarlem.
023-5315884 (optie 1) info@melgers.nl

www.melgers.nl

huidadvies

Tevens leveren wij bieren
op fust en ﬂes aan horeca
en particulier vanuit ons
nieuwe magazijn in de
Haarlemse Waarderpolder
A.Hofmanweg 24-26, 2013 BL Haarlem
023-5315884 (op2) info@melgersdranken.nl

Wonen jullie ook hier?
Ceóni van Broekhuizen (23) woont samen met haar vriend Niels Oostendorp
(24) aan de Gedempte Raamgracht in de Vijfhoek. Ze hebben het ondernemerschap in het bloed. Als jonge zelfstandigen runnen ze beiden hun eigen
bedrijf, Ceóni de kledinglijn ‘Karel & Kees’ en Niels zijn ‘Sup Adventures’ op
de Haarlemse grachten.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Huidadvies de Vijfhoek
Drapenierstraat 21 2011 WZ Haarlem
T 023 - 551 71 74 E info@huidadvies.nu
W www.huidadvies.nu

Olympische Spelen.” Gemiddeld is Niels
achttien weken per jaar van huis waarin hij met
het team alle wedstrijden in Italië, Oostenrijk
en Zwitserland af gaat. “Als je de uren telt dat
Niels daadwerklijk thuis is, wonen we eigenlijk
nog maar een jaar samen”, lacht Ceóni.
 Karel & Kees
De Schagchelstraat is sinds januari een leuke
zaak rijker. Samen met een vriendin is Ceóni de
winkel ‘Ons’ begonnen waarin haar kledinglabel
‘Karel & Kees’ te bewonderen is. “Het is een
soort winkel én atelier. Mijn vriendin is
haarstyliste en ik maak en verkoop daar mijn
kleding. Men kiest bij mij zelf een patroon en
stofje en dan zet ik het in elkaar.” Met een
minimalistische huisstijl, gebruikt Ceóni simpele
maar mooie stoffen voor de hardwerkende
doelbewuste vrouw in het wat hogere segment.

Volg ons op
Facebook

Kleding voor de
doelbewuste
vrouw

Botermarkt 22 Haarlem
Op vertoon van deze advertentie 2e bol gratis

 Haarlemse liefde
Zowel Niels als Ceóni zijn geboren en getogen
Haarlemmers. Ceóni groeide op in Molenwijk
en is op haar achttiende naar de Vijfhoek
verhuisd. Niels is geboren in de Drappenierstraat en heeft daarna tot zijn zestiende in
Lochem gewoond, omdat zijn vader in Almelo
een bedrijf had. Inmiddels woont het stel ruim
drie jaar samen, maar ze kennen elkaar al vanaf
de middelbare school.
 Dorpsgevoel
Beiden zijn een grote fan van de Vijfhoek. Ceóni
vindt met name de sfeer in de zomermaanden
erg gezellig. “Ik hou van een lekker hapje bij
Pumpkin of een drankje in Café de Vijfhoek,
maar het liefst kom ik thuis in mijn eigen knusse
woonkeuken.” De ‘Pizzeria Papi’ aan de
Barrevoetestraat is Niels zijn favoriete eetplek.
 Freestyle
Naast gitaarspelen en trampolinespringen, is
snowboarden de grootste hobby van Niels.
Al op zijn veertiende was hij heel actief bij
Snowplanet in Velsen en inmiddels heeft hij van

zijn hobby zijn werk gemaakt. “De meeste van
mijn klasgenootjes zaten op voetbal, maar ik
was altijd aan het snowboarden. Later ben ik
bij Snowplanet in de verhuur gaan werken en
geef er nu nog af en toe freestyle lessen.”
 Jan des Bouvrie
Ceóni heeft kort een studie ondernemingsschap, destijds een opleiding van Jan des
Bouvrie, in Amsterdam gevolgd. De opleiding
werd echter na een jaar geschrapt omdat Jan
zich meer op interieurontwerp ging focussen.
Daarna heeft ze een tijdje in een kledingzaak
gewerkt. Geïnspireerd door de eigenaresse is
ze na twee jaar zelf kleding gaan maken die in
de winkel mocht worden gehangen.
 Olympische winterspelen
Na de sportacademie in Arnhem heeft Niels
een seizoen gesnowboard in Colorado.
Momenteel brengt hij de wintermaanden door
als snowboardcoach van het Nederlands
jeugdteam freestyle. “Dit zijn jongens tussen de
elf en vijftien jaar die hopelijk doorstromen
naar de selectie om op te gaan voor de

 Entrepreneurs
Niels heeft het ondernemerschap van huis uit
meegekregen, maar bij Ceóni was dat anders.
“Mijn moeder werkt al vanaf haar veertiende bij
de belastingdienst en mijn vader sinds zijn
achttiende bij de KLM. Ze supporten het
zelfstandig zijn, maar vinden het wel spannend
omdat ik momenteel geen pensioen opbouw. Ik
hoop dat mijn kledinglijn een hit wordt, dan
heb ik geen pensioen nodig!”
 What’Sup!
Na zijn seizoen in America werkte Niels af en
toe voor Sup Adventures waarna hij besloot het
bedrijf over te nemen. In de zomermaanden
nemen scholen, bedrijven en recreanten een
suples of ze huren Niels als gids in om, al peddelend op hun surfplank staand, Haarlem vanaf
het water te bewonderen. “Ik start vaak bij het
Dolhuys en maak dan een rondje over de Haarlemse grachten.” De zaken lopen goed en het
wordt steeds drukker. “De beste reclame is als
men ons door de grachten ziet gaan. Iedereen
draagt dan een blauw shirtje.”
Tekst: Mijke Groot
Foto: eigen foto Niels & Ceóni
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ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

BOTERMARKT / EVENEMENTENKALENDER

D

e zusjes Lotta en Neve wonen samen met hun ouders Ruben
en Hester en hondje Sue al twaalf jaar in een romantisch,
pastelkleurig ingericht huis in de Korte Lakenstraat. Lotta
is zestien en Neve bijna veertien. Twee sportieve en creatieve
meiden met een mooie houding waaraan je ziet dat ze heel
wat uurtjes klassiek ballet doen.

Botermarkt een jaar lang
‘de beste’
Ballonnen, spandoeken, extra aanbiedingen en wethouder
Joyce Langenacker die een taart aansnijdt: het was zaterdag
19 maart feest op de Botermarkt. En dat blijft het voorlopig
nog wel even, want de Botermarkt is de beste kleine markt van
het land geworden. Zoals Ed Mense, de coördinator markten in
Haarlem op Facebook schrijft: “Een jaar lang mogen jullie de
beste markt van Nederland zijn.”

Lotta
Lotta zit in 4 havo van het Sancta Maria
Lyceum en doet daar de richting
Economie en Maatschappij. Ze heeft
deze school heel bewust gekozen,
vooral vanwege het vak textiel
en omdat ze destijds modeontwerpster wilde worden. Textiel
vindt ze nog steeds het leukste vak,
maar ze is van gedachten veranderd
over de beroepskeuze: ze wil een hboopleiding gaan doen om in de toekomst bij
een tijdschrift te kunnen werken of online.
Neve
Neve, de jongste van de twee zusjes, zit in de
tweede klas van het vmbo-t van het Montessori
College Aerdenhout. Volgend jaar moet ze voor
haar vakkenpakket gaan kiezen uit tekenen,
dansen en drama. Ze denkt dat ze voor dans
gaat, maar ze wil van dansen niet haar beroep
maken. Ze is ook veel met mode bezig en wil
daar later graag iets mee gaan doen.
Van sierlijk tot stoer
Neve en Lotta lijken uiterlijk op elkaar, maar
ook hun interesses komen veel overeen. Ze
kunnen uren met elkaar praten over allerlei
meiden-zaken. En ze hebben echt nooit ruzie.
Toen ze jonger waren speelden ze veel op het
Wilsonsplein en trapten daar zelfs een balletje.
Ze hebben ook allebei een paar jaar in een
meisjesvoetbalteam gespeeld. Neve speelde op
het middenveld, omdat ze houdt van rennen.
Lotta was midachter en hield graag gevaarlijke
ballen tegen. Al sinds hun vierde doen ze
klassiek ballet. Twee keer per week hebben ze
balletles. Komende zomer doen ze weer mee
met een grote voorstelling van de Haarlemse
Balletschool in de Stadsschouwburg. Neve gaat
daarnaast ook nog met veel plezier iedere week
naar hiphop.
Shoppen
Maar hun meest favoriete bezigheid is wel
shoppen. Met z’n tweeën of met vriendinnen.
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Wat is er allemaal te doen?
Zaterdag 23 april, 15.30 uur Concertserie in de Nieuwe Kerk
Martha Bosch, sopraan en organist Wiecher Mandemaker, die zowel op een kistorgel speelt als ook op het historische orgel van de
kerk, geven een concert van een uur, toegang o.b.v. donatie.
Zaterdag 23 april en zondag 24 april Bloemencorso
Op zaterdag arriveert het corso rond 21.30 uur verlicht in het centrum van Haarlem. Zondag staan de praalwagens op de
Gedempte Oude Gracht/Nassaulaan opgesteld.
Voor meer info: www.bloemencorso-bollenstreek.nl
Woensdag 27 april Koningsdag
Zie voor meer informatie over activiteiten in onze wijk het artikel
op pagina 3 van dit Binnenblad.

De Zara is hun favoriete
winkel. Ze krijgen ieder
een vast bedrag aan
kleedgeld per maand en
weten goed wat ze willen
hebben. Hun ouders laten hen
helemaal vrij in hun keuze.
Als shopaholics vinden ze het
een groot voordeel dat alle
winkels zo lekker dichtbij zijn.
Ze vinden het ook erg gezellig
wonen in de Vijfhoek.
“De mensen kennen elkaar hier
meer, doordat het dicht op
elkaar is, met allemaal
rijtjeshuizen”, zegt Lotta.
“En het is rustig en er
rijden weinig auto’s”,
vult Neve aan.
Lotta en Neve passen met veel
plezier en zorg een aantal keren per
week op kindjes uit de buurt en
verdienen zo een klein zakcentje bij.
Hondje gered
De lieveling van het gezin is hondje Sue. Ze
vonden haar twee jaar geleden via Marktplaats.
Sue is een lief, wollig bastaardje uit Gran
Canaria. Honden die daar te lang los rondlopen
worden gevangen en geslacht. Een stichting
redt hen door ze elders te koop aan te bieden.
Toen Sue kwam hebben Neve en Lotta beloofd
haar iedere ochtend uit te laten en daarvoor

Tr o t s o p een b oven steb este B o ter m a r kt .
V. l . n . r. : Ren zo S c h ef fer ( De Am b a c htel i j ke Wa fel ) , J a a p Wa a s d o r p
( Vi s s p ec i a l i st De Do l fi j n ) , Ro n va n d e Va l l ( m a r kt m eester ) ,
J oy ce L a n g en a c ker ( w et h o u d er ) en G er r i e G o l stei j n ( j u r y l i d )

L o tta ( r ) , N ev e e n h o n d je S u e

staan ze nog trouw iedere dag een kwartier
eerder op. In de wijk zijn niet zoveel uitlaatmogelijkheden, maar de familie gaat elke dag
naar het park met Sue en elke week naar het
strand. Sue is zo een hondje met een luxe leven
in de Vijfhoek.
Tekst: Ellen Vestjens
Foto: Lies Nederstigt

De Haarlemse markten scoren voor het tweede opeenvolgende jaar erg goed. De Grote Markt, vorig jaar nog winnaar
in de categorie middelgroot, eindigde dit jaar op de tweede
plaats. Haarlem mag zich volgens de jury van de Centrale
Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) dé marktstad van
Nederland noemen. De Botermarkt liet Scheveningen en Stede
Broec achter zich. De jury vindt dat de marktkooplui op de
Botermarkt goed op elkaar en de klanten zijn ingespeeld. De
sfeer wordt geroemd, de markt heeft het karakter van een
sociale ontmoetingsplaats. En dat alles op nog geen 500 meter
afstand van de Grote Markt, zonder dat die twee elkaar bijten.
Gemeenten kunnen de markten aanmelden. Deelname kost
duizend euro. Dat levert niet louter lof op, er zijn ook een paar
kritische opmerkingen en aanbevelingen. Zoals in dit geval de
losse kabels en een open elektriciteitskast. De markt zou ook
nog wat meer kunnen integreren met de horeca, vindt de jury.
De marktkooplui, met een enthousiaste Jaap Waasdorp
van Visspecialist De Dolfijn voorop, zijn dik tevreden. Ris Pak
van Holland Kaas Centrum: “Ik noem het een sensatie. Hier
hebben we met z’n allen aan gewerkt. En het gaat niet alleen
om ons, maar ook om de klanten. Want zij maken de markt!
Dus ik bedank ook hen.” Renzo Scheffer van ‘De ambachtelijke
wafel’, terwijl hij ondertussen onverstoorbaar zijn stroopwafels
blijft bakken: “Het is een eretitel. We hebben eerder de beker
dan Ajax! De ambiance, de sfeer is geweldig hier, de cohesie is
hoog. De klanten voelen hier de warmte, ze zien dat ze welkom
zijn en goed worden bediend.”
Tekst: Inge Crul
Foto: Ed Mense

Maandag 4 mei 20.30 Herdenkingsconcert
Aansluitend op de officiële landelijke herdenking van de
Nederlandse oorlogsslachtoffers en na de twee minuten stilte bij
het oorlogsmonument op de Dreef, het inmiddels traditionele
Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout.
Donderdag 5 mei Bevrijdingspop
Grote, landelijke acts, maar ook lokaal talent op Bevrijdingspop.
Nielson is dit jaar de Landelijke Ambassadeur van de Vrijheid voor
Haarlem. Andere bekendgemaakte acts zijn:
Ronnie Flex & Lil’Kleine, Chef’Special, Sue the Night, John Coffey,
My Baby en MANTRA (winnaar Rob Acda Award).
Voor meer info: www.bevrijdingspop.nl

Vrijdag 6 mei t/m zondag 8 mei Vijfhoekkunstroute
Zie voor meer informatie het artikel in dit Binnenblad (pagina 10
en 11) en www.vijfhoekkunstroute.nl
Elke maand vinden in de Bibliotheek, Gasthuisstraat 32, diverse
activiteiten plaats, zoals bijvoorbeeld in mei:
Dinsdag 10 mei 19.30 – 21.00 uur Blij met de bij
Kenniscafé over bijen met imker Pim Lemmers en theater Poespas,
voor ouders en kinderen vanaf 9 jaar.
Dinsdag 24 mei 20.00 – 22.00 uur Zoektocht naar het paradijs
Arita Baaijens over een onderzoek naar waarheid en werkelijkheid
in het hart van Centraal-Azië. Voor reislustigen en zinzoekers.
Voor meer info: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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VAN DE WIJKRAAD / HISTORIE

Spaarneduin
Spaarneduin

makelaars
makelaars

Van de Wijkraad

SAB R I N A HO P K I N S
Pedicure & Beauty

Beste wijkbewoners,
Hebt u dat nou ook? Plannen om de tuin weer eens flink aan
te pakken of toch maar het schilderwerk buiten te doen of nog
langere wandelingen in de duinen. Het lentegevoel dus…. Tijd om
ook de plannen van de wijkraad voor 2016 nog eens voor het voetlicht te brengen.

wester bogaardstraat 4 | haarlem
boek online! www.sabrinahopkins.nl

Wijk op Groen
Dit gaan we verder uitvoeren en uitbreiden. Initiatieven uit 2015
concreet maken en nieuwe initiatieven oppakken om voor 2016 te
begroten en eventuele subsidies aan te vragen.

	
  

Wijkschouw
Zoals ieder jaar gaan we, gewapend met camera, door onze wijken en leggen alles vast wat verbetering behoeft. Dat leidt vrijwel
altijd tot snelle actie van gemeente en Spaarnelanden.
Veiligheid
Ook in 2016 een prominent onderwerp waarbij wij denken aan
verkeersveiligheid, bewonersveiligheid en het ‘geborgen’ gevoel.

NVM
NVM

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Kerstborrel
Dit was afgelopen jaar een enorm succes. Heel veel bewoners ontmoetten elkaar in ‘De Wandelaar’ en onder genot van een glaasje
werden vele nieuwe contacten gelegd. Gaan we zeker weer doen!
Wijkdiner
Jammer genoeg is het Wijkdiner in 2015 niet doorgegaan. We
gaan het nog één keer proberen. U hoort en leest er op tijd meer
over.
Bereik in de Wijk
We willen u nog beter op de hoogte houden van alle wetenswaardigheden in onze wijken. We hebben daarvoor uw e-mailadressen nodig.
Wilt u die a.u.b. aan mij doorgeven? avminderhout@hotmail.com
Wijkschoonmaak
Op 30 april gaan we, in samenwerking met Spaarnelanden, een
grote schoonmaak houden. Uw hulp is daarbij essentieel. Bijgesloten in dit Binnenblad vindt u de aankondiging. Bewaar die, hang
‘m voor het raam, maar vooral ….Doe mee!
Ik kan nog een tijdje doorgaan, maar de ruimte in deze column is
beperkt. Als er iets is dat u ons wilt laten weten dan staan onze
gegevens op pagina 19 in het colofon.
Fijne lente!!
Groet,
Arjan van Minderhout,
Voorzitter wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

EN ROUTE MET JAN.
Jan Hoving, redactiecoördinator van ons Binnenblad,
verzamelt alle historische informatie die hij over onze wijk
kan vinden. Alle kennis uit de tientallen artikelen en boeken
wil hij niet voor zichzelf houden. Sinds enkele jaren is hij ook
beschikbaar als Stadsgids De Vijfhoek om al deze wetenswaardigheden met belangstellenden te delen. De leukste
anekdotes leest u hier.

Wat is een ‘trotseerloodje’?
Komend vanaf het Wilsonsplein houdt Jan tijdens de buurtwandeling altijd even stil halverwege de Nieuwe Raamstraat. Je
kunt daar namelijk de spits van de Nieuwe Kerkstoren goed zien.
De torenspits is gemaakt van hout, omdat een stenen spits veel
te zwaar zou worden. Om dit hout tegen de weersinvloeden te
beschermen, is het vervolgens bekleed met lood.
Jan: “Ik laat dan altijd de mensen eerst raden hoeveel kilo
lood hierboven op die spits zit. Dat kun je onmogelijk weten als je
daar niet in thuis bent, dus geef ik zelf maar snel het antwoord: ca.
10.000 kilo. Ik ben tijdens de laatste restauratie in 2012 een paar
keer boven in de toren geweest en heb daar de loodgieter aan
het werk gezien, die het lood mooi in model klopte. Toen ik hem
complimenteerde met het prachtige resultaat zei hij: ‘Dat zeggen
ze allemaal als ze hier naast mij staan, het is alleen zo jammer dat
de mensen er beneden niets van zien’.

Tro tsee rlo o dj e zo als
gebruikt bij de j o ngste
restauratie v an
de Nieuw e Ke rksto re n

Het lood wordt vastgezet met dikke spijkers. Op de spijkerkop wordt een loden plaatje gesoldeerd, als een soort condoompje tegen binnendringend vocht. Dat plaatje heet al eeuwen een
‘trotseerloodje’, omdat het de regen trotseert. Als de zon erop
schijnt, kun je vanaf de straat de loodjes zien zitten als glimmende
puntjes. Niet al het lood op de spits wordt tegelijkertijd vervangen, omdat het niet overal even snel slijt. Zo werden tijdens de
restauratie van 2012 in ieder geval stukken lood uit 1862 en 1978
vervangen. Dat weet ik omdat ik de loodjes uit die jaren daarboven zag liggen en er van ieder een heb meegenomen. Trotseerloodjes geven een goed beeld van de geschiedenis van de diverse
restauraties. Al eeuwenlang worden ze als een soort visitekaartjes
uitgevoerd, met naam en logo van de loodgieter die de reparatie
heeft verricht, en het jaartal.”
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De opening op 6 mei, om 20 uur in de
Nieuwe Kerk, is een eigentijds en spannend begin van de Vijfhoekkunstroute.
Een mix van videokunst, emotie van
dans, teksten en speciaal hiervoor gecomponeerde prachtige muziek.
Nieuwsgierig?! Dat is ook de bedoeling!

De elfde Kunstroute in de Vijfhoek en het
thema ligt voor de hand: GEKKENGETAL.
Is 11 immers niet het gekkengetal? Zijn alle kunstenaars immers niet een
beetje gek? Het kan toch ook bijna geen toeval zijn dat juist deze elfde
Kunstroute plaatsvindt in het Jeroen Boschjaar. Precies 500 jaar na zijn
overlijden laten kunstenaars in de Vijfhoek zien hoe absurd het dagelijks leven kan zijn. Bezoek dus zeker ook de expositie geïnspireerd op
het werk van Jeroen Bosch in de Doelenzaal van de Bibliotheek. Voor
de elfde keer stellen de vele kunste-naars uit de Vijfhoek hun ateliers
open, bieden bewoners hun huis aan als gastruimte voor kunstenaars
van buiten de buurt en stellen winkeliers hun etalage ter beschikking
als expositieruimte. Een mooi moment om een aantal van hen op deze
pagina’s eens in het zonnetje te zetten. Ziet u een ‘11’ bij winkel of woonhuis, aarzel dan niet, stap naar binnen en laat u verrassen. U bent er
van harte welkom.

Zondag 8 mei sluit de Kunstroute af met
de grillige voorstelling ‘Flower of Hope’
van Sophia Maria Kienhuis.
Aanvangstijd: 16 uur, eveneens in de
Nieuwe Kerk. Toegang gratis.

GASTRUIMTE
Wilt u ook eens gedurende enkele dagen (een gedeelte
van) uw huis openstellen als gastruimte voor een
exposerende kunstenaar?
Neem dan contact op met post@vijfhoekkunstroute.nl

HET GAAT OM DE KUNST
Dries woont in een mooi zeventiende-eeuws huis.
Bezoekers die te veel oog hebben voor het huis wijst
hij op de kunst aan de muur: “Het gaat om de kunst!”.
Deze levenskunstenaar woont al in een klein museumpje
met schilderijen, fotocollages en beelden. Maar tijdens de
Kunstroute haalt hij elk jaar zijn kunst van de muur om plaats
te maken voor de tijdelijke expositie, die al beneden in de
hal begint. Via de trap naar boven kom je in de huiskamer.
Geeft dat geen overlast, al die mensen? Dries: “Nee,
joh, hier staat een grote tafel met koffie en drank. Het
is hier altijd gezellig”.

Egbert Hogervorst en
Jeichina Hovingh Gedempte Raamgracht 64
HIER EXPOSEREN VIER KUNSTENAARS
Jeichina: “Wij doen al vijf jaar mee. In het renovatiebedrijf van mijn man op de begane grond hebben we de
ruimte, dus hier exposeren dit jaar vier kunstenaars. Ik vind
het leuk om mee te doen omdat ik zelf ook een creatief
beroep heb. In 2004 ben ik gestart met Atelier Paladijne en
sindsdien ben ik druk met het ontwerpen en maken van
kleding voor opera en theater, zoals bijvoorbeeld tot voor kort
voor het Jopenfestival. Ons huis ligt een beetje uit de route,
maar als er op het Wilsonsplein ook iets te doen is, wordt
het gezellig druk. Vooral als het lekker weer is, maar niet
te warm, want dan gaat iedereen de stad uit.”
Exposanten: Jeannette Burink,
Fred Rosenhart, Jos Mimoso en
Nicole van Donselaar

www.vijfhoekkunstroute.nl

Jan Vesters en Liesbeth
Uilenreef - Raamvest 15

Exposanten: Piet Zwaanswijk en
Jessica Assmann

Jos en Janneke Monnikendam
en André van der Weiden Jan Monnikendam - Ged. Raamgracht 1-9
IN KUNST MAG MEER
Sinds 1 januari heeft Jos Monnikendam het stokje
overgedragen aan zijn dochter Janneke en haar man
André. Net als in de afgelopen tien jaar, zijn zij vast van plan
deel te blijven nemen aan de Kunstroute. Janneke: “We
maken er twee etalages voor vrij en het is altijd spannend
wat er komt te hangen. Soms prachtige foto’s en soms al
even mooie naakten, die je toch niet zo gauw in een
feestwinkel verwacht. Het is ook erg leuk dat veel
bezoekers van de Kunstroute ook even bij ons
binnenwippen voor de catalogus. En om even rond
te kijken natuurlijk, want binnen is ook genoeg te
zien!”
Exposant: Anneke
van Kesteren

HANNE IS NU ONZE VRIENDIN
Liesbeth: “We kenden Hanne helemaal niet, maar
dit jaar exposeert ze nu al voor de tiende keer bij
ons. Ze is een goede vriendin geworden. Ik heb zelfs
schilderles gevolgd op haar woonboot. Vorig jaar zijn we
met z’n tweeën naar de Gamma geweest om een ophangsysteem te kopen zodat we de schilderijen gemakkelijker
kunnen ophangen in de serre. Ik dacht ooit, de eerste
keer, dat gebeurt over een jaar of vijf nog wel eens,
maar het is echt elk jaar en iedere keer is het leuk.”
Jan: “Muziekje erbij, kaarsje, glaasje wijn en met
mooi weer een terrasje in de tuin. We kijken er
elk jaar naar uit.”
Exposant: Hanne Wagemaker

OPENLUCHTTENTOONSTELLING
Passend bij het thema ‘Gekkengetal’ staat de jaarlijkse expositie in het Proveniershof in het teken
van gebruiksvoorwerpen die hun functie hebben verloren doordat er iets geks mee is gedaan.
Pannen, strijkplanken, tafels en soeplepels komen
ineens in een heel ander licht te staan. De kunstenaars hebben hun fantasie deze keer helemaal
de vrije loop mogen laten. Hoe gekker hoe beter.
Naast eeuwige roem verdient de maker van de
origineelste of mooiste inzending een prijs. Zelf
kunt u trouwens ook iets winnen. Maak tijdens het
bezoek aan de Kunstroute kans op een leuke prijs
door een (s)elfie in te sturen, waarop uzelf staat
samen met de kunstenaar of het kunstwerk. Stuur
uw (s)elfie naar: post@vijfhoekkunstroute.nl

Dries Havermans - Tuchthuisstraat 6

Mounier Hafidi
Lumière - Gierstraat 20
IK MAAK GRAAG RUIMTE VOOR KUNST
De kledingzaak van Mounier is nu vier maanden
open en is ingericht met een knipoog naar het
thema film. Dat zie je aan de vele foto’s van filmsterren aan de wand. Niet zo vreemd, want hij heeft Media
en Cultuur gestudeerd en is van plan om zich, naast zijn
winkel, in de toekomst weer bezig te houden met
nieuwe filmprojecten. De bioscoopstoelen in de etalage zet hij graag voor een paar dagen opzij om
plaats te maken voor een expositie tijdens de
Kunstroute.
Exposant: Georgette van Velzen

Marcel Hilterman Simon Levelt - Gierstraat 65
BETROKKEN BIJ DE VIJFHOEK
“De winkel bevindt zich hier al 41 jaar en ik doe nu
voor de elfde keer mee. Zie het maar als mijn culturele bijdrage aan de Vijfhoek, ondanks de beperkte
ruimte die ik in mijn etalage heb. Een paar maal heeft
een vriend van mij, Ronald Ruis, geëxposeerd, maar voor
de rest laat ik het graag aan de organisatie over om iets
moois uit te kiezen. Voor die drie dagen wil ik graag mijn
etalage aanpassen. Ik heb wel wat met kunst. Mijn vader
was kunstenaar, mijn broer is dat ook. Ik sponsor wel
meer leuke dingen voor de buurt. Alleen heb ik wel
eens het idee dat het wat te groot wordt allemaal.
Het moet wel typisch iets van de Vijfhoek
blijven.”
Exposant: Otto van Os

Paul en Vincent
Ekster and Jay - Gierstraat 10
THEEDOEK KAN OOK KUNST ZIJN
Toen Paul een aantal jaren geleden door de Gierstraat liep en de kunstexposities in de etalages zag,
was hij meteen enthousiast. Toen hij en Vincent begin
december hier hun eigen winkel begonnen, meldden zij
zich direct aan als deelnemer. Met een achtergrond in het interieur- en theaterdesign ligt Pauls hart bij mooie accessoires.
Tussen de vele fraai vormgegeven producten voor in huis
vallen de ingelijste theedoeken op die aan de wand
hangen. Ingelijste theedoeken? “Ja, nu zie je pas echt
hoe kleurrijk ze zijn en hoe mooi grafisch vormgegeven.” Kunst maakt hem gelukkig en blij en dat
gevoel probeert hij ook een beetje op zijn klanten
over te dragen.
Exposant: Theo Schouten

Sophia Maria Kienhuis
Het was een groot succes in 2015 en daarom in de herhaling dit jaar: danskunstenaar Sophia Maria Kienhuis voert
u met zang, dans en verhalen door de bijzondere straatjes
van de Vijfhoek. Aanvangstijden: zaterdag 7 mei om 13 en
15 uur. Duur van de route ongeveer 30 minuten. Startpunt:
Nieuwe Kerk. Prijs: vijf euro, kinderen tot 12 jaar gratis.
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ONDERNEMER IN BEELD

LOES HOFHUIS

Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

uitvaartverzorging

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

Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.
Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met
haar dochter Linette. Zij geven advies en gaan voor
kwaliteit, het assortiment is ruim ingericht voor uw
huisdier en ook voor verschillende homeopathische
geneeswijzen.
Bea’s Dierenboetiek, Gierstraat 60-62-64,
2011 GG Haarlem. Tel. 023-5324802

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Dinsdag + Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
1e Zondag v.d. maand

13.00 – 18.00 uur
09.00 – 19.00 uur
09.00 – 21.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 17.00 uur
12.00 – 17.00 uur

Na een zorgvuldige zoektocht kwam
Sabrina Hopkins (29) tot datgene
wat ze diep van binnen al jaren
wenste, en waar ze zich momenteel
met grote zorg en veel toewijding
op stort. Sinds februari heeft ze als
nieuwe Haarlemse onderneemster
haar eigen Beauty & Wellness-salon
geopend bij haar thuis in de Wester
Boogaardstraat.

spiritualiteit voor alledag

GIERSTRAAT 8 - HAARLEM
S I ND S 1 9 6 9
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

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

Onthaasten en aarden in
Sabrina’s beautysalon

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

Wereldreis
Begonnen als kapster is de geboren en getogen
Haarlemse gaan reizen om haar horizon te
verbreden. “In het buitenland heb ik allerlei
baantjes gehad, ik wist niet wat ik wilde. Bij
terugkomst heb ik een korte uitstap gemaakt
naar tandartsassistente, maar dat was het ook
niet. De beautybranche heeft mij van jongs af
aan getrokken, ‘had ik daar maar veel eerder
voor gekozen!’ denk ik nu.” Samen met haar
man Douglas (34), die ze in Nieuw-Zeeland
heeft ontmoet, is ze naar de Vijfhoek verhuisd.
Vanuit het appartement kijken ze uit op het
oude huis van Sabrina’s opa en oma, waardoor
ze een hechte band voelen met de Vijfhoek.
Douglas steunt Sabrina volledig en moedigt haar
aan op haar nieuw ingeslagen pad. Ook de salon
aan huis vindt hij geen probleem.
Schoonheidsspecialiste
Al jaren werkt Sabrina met veel plezier bij Spa
Sport Hotel Zuiver in Amsterdam, maar de
wens om een eigen salon te starten was altijd
aanwezig. “Momenteel werk ik vier dagen bij
Spa Zuiver en de rest van de tijd zoveel mogelijk
in mijn eigen salon. Ik probeer mijn bekendheid
in Haarlem te vergroten door middel van social
media en flyers, zodat de verhouding hopelijk
zal verschuiven. In mijn ideale toekomst blijf ik
een dag in de week daar werken. Het is fijn om
collega’s om je heen te hebben en even ‘lekker
naar je werk te gaan’. Collega’s kunnen elkaar
helpen, dat aspect vind ik fijn en wil ik graag
behouden.”

Pedicure voor man en vrouw
De ondernemersdrift maakt dat Sabrina zich
altijd zal blijven ontwikkelen. “Na een tijdje
wilde ik er nog iets naast, ik houd niet van
stilzitten. Ik ben de pedicureopleiding gaan
doen en momenteel bezig met een specialisme
in medische pedicure. Een groot deel van mijn
klanten komt voor een pedicurebehandeling,
waar ik veel energie en voldoening uit haal.
Mensen ‘moeten’ vaak naar de pedicure, het is
dan geen luxe maar eerder probleemoplossend.
Mannen komen ook steeds vaker, hoewel de
drempel nog hoog is. Veel mensen hebben last
van schaamte, verontschuldigen zich: ‘kijk maar
niet naar dat kleine teentje’. Dat hoeft helemaal niet, daar ben ik toch voor?! Er zijn steeds
meer zwaarlijvige mensen, in combinatie met
de vergrijzing neemt het aantal diabetici toe.
Daar komen ook veel voetproblemen uit voort.”
Salon aan huis
In de salon heerst een relaxte en intieme sfeer
die maakt dat je meteen zin krijgt om plaats te
nemen in de comfortabele stoel. “Ik krijg veel
positieve reacties over mijn salon aan huis. In
de huiselijke rust kan ik mensen meteen onthaasten. Tijdens de behandeling werk ik met

natuurlijke producten van ‘SUNDÃRI’, die zijn
gebaseerd op Ayurvedische principes. Daarbij wil
ik persoonlijke aandacht geven aan de gast, en
niet zoals bij veel andere schoonheidssalons de
helft van de tijd weglopen tijdens de behandeling met een stoomapparaat of een masker. Ik
start altijd met een voetenbad om iemand eerst
te laten ‘aarden’.”
Zomer voor de deur
Met de zomer voor de deur en de rokjes in het
vooruitzicht neemt het aantal boekingen toe.
“Veel dames hoeven in de winter geen gelakte
nagels en schenken minder aandacht aan hun
voeten omdat niemand ze ziet. Maar je ziet ze
zelf toch? Ik vind mijn voeten veel leuker als mijn
nagels gelakt zijn! Op dit moment zijn het harsen
van de onderbenen, een pedicurebehandeling en
gellak erg populair, dus ik heb er een mooie lenteactie voor bedacht. Via Google, Facebook en
Instagram probeer ik iedereen op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen, én natuurlijk via
mijn website met een online boekingssysteem:
www.sabrinahopkins.nl.”
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto's: eigen foto's Sabrina
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BIBLIOTHEEK

De fietsspecialist

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

Restaurant De Wandelaar
Kom lekker eten! Elke DINSDAG en WOENSDAG
onderstaande gerechten extra feestelijk geprijsd.
Logopedist-stottertherapeut en
speltherapeut-kindertherapeut bieden hulp bij
• stotteren (alle leeftijden)
• sociaal-emotionele / gedragsproblemen 4-12 jr
• ontwikkelingsachterstand middels Floorplay 2-8 jr
www.samenspelhaarlem.nl • info@samenspelhaarlem.nl
Wilhelminastraat 25-I • 2011 VJ Haarlem

Ierse lamsbiefstukjes, aubergine en tomatenchutney
Met couscous tabouleh
van ¤ 16,50
Saté van de haas
Met friet, pindasaus, kroepoek en sla

van ¤ 16,-

Mosselpan in witte wijn
Met friet en 2 sausjes

van ¤ 16,50

¤ 12,

voor

Kopiëren & Printen

50

Nieuwe Kerksplein.
www.restaurantdewandelaar.nl
info@restaurantdewandelaar.nl

Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

Geopend van dinsdag t/m
zondag vanaf 16.00 uur.
Reserveren: 023 534 1032

Welkom in de wereld
van beeld en tekst
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland: een modern buurthuis
De komst van de video zou de nekslag zijn voor de bioscopen, maar het
bioscoopbezoek was nog nooit zo hoog. De komst van de e-reader het
einde van de bibliotheek? Zeker niet. De bibliotheek bruist. Ze heeft het
stoffige imago van een heilige tempel vol boekenrekken en serene rust
allang van zich afgeworpen. We namen een kijkje in de Bibliotheek
Haarlem Centrum midden in onze wijk.

D

e bieb is een modern buurthuis
geworden, waar je behalve boeken ook
bijvoorbeeld cd’s en dvd’s vindt, games,
bladmuziek, luisterboeken en daisy-roms
(gesproken boeken waarin je kunt navigeren).
Waar je met je kinderen naar leuke en leerzame
activiteiten gaat, op je gemak gratis kranten en
tijdschriften leest, cursussen en lezingen volgt
en studeert. Ga de poort aan de Gasthuisstraat
door en beland vlak bij huis in de wereld van
beeld en tekst. Je hoeft lang niet voor alle
servicediensten lid te worden, maar doe je dat
wel dan is er een scala aan (digitale) mogelijkheden. Voor jonge mensen tot achttien jaar is
het lidmaatschap zelfs gratis, je betaalt alleen
eenmalig 2,50 euro inschrijfgeld.
Koffie en gratis wifi
De Bibliotheek heeft veel vaste bezoekers. Die
komen niet alleen voor de dagbladen en
tijdschriften maar ook om met hun tablet,
laptop of smartphone gebruik te maken van
internet via de wifi-verbinding. Wil je internetten op de pc’s van de bieb dan kan dat ook:
leden kunnen elke dag twee uur gratis internet-

ten, niet-leden betalen een kleine vergoeding.
Van buitenaf oogt de Bibliotheek daardoor al
aangenaam: je ziet mensen die de krant zitten te
lezen of die werken op hun laptops en tablets,
met een kopje koffie of thee ernaast. Dat laatste
mede dankzij Coffee-star aan het binnenplein,
waar het bij mooi weer ook goed toeven is op
het terras.
Jeugd
De bieb is er voor iedereen, voor alle leeftijden:
van baby, peuter en kleuter tot jongeren en
ouderen, van twintigers tot 65-plussers. De
collectie bedient al die groepen. Dat begint al
met zachte babyboekjes, (digitale) prentenboeken
en cd’s met versjes op rijm. De wat oudere
kinderen kunnen genieten van een uitgebreid
assortiment aan boeken en dvd’s en de twaalftot achttienjarigen kunnen lezen, relaxen of
studeren in de bieb zelf of in de studiezaal.
Iets wat trouwens niet alleen aan de jeugd is
voorbehouden. Menig Haarlemmer heeft zich
in de prachtige historische studiezaal van het
Doelengebouw voorbereid op proefwerk,
tentamen of examen. In volledige stilte,

afgeschermd van de prikkels van thuis, ervaar je
hier een rust die optimaal is voor het studeren.
Meer dan lezen
De Bibliotheek biedt haar klanten behalve het
klassieke papieren boek ook toegang tot
duizenden e-books, 24 uur per etmaal, op het
e-bookplatform. Maar er is meer te doen dan
alleen lezen. Je kunt er de informatieavond over
leeskringen bezoeken en met anderen een
leesclub starten en aan workshops deelnemen.
Op de gratis spreekuren kun je terecht voor
advies op diverse terreinen. De deur staat open
voor iedereen met vragen over een tablet,

e-readers, loopbaan, studie of een juridisch
onderwerp. Er zijn speciale avonden met
auteurs die hun boeken komen presenteren en
duiden of van juristen die bijvoorbeeld uitleg
geven over schuldhulpverlening. Ook zijn er
actuele lezingen. Anderstaligen, zoals de
asielzoekers uit de Koepel, kunnen hier Nederlands lesmateriaal vinden, taalcursussen van
vrijwilligers volgen en het internet gebruiken.
Contact met de buurt
Onderdeel van de buurt zijn, dat is wat de
Bibliotheek wil. Zo wordt nu samen met
energie-coöperatie Spaarnezaam en met de
gemeente nagedacht over de mogelijkheden
om collectieve zonnepanelen te plaatsen op het
platte dak van het nieuwbouwgedeelte. De
opgewekte energie kan dan gedeeld worden
met de buurt en zelfs de hele binnenstad.
Meer informatie:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Tekst: Paul Poelstra
Foto's: eigen foto's Bibliotheek
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WIJK OP GROEN

Wijk op Groen: 2016
moet oogstjaar worden
“Meer groen in de wijk, van wens tot mogelijkheid”. Dat was de kop boven
een artikel in Binnenblad 3 van juni 2015. De wens komt van de bewoners,
gesteund door de wijkraad, de mogelijkheden worden geschapen door de
gemeente en Spaarnelanden. In workshops met landschapsarchitecten
Jelle Fekkes en Annemarie Kok is het project Wijk op Groen geboren. Wordt
2016 een oogstjaar? In dit Binnenblad de stand van zaken en een blik op de
ideeën voor de Zuiderstraat en het Nieuwe Kerksplein.
Van dromen naar werkelijkheid
De gemeente en Spaarnelanden werken mee en
daar heeft iedereen alle lof voor. Maar gebiedsverbinder Ingrid Hamer wees de bewoners er in
de jongste overlegvergadering eind maart nog
wel op: “We zijn begonnen met wensdromen,
er zijn ja’s maar ook nee’s.”
Er doemt een woud aan voorwaarden en
vergunningen op. Voor geveltuinen, boomspiegels en groenstroken moeten bewoners
bijvoorbeeld een participatiecontract tekenen
met Spaarnelanden. De resterende breedte van
een stoep, het inventariseren van kabels en
leidingen, omgevingsvergunningen, instemming
van medebewoners – het zijn allemaal zaken
die een rol spelen. Terwijl de initiatiefnemers
juist nu roepen: het is planttijd.
Lange adem
Het trekt een wissel op hun doorzettingsvermogen. Landschapsarchitect Jelle Fekkes: “Ze moeten er
nog aan wennen dat ze een lange
adem moeten hebben.”

Een groener Nieuwe Kerksplein
Het project Nieuwe Kerksplein is misschien
wel het moeilijkste project van Wijk op
Groen door de oppervlakte en de allengs
gegroeide bovenwijkse voorzieningen. Zo
groen als het plein tot eind jaren zestig was,
zal het wel niet meer worden, maar de groep
bewoners die zich op dit project wierp heeft
wel wat ideeën.

Weg met de saaiheid in Zuiderstraat
“De Zuiderstraat is zo’n saaie straat geworden
na de oplevering van het Raakscomplex. Je
hoort het de toeristen zeggen als ze de veel
groenere Gasthuisstraat passeren: kijk, dáár
is het leuk. En dan gaan ze de hoek om.”
Mascha Buurma woont op het DoelenpleinOost. Samen met buurvrouw Esther Ottens
zocht ze in de workshops naar mogelijkheden
voor groen in de versteende Zuiderstraat.
Leilinden
Plan 1 is de terugkeer van bomen, liefst leilinden, in de Zuiderstraat. Dit ter vervanging
van de tijdens de bouw van het Raakscomplex gesneuvelde populieren. Er gloort wat
hoop. Er zijn alom achterstanden bij de aanplant, maar Spaarnelanden is van goede wil.
Het bedrijf gaat eerst bekijken hoe de ondergrondse wereld van kabels en leidingen er
hier uitziet.
De gemeente heeft de financiering nog niet
helemaal rond, maar is hier een eind mee op
streek. Beide bewoonsters moeten dan zelf
voor het onderhoud zorgen en een contract
daarvoor tekenen. De gemeente geeft de
bomen eens in de vijf jaar een professionele
snoeibeurt.

Ca r o lin e Klo p p en b u r g ( l) e n H e leen S t r a es s er :
"We g a a n teken en m et J elle"

Heleen Straesser is een van de zes hierbij
betrokken buurtbewoners: “We zijn heel
enthousiast begonnen, met flyers huis-aanhuis, om draagvlak te krijgen. De reacties
die we kregen, waren op een
enkele na, zeer positief. Maar
daarna stuitten we op de regels,
op bestemmingsplannen, subsidies, ruimtelijke ordening. We dachten
eerst: we moeten opschieten, subsidies binnenhalen. Maar we kwamen erachter dat het
niet zo werkt.” Medebewoonster Caroline
Kloppenburg: “We zijn niet ontmoedigd – we
weten nu wat we moeten doen en hoe we
het moeten aanpakken.”
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Wijkraadsvoorzitter Arjan van Minderhout:
“Het is een voortdurend proces, van fase naar
fase.” Dat geldt ook voor de zoektocht naar
geld. Het landschap van geldpotjes voor groen
is gevarieerd, maar schraal. Zeker is nu dat er
uit de gemeentelijke gelden voor kleinschalige
groene buurtinitiatieven in de openbare ruimte
(met een grens van 2.500 euro) subsidie komt
voor extra heesters op het Wilsonsplein en
gevelgroen in de Zuiderstraat.

Haag
Er komen, mede dankzij de inzet van de wijkraad, nu zes bakken met gemengde rozen. De
gemeente financiert die mits de bewoners
het eens worden over de plekken en de
afdeling Ruimtelijk Beleid zich daarin kan
vinden. Alle andere ideeën worden uitgewerkt samen met landschapsarchitect Jelle
Fekkes. In het nieuwe plan gaat het allereerst
om een groene haag rond de Nieuwe Kerk.
De werkgroepleden willen er alles aan doen
om verkeerde beeldvorming te voorkomen.
Heleen: “De hoogte van de haag, de soort
planten, de vorm – niets ligt vast. We zitten
nu in de ontwerpfase, we gaan tekenen met
Jelle en een buurtbijeenkomst over de ideeën beleggen. Daar is ieders input welkom.”
Caroline: “Wie denkt dat wij alle evenementen weg willen hebben: dat is beslist niet zo.
Wat er was, blijft wat ons betreft. En over
geparkeerde auto’s praten we niet, daar gaat
Wijk op Groen niet over.”

Groen en kunst
Plan 2 behelst groen, kunst en poëzie op de
blinde gevel van de jarentachtigwoning op de
hoek Gasthuisstraat/Zuiderstraat. Mascha:
“Dat idee komt ook beetje vanuit de gedachte
dat het ‘hufterproof’ moet zijn.” Esther: “Je
hoopt ook dat als het groener wordt, er een

wisselwerking met de omgeving volgt en het
ook zo blijft.” Maar, zo verzekeren beiden: zij
voelen zich straks ook verantwoordelijk voor
het onderhoud.
Kunstenares Liedeke Veninga kwam met het
idee van op wijnranken geïnspireerde metalen sculpturen, waarlangs klimplanten kunnen groeien. Daartussenin kan een gedicht
komen van Pjotr van ’t Saendelhout.
Esther: “We ontmoetten in de workshops
veel enthousiasme, iedereen had het over
verfraaiing van de openbare ruimte. En we
kregen tips om geld te krijgen.”
Maar tussen droom en daad... Mascha: “We
begonnen vanuit de filosofie van ‘geen jamaars’. Niet denken aan onhaalbaarheid,
maar aan mogelijkheden. En dat ligt in de
praktijk toch wat anders.”
Het gevelproject is begroot op achtduizend
euro. Ze kregen nul op het rekest bij het Cultuurstimuleringsfonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Tot nog toe is er alleen een
toezegging van 1.250 euro van de gemeente
voor het kleinschalige groen. Voor de geveltuin vanwaaruit de ranken opgroeien, moet
een participatiecontract met Spaarnelanden getekend worden. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is om haar
oordeel gevraagd over de plaatsing van het
kunstwerk.
De twee zijn driftig op zoek naar andere financieringsbronnen, fondsen en bedrijven
die een donatie willen doen. Meedenkers
(op alle fronten) zijn van harte welkom op
het e-mailadres groenegevel@hotmail.com

Stap voor Stap
• 2014: Enquête wijkraad: zeventig procent
van de wijkbewoners wil meer groen.
• 2015: Werkgroep met landschapsarchitecten
Jelle Fekkes en Annemarie Kok zoekt draagvlak,
ideeën en financiering van bewonersinitiatieven.
Belangrijk: eigen initiatief, samenwerking en
zelfwerkzaamheid.
• Workshops met wijkbewoners.
• Presentatie Wijk op Groen met ideeën voor de
Zuiderstraat, Ged. Voldersgracht, Oranjekade,
Sophiastraat, Gedempte Raamgracht, Lange
Lakenstraat, Sophiaplein, Nieuwe Kerksplein
en Wilsonsplein.
Een bont geheel: groene gevels en groene daken,
bomen, begroeide boomspiegels, plantsoenen,
hagen, struiken en plantenbakken, begroeide
fietsenstallingen en parkeerplaatsoverkappingen, geveltuintjes, kruidentuinen, klimbogen,
hangende plantendragers en in het groen
verwerkte kunst.
• 2016: Daadwerkelijk vergroenen en aanvragen
van subsidies.
Meer informatie:
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl en op
www.facebook.com/groups/WijkOpGroen
E-mail: wijkopgroen@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

M a s c h a B u u r m a ( l ) en E st h er O tten s :
g r o en , b eel d en d e ku n st en p o ëz i e o p
een g evel a a n d e Z u i d er st r a a t

Tekst: Inge Crul
Foto's: Lies Nederstigt; artist impression
Zuiderstraat van Liedeke Veninga

Interesse? Mail naar
hetnieuwegroeneplein@gmail.com
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CONTACT
Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Menno Simonszweg 101 2014 SC Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Nuttige telefoonnummers

De Stofzuigerspecialist

Keizerstaat 3-5 • 2011 VS Haarlem
Telefoon 023-5314896 •
info@rvanputten • www.rvanputten.nl

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

531 91 48
545 32 00
545 30 04
551 92 55

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 
14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Voor alle zaken, ook meldingen als scheve
paaltjes via www.haarlem.nl/melding-doen/
Of melden via de BuitenBeter App
www.buitenbeter.nl

Eigen service afdeling
Reparaties binnen 24 uur

Elektro
R.van Putten & zn.

Alarmnummers
Politie, Brandweer, Ambulance
NOOD, als elke seconde telt: 
Geen spoed 
Red een dier 

Kijk op de wijk
Sleutels verloren? Sleutels gevonden?
Meld u dan bij een van de servicemedewerkers van het Stadskantoor aan de Zijlvest.
Zij verwijzen u naar een groot sleutelbord in de publiekshal waar alle gevonden sleutels
worden opgehangen. Eventuele privégegevens aan de sleutelbos worden netjes verwijderd.

Wijkagent Michiel Wijn
Tel. via servicebureau politie 
michiel.wijn@politie.nl

0900-8844

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			
576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden 
751 72 00
Overlast 24-uursopvang HVO Querido

206 20 20

Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een aantal
buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
Het verschijnt zes keer per jaar (even maanden) in
een oplage van 1700 exemplaren en buurtbewoners
krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart, Ellen Vestjens, Hans Smit,
Inge Crul, Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43),
Linda Lampe, Mijke Groot, Mik Schous,
Nynke Rijnberg en Paul Poelstra.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij voor het augustusnummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 22 juni 2016 naar
redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie besluit weloverwogen om een ingezonden
artikel, brief, foto et cetera wel, mogelijk in aangepaste of ingekorte vorm, of niet mee te nemen in het
Binnenblad. Dit zal na het overleg in de redactie ook
worden teruggekoppeld.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Fotografie
Lies Nederstigt.

De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.

Vormgeving
Jan Vesters en Peter Beentjes.

Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl

Coördinatie Bezorging
Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).

Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid
Jan-Willem Stoop, lid, webmaster
José Boele, projectmedewerker parkeren

Bezorgers
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn, Marjolein
Wiegers, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk
Printerette Haarlem

Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

511 59 01
Kontext - Organisatie voor Maatschappelijke
Dienstverlening	
543 32 00
www.kontext.nl
• advies- en meldpunt huiselijk geweld
• schuldhulpverlening
• maatschappelijk werk
• sociale raadslieden
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
www.bjznh.nl
• Advies- en meldpunt Kindermishandeling

072-567 23 20
• Jeugdhulpverlening 
088-777 83 00
buuv (buurtmarktplaats)
551 78 45
www.buuv.nu 
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst)  547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN water storingen
 0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009

VAN DE REDACTIE
Het Binnenblad komt tot stand zonder subsidie en kan worden uitgebracht dankzij onze
vaste adverteerders. De afspraak is dat deze
adverteerders periodiek ruimte op de redactiepagina’s krijgen aangeboden voor een artikel
in de vorm van een interview. Incidenteel worden advertorials in ons blad opgenomen, zoals
in deze uitgave ‘De Vijfhoekkunstroute’ op de
cover en pagina's 10 en 11 .
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