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Wijkkrant voor de Vijfhoek, Raaks en de Doelen
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voorwoord

Een kleurrijk nummer
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat betekent ook voor uw wijkkrant
een primeur: voor het eerst is het Binnenblad volledig in kleur gedrukt.
Een kleurrijke buurt verdient een kleurrijk wijkblad!

T

ot nu toe was het de gewoonte om het
april-nummer gedeeltelijk in kleur uit
te brengen, ter ere van de jaarlijkse
Vijfhoekkunstroute. Maar in een jubileumjaar
– we zijn alweer bezig aan de 25ste jaargang
van het Binnenblad – wilden we eens extra
uitpakken. We hopen dat we ook volgende
nummers in kleur kunnen uitgeven.

Schijf van Vijf als kunst
Op 24, 25 en 26 mei vindt voor de achtste keer de Vijfhoekkunstroute plaats. Het thema dit jaar: de Schijf van Vijf.
Dit is een verwijzing naar de vijf kunstdisciplines
– beeldende kunst, poëzie, dans, muziek en theater –
die dit weekend voor spektakel zorgen.
Ook wordt de link gemaakt met eetbare kunst.
De opening op vrijdag 24 mei in de Nieuwe Kerk
wordt opgeluisterd door een bijzondere muziek- en
dansperformance (zie ook pagina 19).
Na de zeer geslaagde en drukbezochte opening van
vorig jaar met de Parade van draagbare kunst,
worden dit jaar voor het symbolische bedrag van 1 euro
entreekaarten aan de deur verkocht.
Dit om de gevaren van een overvolle kerk te voorkomen.
Als entreekaart krijgt de bezoeker een ansichtkaart
van de unieke Vijfhoek-aardappeleters cadeau,
afgebeeld op bovenstaande foto.
Ook kunt u in onze mooie buurtkerk de overzichtsexpositie
bezoeken, met van elk van de 110 deelnemers een werk.
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Russisch-Haarlemse
tentoonstelling
Aansluitend op 2013 als Nederland-Ruslandjaar,
is er in de Bibliotheek Haarlem Centrum een
expositie. Hier is onder meer werk te zien van
Russische kunstenaars als Vladimir Bakun
(zie foto), maar ook van Haarlemse kunstenaars
die zich laten inspireren door Rusland.
In het weekend van de Vijfhoekkunstroute
kunt u op het plein voor de bibliotheek
live Russische muziek beluisteren.
De expositie is te zien tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.

Wat u in dit nummer zoal kunt verwachten?
Uiteraard veel over de kunstroute in de wijk,
die in het weekend van 24 t/m 26 mei plaatsvindt. De omslag van dit Binnenblad kunt u
als poster voor uw raam hangen, in aanloop
naar en tijdens de Vijfhoekkunstroute.

Het zal u ongetwijfeld ook zijn opgevallen dat
het Binnenblad een restyling heeft ondergaan.
De redactie heeft hierbij veel professionele
steun gekregen van onze wijkbewoner Jan
Vesters, die we bij deze hartelijk willen bedanken. Dat geldt ook voor de adverteerders, die
hun advertenties in kleur hebben aangeleverd.

Verder hebben we interviews met kunstenares Joke Kokkelkoren en Kotan Kaya, eigenaar
van Vatan Groente en Fruit. Ook komt Rob
Schoenmaker van de nieuwe ijssalon op de
Botermarkt aan het woord. Verder: historie,
nieuws, evenementen, de parkeervisie van
de wijkraad en het plan van aanpak van coffeeshop The Lounge. Kortom, een gevarieerd
nummer.
Wij wensen u veel leesplezier!
Redactie Binnenblad

Nieuws van de wijkraad
Beste wijkgenoten,
Gelukkig is de vrede weer getekend tussen de wijkraad en de
actiegroep Drukke nacht, Licht aan. We hebben gezamenlijk met de
gemeente het plan van aanpak besproken en in de wijk verspreid.
Meer hierover kunt u ook lezen op pagina 11, in de ingezonden brief
van Coffeeshop The Lounge.

Vorkje prikken
De plekken in de Vijfhoek
waar een expositie te zien is,
zijn herkenbaar aan een
vork met daarop een
aardappel geprikt. Als ode
aan de Aardappeleters
van Vincent van Gogh!

Helaas is de overlast van de vrachtwagens die de Dekamarkt en
Marqt bevoorraden nog steeds een probleem in de Gasthuisstraat.
De Dekamarkt-wagen rijdt geregeld vanaf de Zuiderstraat achteruit de
Gasthuisstraat in. Dit is een onveilige situatie, die wij bij de gemeente
hebben gemeld.
We zijn erg blij met het feit dat we weer een webmaster hebben.
Jochem Koetsveld gaat zich bezighouden met een nieuwe website voor
de wijkraad.
Op maandag 22 april is de jaarvergadering van de wijkraad. U bent
hiervoor van harte welkom vanaf 19.45 uur in de Nieuwe Kerk op het
Nieuwe Kerksplein. De vergadering start om 20.00 uur.

De agenda van de jaarvergadering is als volgt:
• Opening
• Korte terugblik op het afgelopen jaar
• Kennismaking met de nieuwe kandidaat-leden voor de wijkraad
• Verkiezing van de leden voor de wijkraad
• Toelichting penningmeester op de jaarrekening Kascommissie
• Pauze
• Stand van zaken parkeervisie (Jan Luys)
• Afsluitende borrel
De kandidaten voor de nieuwe wijkraad zijn: Robert van Dooren,
Henk Walstra, Bert Gijrath, Jochem Koetsveld, Hylke ten Cate en
Duveke Kalma.
Wij hopen veel buurtgenoten te kunnen begroeten de 22ste april!
Duveke Kalma
Voorzitter wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen
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Kunst in de wijk

De fietsspecialist

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

Gedempte
Raamgracht 13 zw
2011 we haarlem

023-5423565
martinmulder@casema.nl
zonder afspraak

‘Ik hou van donkere, sombere
luchten of stormachtig weer’

‘Mijn huis is één groot stilleven’
“Ik kan genieten van een mooie lichtval. Dan krijg ik gelijk de drang om te
gaan schilderen”, aldus Joke Kokkelkoren, een van de initiatiefnemers en
organisatoren van de Vijfhoekkunstroute.

op Nieuwe Kerksplein 4. “Dan komen ook
kennissen langs en mensen die ik een tijd niet
heb gezien. Dat is altijd gezellig.” Ook is haar
werk te bewonderen in de etalage van Prins
Kunst en Zo (Korte Houtstraat 16).
Naast deelnemend kunstenaar is ze tevens
een van de initiatiefnemers en organistoren
van het jaarlijkse kunstfestijn in de Vijfhoek.
“Met een aantal kunstenaars uit de wijk deed
ik al jaren mee aan de Haarlemse Kunstlijn.
Elk jaar zeiden we: ‘We zouden ook zoiets
moeten doen in de Vijfhoek, er wonen hier
zo veel kunstenaars.’ Acht jaar geleden kwam
het er dan eindelijk van. Mijn taak binnen
de organisatie is om kunstenaars te helpen
aan een ruimte om te exposeren. Daarvoor
onderhoud ik contact met zowel kunstenaars
als winkeliers.”

Sombere luchten
Tijdens de Vijfhoekkunstroute exposeert Joke
niet alleen stillevens. De schilderes maakt
ook portretten en landschappen, waarbij ze
regelmatig met haar schildersezel de natuur
in trekt. “Bijvoorbeeld naar de bollenvelden
of naar zee. Ik denk trouwens niet: ha, het is
lekker weer, ik ga buiten schilderen. Vaak is

O

lifanten en giraffen in Artis beter
maken. Die droom had ze als kind.
“Maar mijn ouders vonden dat veearts
te zwaar werk was voor een meisje. Vervolgens wilde ik dierenarts worden, maar mijn
ouders zeiden: ‘Word dan assistente van de
dierenarts.’ Toen hoefde het voor mij niet
meer.”
In plaats daarvan koos Joke, al dertig jaar
woonachtig aan het Nieuwe Kerksplein, voor
de kunst. “Ik heb les gehad van de schilder Josef
Santen. Zijn atelier was één groot stilleven,
een wereld waarin ik me meteen thuisvoelde.
Ook bij mij thuis is het één groot stilleven.
Iemand zei laatst: ‘Je zou vanuit elke hoek van
de kamer een schilderij kunnen maken.’”

Bloempotjes
Op een stoel in haar woonkamer liggen wat
paars-witte rapen, die Joke eerder deze week
heeft geschilderd. “Dat past bij het thema van
deze editie van de Vijfhoekkunstroute, namelijk eetbare kunst.”
Daarnaast is ze net bezig met de opzet van
een stilleven met narcissen en hyacinten
(zie foto). Wat bloempotjes en een stapel

papieren op tafel; de één denkt ‘wat een
rommeltje’, de ander ‘wat een interessante
compositie’. Joke behoort tot de laatste
categorie. “Ik kan ervan genieten als het licht
er mooi opvalt, dan krijg ik direct de drang
om het te schilderen.”
Ook als de geboren en getogen Haarlemse
door de Vijfhoek loopt, kijkt ze met een
kunstenaarsoog om zich heen. “Ik kijk hoe het
licht op de huizen valt, hoe schaduwen over
de straat lopen.”

het juist mooier met een donkere, sombere
lucht of met stormachtig weer.”
En het kan bijna niet anders met haar jeugddroom om vee- of dierenarts te worden: ook
dieren schildert Joke graag. Met een lach:
“Kom ik toch nog in Artis.”
Tekst: Annemarie van der Eem

Gezelligheid
Tijdens de kunstroute exposeert Joke
haar werk in haar atelier aan huis,
5

ondernemer in beeld

ondernemer in beeld

Vatan Türkiye,
thuis in Haarlem

zaak wilde werken, heb ik mijn vaste contract
daarvoor opgezegd. Zes jaar geleden ben ik
zelf eigenaar geworden van de winkel. Die run
ik nu samen met mijn vrouw Hevse, mijn
broer Aydin en mijn oudste zoon Cemalettin
van 23 jaar. Hij rijdt de meeste bestellingen
rond. Mijn andere zonen – Faruk van 19 jaar
en de 18-jarige Fatih – studeren nog.”

Wat misschien niet alle particuliere klanten
weten, is dat Vatan een van de grootste
horecaleveranciers in Haarlem is. “We leveren
aan zo’n honderd restaurants binnen maar
ook buiten Haarlem. Zoals in IJmuiden,
Bloemendaal, Hoofddorp, Aalsmeer en sinds
kort ook Almere. En zomers leveren we ook
aan de strandtenten.”

Een goede buur

Tzatziki naar eigen recept

Vatan Groente en Fruit heeft veel vaste
klanten van alle leeftijden. Kotans visie is dat
ieder mens uniek is en dat achtergrond,
opleiding en komaf daar geen rol in speelt.
“Ze zijn allemaal klant, buren, vrienden of
familie van me – en dat is het belangrijkste
wat telt.”

Wat gebeurt er eigenlijk met de producten die
aan het eind van de dag over zijn? “Als er
onverhoopt toch groente en fruit over is, wat
niet vaak gebeurt, dan rijd ik dat aan het eind
van de werkdag persoonlijk naar de Artisklas
(de kleinste officiële dierentuin van Nederland, red.) in Haarlem-Noord. Zij bestellen
ook wekelijks bij me.”
Ineens schiet Kotan nog iets te binnen. “Dat
was ik net nog vergeten te vertellen: er is
binnenkort ook heerlijke Tzatziki te koop, naar
eigen recept!”

Ik mis mijn
overbuurman
Gerrit
nog altijd

Ko ta n Ka ya ( m id d e n ) m et z ijn v r o u w H evs e en z i j n b r o er Ay d i n .

De wekker gaat. Het is 3.30 uur ’s nachts als de werkdag van de 43-jarige
Kotan Kaya begint. Tijdens een kop heerlijke Turkse koffie checkt hij alle binnengekomen bestellingen, waarna hij naar de veiling vertrekt. Rond 9.30 uur
is hij weer terug in zijn zaak Vatan Groente en Fruit, klaar voor de klanten.

V

atan betekent ‘vaderland’ in het Turks.
Dat is ook waar Kotan en zijn één jaar
jongere vrouw Hevse Kaya vandaan
komen. “Om precies te zijn uit Kelkit, wat ligt
in Oost-Turkije. Toen ik 9 jaar was, zijn mijn
ouders en broer naar Haarlem verhuisd.
De reden daarvan weet ik tot op de dag van
vandaag nog steeds niet, al heb ik het mijn
vader wel een aantal keer gevraagd. Ik wilde
niet mee en bleef dus achter bij mijn opa.
We hadden vaak ruzie en ik miste mijn ouders
en broer heel erg. Toen had je ook nog geen
internet of mobiele telefoon. Dus na een jaar
– nu 32 jaar geleden – ben ik ook naar
Haarlem verhuisd.”
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Nog altijd heeft zijn familie een groot stuk
land in bezit in Turkije. “Daar zou ik zo een
goed lopende veehouderij kunnen beginnen.
Maar als ik na een heerlijke vakantie in
Turkije weer de Haarlemse ‘Verfrollerbrug’
over rijd, ben ik altijd heel blij. In Haarlem
voel ik me echt thuis.”

Lasdiploma’s
In zijn begintijd in Haarlem was Kotan de
Nederlandse taal nog niet goed machtig.
“Daarom ben ik op advies van de leraren naar
de technische school gegaan. Hier ben ik
opgeleid tot metaalbewerker en heb ik mijn
lasdiploma’s behaald. Tijdens mijn studie

werkte ik ernaast al bij Vatan Groente en
Fruit. De zaak was toen eigendom van de
zoon van een goede vriend van mijn vader.
Die familie was echt heel lief en aardig en ik
was hun steun en toeverlaat.”

Volg je passie
Het werk bij Vatan beviel Kotan prima. “Ik heb
altijd al een groentewinkel willen hebben, dat
is echt mijn passie. Na mijn studie heb ik
eerst nog een halfjaar bij Figee gewerkt. Maar
omdat ik veel liever fulltime in de groente-

Ik heb altijd al
een groentewinkel willen
hebben

Kotan, die in zijn vrije tijd graag wandelt met
zijn vrouw en met zijn gezin boven de zaak op
de hoek van de Keizerstraat en Gedempte
Voldersgracht woont, heeft heel goed contact
met zijn buren. “Zo ben ik nu de winkel aan
het uitbreiden en verbouwen. Ik heb persoonlijk bij alle buren aangebeld om hen daarover
te informeren. Ook heb ik gezegd dat ik het
graag zelf wil horen als er iets is, zodat ik kan
kijken of het op te lossen is.”
Trots vervolgt hij: “Dat heb ik van mijn vader
geleerd. Die zei altijd: “Als er problemen zijn
in een relatie, welke dan ook, kijk dan eerst
naar je eigen aandeel en wat je daarin kunt
veranderen. Wat je zelf niet leuk vindt, doe
dat ook niet bij een ander.”

Buurman Gerrit
De familie Kaya heeft onder meer een goed
contact met de overburen, de eigenaren van
Elres. “We lenen elkaars auto’s en gaan
zomers lekker uit eten aan het strand. Op het
Sophiaplein zijn er regelmatig buurtactiviteiten of barbecues en als het even kan ben ik
daar met mijn gezin graag bij”, aldus Kotan.
Ook haalt hij zijn andere overbuurman aan,
wijlen Gerrit van Dijk. “Ik mis hem nog altijd,

Tekst en foto’s: Claudia Schepers

Kotans favoriete gerecht

hij was echt een heel aardige en lieve man. En
als ik dan op de Botermarkt zat, kwam hij
altijd even bij me zitten. Dan praatten we over
van alles en nog wat.”

Halal vlees
Bij Vatan kun je terecht voor al je groente en
fruit, maar Kotan – die zelf helemaal gek is
van druiven – heeft meer in zijn assortiment.
“We verkopen ook allerlei kruiden, noten,
potjes en blikjes, tapas, olijven, rijst, pasta
etc. Als ik straks klaar ben met de verbouwing
van de ruimte achter de winkel, die erbij
wordt getrokken, kan ik mijn klanten een nog
ruimere keus aan producten aanbieden.
Straks kunnen klanten ook bij ons terecht
voor biologische groente en fruit. Ook komt er
een slager bij die Halal vlees gaat verkopen.”

Snijd een aubergine en
courgette in dunne plakjes.
Bak deze in de pan in olijfolie.
Leg de plakjes op een groot bord
en serveer het geheel met een
verse saus van yoghurt,
dille en knoflook.
Eet dit dan samen met een
warm Turks brood. Heerlijk!
Afiyet olsun,
eet smakelijk!
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EVENEMENTEN

IDELER

makelaarskantoor

30 april: The Bouncers,
The Mieters & meer
Naar aanleiding van de koninklijke inhuldiging in Amsterdam is er dit jaar
geen kinderprogramma op het Nieuwe Kerksplein. Wel maakt vanaf 10.30
uur de muziekband Blij met Muziek voor de derde keer een muzikale tocht
door onze wijk. Op verzoek van buurtbewoners gaat de band via de Oude
Raamstraat ook over de Raamvest.

	
  
De Specialist in:
• Feestartikelen
• Geboorte en bruiloftdecoraties
• Theater make-up
• Karnaval kostuums
• Sint- Piet- Kerstkleding
• Kien- bingo- nummerbloks
• Vuurwerk
• Jongleerattributen

Sinds 1901
Gedempte Raamgracht 5-7-9. 2011 WE Haarlem.
Telefoon 023-5314962. www.monnikendam.nl

Vanaf 13.00 uur barst de muziek los op het podium op het Nieuwe Kerksplein. Café Briljant heeft alweer voor de zevende keer de programmering
verzorgd, ondersteund door sponsors De Wandelaar, Gulpener en Jopen
bier. “Ik probeer altijd zo veel mogelijk stijlen neer te zetten, van milde rock
tot reggae”, vertelt organisator Rob Alphenaar. “We willen dat het voor alle
mensen een feestje wordt op het mooiste plein van Haarlem.”

Gierstraat 78 Haarlem
023 5324600

De Haarlemse bands Spoon Lifts Moon en Uncle Sue treden op, evenals het
Engelse By The Rivers. “Die hebben vorig jaar voor een mooi feestje gezorgd”,
aldus Rob, eigenaar van Briljant. “Ze vonden het zo leuk dat ze speciaal voor
Koninginnedag weer overkomen uit Engeland.” Ook onder meer The Mieters,
finalist van de Rob Acda Awards, en Zola Drive zijn van de partij. Afsluiter
rond 21.00 uur is The Bouncers.

Zondag 28 april
VoorleesMarathon
Bekende Haarlemmers lezen in de Stadsschouwburg voor aan
kinderen, o.l.v. Erik van Muiswinkel. www.theater-haarlem.nl
24 april-8 mei
Haarlemse Kermis Grote Markt
Van de botsauto’s tot de draaimolen. En van suikerspinnen
tot attracties waarbij je tig keer over de kop gaat. Kortom, de
kermis komt er weer aan! www.kermis-haarlem.nl
Zaterdag 4 mei
Herdenkingsconcert
Op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout is een gratis klassiek
herdenkingsconcert. Het 70-koppig Kennemer Jeugd Orkest
treedt op samen met het Haarlems Koor Lokaal en speciale gast
VanVelzen. Het concert begint aansluitend op de twee minuten
stilte. Op grote schermen is de herdenking op de Dam te volgen.

Vrijdag 17 op zaterdag 18 mei
LUILAK/Bloemennachtmarkt
De traditionele Haarlemse bloemen- en plantenmarkt in de
Luilaknacht. Met kraampjes en festiviteiten op Raamvest,
Raamsingel, Houtbrug, Grote Houtstraat en Proveniersplein.

ondersc hei d en d ,
persoonlij k , sti jl vo l

023 620 1 0 2 8

Zaterdag 20 en zondag 21 april
Bloemencorso
Het beroemde Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt van
Noordwijk naar Haarlem en staat gedurende het Bloemenweekend opgesteld langs het Spaarne en op de Grote Markt.
Voor meer info: www.bloemencorso-bollenstreek.nl

Zondag 5 mei
Bevrijdingspop
Het oudste en grootste bevrijdingsfestival van Nederland heeft
ook dit jaar weer een bijzondere muziekprogrammering. Kom
ook langs op de podia bij Haarlemmerhout, Frederikspark,
Florapark en Dreef. Gratis toegankelijk. www.bevrijdingspop.nl

AKE R U IT VA A RTE N

J ea n in e M a i s s a n

Wat is er te doen?

By The Rivers

Zondag 2 juni
Open NK Amateurbrouwen
De slotdag van de Week van het Nederlands Bier; hoe kan het
ook anders in en om de Haarlemse Jopenkerk! Programma van
11.00 tot 19.00 uur, met ongetwijfeld een lange naborrel…
www.twortwat.nl
Zaterdag 8 juni
Haarlem ShoppingNight
Tot middernacht shoppen in de binnenstad, onder meer in de
Gierstraat.

The Mieters

Zaterdag 15 en zondag 16 juni
Houtfestival
Gratis festival in de Haarlemmerhout met grensverleggende
wereldmuziek, verrassend kindertheater en nog veel meer.
www.houtfestival.nl
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ingezonden

verhuurt
Op zo
ek n
een ei aar
gen
parke
erplaa
ts?

Parkeerplaatsen in
hartje Haarlem!
Gemak, veiligheid en snelheid. Verspil geen
kostbare tijd aan het zoeken naar een
parkeerplaats in het centrum van Haarlem.
Bent u op zoek naar een eigen parkeerplaats in
een afgesloten garage?
Ymere verhuurt in het centrum van Haarlem
parkeerplaatsen. Onze parkeergarage aan de Oude
Zijlvest 27-A, ligt in het nieuwe hart van Haarlem. De
garage is een goed verlichte en veilig gebouwde
parkeergelegenheid. De toegang tot de garage is
afgeschermd voor onbevoegden door middel van een
afgesloten deur. U kunt alleen toegang tot de garage
krijgen als u beschikt over een afstandsbediening.

De parkeerplaatsen:
• onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 maand
• huurprijs: € 85,- per maand
Voor meer informatie over de parkeerplaatsen kunt u
naar:
www.ymere.nl/parkeren

Waar laten we de auto?
Namens de wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen licht José Boele de
parkeervisie van de wijkraad toe.
“Parkeerproblemen in de Vijfhoek? Als je daar wilt wonen, dan moet
je geen auto willen.” Aldus een opvatting van iemand van de Fietsersbond. Zeker, het zou het straatbeeld ten goede komen. Ook voor
kinderen zou het een stuk veiliger en leuker zijn om er te spelen.
Maar er zijn nu eenmaal ook andere verlangens en belangen in het spel. Wij hebben onze auto echt nodig voor ons werk
of we kunnen/willen er niet buiten.
Schaarse parkeerplekken
Als je in dit deel van de stad gaat wonen,
weet je dat je moet betalen om je auto te
kunnen parkeren. Dat is een gegeven en
dat vinden we redelijk. Ook weten we dat
je de auto meestal niet voor de deur kwijt
kunt – en zelfs niet in de straat waar je
woont. Daar klaagt ook vrijwel niemand
over. Maar vinden we het ook redelijk als de schaarse parkeerplekken worden bezet door bezoekers aan de Stadsschouwburg of de
horeca of door winkelend publiek, terwijl er grote parkeergarages op
loopafstand van de binnenstad zijn?
Vergunninghouders
Dat vinden wij, als wijkraad, niet. Daarom blijven wij ervoor pleiten
dat (een deel van) de Vijfhoek bestemd wordt voor alleen bewoners
– en dan met name in de avonduren en in het weekend.
De wijkraad vindt dat ‘woonstraten’ – zoals bijvoorbeeld de Sophia-

straat, de Lakenstraat, de Gedempte Raamgracht, de Doelstraat en
het Nieuwe Kerksplein – in aanmerking zouden moeten komen om
vergunninghoudersgebied te worden.
Dat strookt helaas niet met de plannen die worden ontvouwd in de
Parkeervisie van de gemeente. De wethouder vindt wel dat bewoners
voorrang moeten hebben boven bezoekers aan de stad. De maatregelen
die dat moeten bewerkstelligen, schieten
echter tekort. De tarieven op straat verhogen, waardoor parkeren in de garages relatief goedkoper wordt, zal niet voldoende
effect hebben. Behalve dat de wethouder
met deze Parkeervisie wil bereiken dat de
stad toegankelijker, duurzamer en veiliger
wordt, is het verhogen van de inkomsten uit
de parkeergelden ook een belangrijk doel.
Het klinkt cynisch, maar parkeermeters – en
vooral de boetes – leveren de gemeentekas
geld op.
Handtekeningen
Intussen heeft een aantal bewoners uit de Sophiastraat niet stilgezeten. Zij hebben handtekeningen verzameld, met het verzoek van
hun straat vergunninghoudersgebied te maken. In de tweede helft
van april zullen zij dit aanbieden aan de wethouder. Wij wachten af
hoe hier op gereageerd gaat worden. Intussen zullen we de fracties
in de gemeenteraad bezoeken om hen te overtuigen dat er betere
oplossingen zijn voor de parkeerproblemen in dit deel van de stad.
“Waar laten we de fiets” is een even dringende vraag geworden. Daar
komen we later op terug.

Plan van aanpak van de coffeeshop
Coffeeshop The Lounge in de Doelstraat heeft met de gemeente
een plan van aanpak opgesteld, om overlast in de wijk te verminderen. The Lounge licht dit plan in deze ingezonden brief toe.
Beste buurtgenoten,
Helaas worden we geconfronteerd met minder gewenste ontwikkelingen in de buurt, zoals fout parkeren, hard rijden en andere overtredingen. Om deze overlast aan te pakken hebben wij twee nieuwe gastheren
in dienst genomen. Deze zullen in de omgeving van de coffeeshop
regelmatig surveilleren. Dit doen zij tussen 19.00 en 2.00 uur en in het
weekend tot 4.00 uur.
Onze gastheren zullen klanten van de coffeeshop aanspreken als ze in
overtreding gaan. Mocht de waarschuwing niet helpen dan wordt bij de
volgende overtreding de toegang ontzegd. Na sluitingstijd zullen onze
gastheren de klanten die eventueel in de omgeving blijven hangen netjes
de buurt uit begeleiden.
Het is vanaf 1 maart 2013 niet meer toegestaan om drinken uit de
coffeeshop mee te nemen naar buiten, om zo het zwerfvuil te reduceren.
Daarnaast bieden wij klanten die hun auto in de parkeergarage parkeren

een drankje van het huis, op vertoon van hun uitrijkaart. Zo willen we
klanten stimuleren om hun auto niet meer in de omgeving te parkeren.
Door middel van posters en flyers informeren wij onze klanten over het
plan van aanpak.
Daarnaast vragen wij uw medewerking, om de overlast efficiënt en
effectief aan te kunnen pakken. Ondervindt u – ondanks bovenstaande
maatregelen – overlast van een van onze klanten? Dan vragen wij u te
bellen met de gastheer of de coffeeshop. Wij zullen direct reageren op
uw melding en ter plekke de betreffende persoon aanspreken en/of de
toegang ontzeggen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken:
Orhan Akdeniz (eigenaar)
06 - 460 77 846
Adil Elouariachi (eigenaar)
06 - 148 685 84
Menno Baars (bedrijfsleider) 06 - 296 015 41
Baris / Murat (gastheren)
06 - 254 427 47
The Lounge (coffeeshop)
023 - 576 58 95
Met vriendelijke groeten, Coffeeshop The Lounge
11

Historie

kokkin en kindermeisje kon veroorloven.
Het huwelijk strandt echter, waarna hij
verhuist naar Nieuwe Kerksplein 16. Hier is
van 1910 tot 1927 ‘Het Winkelhuis’ gevestigd.
Een zaak in complete winkelinrichtingen, met
in het voorhuis de winkelruimte en showroom. Een behoorlijke stap terug met wat
Pieter in de Amsterdamse Utrechtsedwarsstraat gewend is geweest.

• Kunstgebitten • Reparaties • Implantaat gedragen
kunstgebitten • Advies • Alle verzekeringen •
Barrevoetstraat 14a, 2011 WP Haarlem.
Telefoon 023 - 531 44 16

huidadvies

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

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Volg ons op
Facebook

De fa m i l i e To uw e n vo o r hun w o o nhuis annex w inkel.

Tweede huwelijk
Korte tijd na zijn verhuizing naar Haarlem
trouwt Pieter Touwen met Wiesje, zijn voormalige kindermeisje uit Amsterdam. Met haar
krijgt hij nog twee kinderen. Eerst komt Louis,
op de grote foto hiernaast te zien aan de zijde
van zijn vader. Later wordt Thea geboren, die
op de foto hierboven – die zo’n vijf jaar later
is gemaakt – naast haar grotere broer op de
stoep zit.

Heilsoldaten

De buurtwinkel
Zoals in iedere volkswijk waren ook
in de Vijfhoek vroeger tal van
buurtwinkels en -bedrijven. Zo ook
op Nieuwe Kerksplein nummer 16.

H

et huis op nummer 16, gebouwd rond
1600, wordt in 1631 verkocht voor 550
gulden. Aanvankelijk stijgt bij iedere
verkoop de prijs, maar rond 1700 komt de
omslag. Nog geen eeuw later wisselt het huis,
door de algehele malaise en verpaupering,
voor slechts 60 gulden van eigenaar.

Door de jaren heen heeft het pand verschillende functies, zoals een drogisterij. Vanaf
1722 staat in de verkoopakte van het huis de
naam ‘De Veyzel’ genoemd. Later vestigt zich
er een kruidenier.

Aan de uniformen op bovenstaande foto is te
zien dat Pieter en zijn vrouw Wies actief zijn
geweest als heilsoldaat in het Leger des Heils.
Achter hen op het bord staat links
geschreven: P. Touwen-Bouwmeester.
En rechts: Winkelbetimmeringen, vitrines,
etalages, glasplaten en vazen voor elke zaak.
Pieter Touwen slaagt er echter niet in om het
te bolwerken met zijn winkel in de Vijfhoek.
Na omzwervingen belandt de familie uiteindelijk in de Pijlslaan.
Tekst: Jos van Hoogdalem

Het Winkelhuis
Rond 1910 betrekt de familie Touwen het
pand met de herkenbare trapgevel. De heer
des huizes, Pieter Touwen (1865-1947), had
oorspronkelijk een timmerbedrijf in Amsterdam. De zaken gingen zo goed dat hij voor
zijn gezin met vijf kinderen een huishoudster,
13

uitgelicht

Wie wordt Beste Buur?

ALKMAAR

De EO heeft op dinsdag 19 maart jl. tv-opnames gemaakt in de Vijfhoek.
Dit in het kader van het thema Beste Buur, dat een onderdeel vormt van
het programma Geloven op 2.
In de week van 22 tot en met 25 april zal Haarlem elke dag in dit televisieprogramma aan bod komen; van maandag tot en met donderdag rond de
klok van 17.00 uur.
Twee bewoners van onze wijk worden hierbij ook in het zonnetje gezet,
als ze door een andere wijkbewoner tot Beste Buur worden gehuldigd. Dit
zijn Cees Varkevisser, koster van de Nieuwe Kerk, en Henk Walstra, lid van
de wijkraad en bewoner van het Proveniershof.

HAARLEM

C ees Va r kevi s s er ( l i n ks ) en Hen k Wa l st r a z i j n b i n n en ko r t o p t v te b ew o n d er en .

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

WWW.COPYCENTRE.NL

Zondag 12 mei: finish Wandel4daagse

	
  

Donderdag 9 mei gaat de tweede editie van de Haarlemse Wandel4Daagse van
start. De finish is op zondag 12 mei in de Vijfhoek. De wandelaars lopen door de
Kerkstraat, of misschien het Proveniershof. Vervolgens worden zij onthaald op
het Nieuwe Kerksplein, dat is ingericht met tafels, bankjes en kraampjes voor de
medailles.
Natuurlijk kunnen de vermoeide wandelaars ook terecht op het terras van
restaurant De Wandelaar voor een verfrissing of een ander gezellig moederdagannex wandelaarsarrangement. De ontvangst op het plein wordt opgeluisterd
met muziek en een speaker die via de microfoon de wandelaars welkom heet.
De eerste wandelaars arriveren rond 11.00 uur. De overige deelnemers komen
verspreid over de dag aan, tot uiterlijk 18.00 uur. Op de Raamvest staan bussen
geparkeerd, die de wandelaars tussen 14.00 en 16.00 uur terugbrengen naar het
Kennemer Sportcenter.
Tip voor de bewoners: het is praktisch om uw auto op deze dag niet te parkeren voor het
Proveniershof. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Meer nieuws...

Opgefriste leeuwen
Op donderdag 28 februari werd – na een periode van bijna
een jaar – de gerestaureerde Nieuwe Kerkstoren symbolisch
teruggeven aan de buurt. De leeuwen en het stadswapen,
beide opgefrist en kleurrijk geverfd, werden door wethouder Ewout Cassee onthuld.
Intussen was medesponsor Rogier de Groot, Elektrotechniek
uit Haarlem druk bezig met het aanleggen en monteren van
de verlichting in de top van de toren. Op donderdag 7 maart
heeft Haarlem Lichtstad in aanwezigheid van zo’n zestig belangstellenden de verlichting ontstoken. Sindsdien kunnen
wij genieten van de nu permanent hoogst verlichte top in
de Vijfhoek. Zowel overdag als ’s avonds staan voetgangers
vaak even stil op het plein, om zichtbaar te genieten van de
fraai opgeknapte en verlichte toren.

Feestje bouwen?
In het februari-nummer van het Binnenblad hadden we het
al aangekondigd: de gerestaureerde en verlichte Nieuwe
Kerkstoren bestaat in 2013 maar liefst 400 jaar. Een mijlpaal
om samen in feestelijke sfeer bij stil te staan. Het idee is
dan ook om mét de buurt vóór de buurt een gezellig feest
te organiseren.
Wilt u meehelpen om dit feest op het Nieuwe Kerksplein
voor te bereiden en/of heeft u leuke ideeën? Stuur dan een
mailtje naar de wijkraad via wijkraad.vijfhoek@telfort.nl.
U kunt zich uiteraard ook met meer personen aanmelden,
bijvoorbeeld met uw buren of partner. Wel zo gezellig!

12, 3, 20…. Bingo!
Donderdag 18 april kunt u vanaf 14.00 uur weer
meedoen aan de Bingo in wijkcentrum Binnensteeds.
Kom ook eens langs op de Groenmarkt 20,
voor een gezellige middag waarbij u uw geluk kunt
beproeven met de bingoballen.
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IJspret

	
  

hier boven de zaak, waar ik tot mijn zesde
gewoond heb. Overigens zeiden de marktkooplui dat ijssalons die openen als er ijs op
de sloten ligt en sneeuw valt het altijd goed
doen. Dan heb je je ijsdoop gehad.”

Wolstraat 20
2011 ZA Haarlem
+31 23 5317941
www.cafedevijfhoek.nl

Waar komt de naam van de zaak vandaan?
“Eerst dacht ik: zullen we het Roberto’s noemen? Officieel heet ik namelijk Robert. Maar
uiteindelijk hebben we de salon Wessel’s
genoemd, naar onze zoon.”

Tot slot: wat is jouw favoriete smaak?
“Yoghurt vind ik erg lekker, maar ook banaan.”
Dan slaat Rob met een brede grijns op zijn
buik. “Ik weeg 100 kilo, maar mijn streefgewicht is 130. Dat gaat hier zeker wel lukken.”

‘Een happy momentje
op de Botermarkt’
“Van ijs wordt iedereen blij”,
aldus Rob Schoenmaker, die sinds
29 maart samen met zijn vrouw
Nicolette op de Botermarkt 22
Wessel’s IJs runt.
Waarom zijn jullie een ijssalon gestart?

Jopenkerk

Brouwerij, Café en Restaurant
7 dagen in de week geopend
Openingstijden:
10.00 tot 01.00
“Beleef zelf het ambachtelijk
gebrouwen bier”
Tel: 023-5334114
Gedempte Voldersgracht 2
2011 WD Haarlem
www.jopenkerk.nl

“Mijn vader en oom hadden vroeger ook een
ijssalon, Vita Nova in Heemstede. Toen ik 16,
17 jaar was, reed ik al met de ijscokar rond.
Stond ik ijsjes te venten bij het molentje in
het Groenendaalse Bos. Toen ik 18 was, heb
ik de zuivelhandel van mijn vader overgenomen, hier op de Botermarkt 22. Dat doe ik
nu inmiddels dertig jaar en het is nog steeds
mijn core business. Maar het leek ons leuk om
er wat naast te doen, wat gezelligs.”

Is een ijssalon zo gezellig?
“Absoluut. Of je nu vakanties verkoopt of ijs,
je hebt altijd te maken met blije mensen.
Wij zorgen voor een happy momentje op de
Botermarkt. Eten en drank is er al voldoende
op het plein, met de cafés, restaurants en
de espressobar Mogador. Een ijssalon is een
mooie aanvulling.”

Maken jullie het ijs zelf?
“Omdat we net open zijn, doen we dat nog

Tekst en foto’s: Annemarie van der Eem

niet. We krijgen ambachtelijk ijs vers aangeleverd van IJspaleis Driehuis; hun ijs is een
begrip in de regio. Maar misschien gaan we
op den duur wel zelf ons ijs draaien.”

Wat voor smaken hebben jullie zoal?
“Uiteraard de traditionele smaken zoals
stracciatella, malaga en pistache. Maar ook
smaken als opa’s appeltaart, bubbelgum en
Red Bull. Laatst vroeg een kindje of we ook

Koffie, zon en ijs
Ook buurtbewoner Nel Vreugdenhil (rechts
op de foto) heeft inmiddels kennisgemaakt
met Wessel’s IJs. “Een leuke verrijking voor

Mijn streefgewicht is
130 kilo,
dat gaat hier
zeker lukken…

het plein”, vindt zij. Haar kleindochter is
het daar van harte mee eens, aldus de bewoonster van de Korte Wolstraat. “Die riep
al: ‘Oma, er is weer een nieuwe ijsboer bij!’
Want we gaan ook graag naar Garonne.”
De Haarlemse Harry de Jonge komt deze
middag ook even een ijsje halen. “Ik woon
in Schalkwijk, maar ik kom graag naar de
Botermarkt. Zon, koffie, de boekhandel om

Smurfenijs hebben. Ik zei: ‘Lieve schat, ik ben
nu nog Smurfen aan het vangen, maar vanaf
volgende week hebben we Smurfenijs.’ Dus
die smaak verkopen we inmiddels ook.”

de hoek; dat maakt dit marktje zo leuk. En
nu kan ik na mijn kopje koffie nog mooi een
ijsje halen.”

En dan opent jullie ijssalon uitgerekend in
het koudste paasweekend sinds jaren…
“Het koudste voorseizoen sinds 1964, om precies te zijn. Dat is het jaar dat ik geboren ben,
17
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Van de wijkraad

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

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, Haarlem
e-mail: antwoord@haarlem.nl
voor alle zaken, ook meldingen als scheve
paaltjes.
Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl

Kijk op de wijk
Deze foto maakte Emmy Josephus Jitta vanaf de Nieuwe Kerkstoren. Een fraai
kijkje over de wijk, met op de achtergrond de Sint-Bavokerk op de Grote Markt.
Heeft u ook een leuke of mooie foto gemaakt in de wijk?
Mail die naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een
aantal buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en
Doelen. Buurtbewoners krijgen het Binnenblad
gratis thuisbezorgd.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 1 juni 2013 naar
het nieuwe mailadres van de redactie:
redactie.binnenblad@gmail.com.

Redactie
Annemarie van der Eem
Claudia Schepers
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)

De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

Met speciale bijdragen van:
Duveke Kalma - Nieuws van de wijkraad
Jos van Hoogdalem - Historie Vijfhoek
Jan Vesters - Restyling Binnenblad
Organisatie Vijfhoekkunstroute

Wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen

Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Henk Walstra (tel. 534 45 93)
Annemarie van der Eem, Bart Tangerman, Duveke
Kalma, Monique Rooijman, Liesbeth Uilenreef,
René Philippus en Stella van Maris.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1750 exemplaren en
wordt verspreid in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
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De wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.

Contactgegevens wijkraad:
wijkraad.vijfhoek@telfort.nl
www.wijkraadvijfhoek.nl
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
Duveke Kalma, voorzitter
551 06 20
José Boele, secretaris 		
532 86 11
Robert van Dooren, penningmeester
Hylke ten Cate, lid 		
535 43 88
Henk Walstra, lid 		
534 45 93

Handhaving
Buurtfietsenstalling
Stadsreiniging/Spaarnelanden 
www.spaarnelanden.nl

511 49 50
511 46 40
0900-8477

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)
www.buuv.nu 
551 78 45
Sensoor Haarlem (Tel. Hulpdienst) 547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN waterleidingbedrijf/storingen

0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009
Landelijke hulp- en infonummers
Advies- en meldpunt Kindermishandeling

0900-123 1230
Belastingtelefoon particulieren  0800-0543
Geneesmiddelen infolijn 
0900-999 8800
Kindertelefoon 
0900-0432
Meld misdaad anoniem 
0900-7000
Meldpunt discriminatie 
0900-235 4354
Ouderenhulplijn 
0900-608 0100
OV-reisinformatie 
0900-9292
Postbus 51-infolijn 
0800-8051
Slachtofferhulp NL 
0900-0101
Stichting Korrelatie 
0900-1450

Bewegingskunst op klank

Vrijdagavond 24 mei begint de opening van de Vijfhoekkunstroute om 20.00 uur
in de expositietent op het Proveniershof. Aansluitend volgt om 21.00 uur een
uitzonderlijke dansperformance van bewegingskunstenares Sophia Maria Kienhuis.
De muziek tijdens dit optreden in de Nieuwe Kerk is speciaal voor deze gelegenheid
gemaakt door René de Graaff, veelzijdig muzikant en componist.
Sophia woont sinds een jaar weer in de Vijfhoek en treedt in het hele land op
met haar dansvoorstellingen, die op het snijvlak liggen van dans, voordracht en
performance. Ze werkt vaak samen met andere kunstenaars; fotografen,
filmmakers en muzikanten, onder wie Spinvis. In de Nieuwe Kerk
voert Sophia Maria de performance ‘Als ik een fort was’ uit.
Hierbij kan ze goed gebruikmaken van de licht-donker
effecten en de bijzondere akoestiek van de kerk.
Meer weten?
Kijk ook eens op www.ikbensophie.com
Wilt u meer weten over het
en www.graslandblauw.nl.
complete programma en alle
deelnemende kunstenaars?
Op www.vijfhoekkunstroute.nl
kunt u meer informatie
vinden.

Muziek en dans in de Nieuwe Kerk

Tijdens de Vijfhoekkunstroute is er in de Nieuwe Kerk volop muziek en dans.
Zaterdag 25 mei tussen 15.00 en 16.00 speelt het Symfonie Orkest Haarlem
onder leiding van dirigent Nicholas Devons.
Op zondag van 15.00 tot 16.00 uur is het de beurt aan het Symfonisch
Blaasorkest Heemstede, onder leiding van Léon Bosch.
Zondagmiddag vanaf 16.00 uur wordt het Nieuwe Kerksplein gehuld in
de klanken van spetterende jazz-arrangementen van onder anderen
Count Basie en Richard Rogers. Hiervoor zorgt Bigband Gabanza, die al
enkele jaren voor melodisch vuurwerk zorgt tijdens de Vijfhoekkunstroute.
Op zondagmiddag 26 mei kan er gedanst worden in de Nieuwe Kerk.
Lidwien van Oorsouw geeft van 12.00 tot 13.00 uur een openbare dansworkshop.
Iedereen kan meedoen, dus kom ook eens langs!

Suikerzoete kunst

Zoete creaties. Daarvoor zorgt
Vijfhoekbewoner Pieter van den
Eijnden, samen met zijn
collega-patissiers van het
Culinair Centrum Beverwijk.
Zij gaan de uitdaging aan om een
aantal ontwerpen van deelnemende
kunstenaars om te zetten in
zoete, kleurrijke sculpturen.
Dit onder de bezielende leiding van
leraar patissier Tineke Hendrikse.
Hierbij gebruiken de patissiers
uiteenlopende technieken; van vormen
in kleurrijk fondant tot kantachtige
structuren in suiker.
Vol verwachting klopt ons hart!
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Hang deze poster op uw raam tijdens de VijfhoekkunstrouteHet Binnenblad, jaargang 25, nummer 2, april 2013
Van de wijkraad
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