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BIJ DE COVER

Na twee lange coronajaren mag de
Vijfhoekkunstroute eindelijk weer
van start. Het thema van deze
vijftiende editie is ‘Harmonie der
tegenstellingen’. Hang de cover
achter uw raam als poster.

DE AFVALCOACHES VAN
SPAARNELANDEN

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

ELEKTROTECHNISCH
BURO MARCEL VITTALI
STAAT GARANT VOOR
VAKMANSCHAP EN
KWALITEIT.

WOORDEN

EEN FRANSE KUS
Bij Crêpes Boutique ‘Ti Bisou’ waan je
je in het prachtige Bretagne zodra je
de drempel overstapt.
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JEU DE BOULES OP HET PLEIN

De langgekoesterde wens om op het Wilsonsplein een jeu de boulesbaan te creëren was
voor een paar wijkbewoners het sein om dat
balletje aan het rollen te brengen.

LICHTPUNTJES TIJDENS
DE LOCKDOWN
Het begon allemaal met een
kist met kunstwerken van
kunstenaar Cornelis Kloos
zo’n jaar of vier geleden.
Waarop Bart Tangermann
zei: “Ik heb wel een idee...”.

13
15
WIJKRAAD
BULLETIN

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

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

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

CONCERT TUSSEN
DE SCHUIFDEUREN
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Er zijn niet veel zaken waarover mevrouw
Binnenvetter en ik grote onenigheid
kunnen krijgen. Natuurlijk, ik moet eind
april, zo rond Koningsdag, een beetje op
mijn woorden letten. Het Oranjehuis is
namelijk een gevoelig onderwerp en mijn
wat meer analytische benadering van
deze poppenkast wordt dan niet altijd
gewaardeerd. Sinds kort hebben we er
echter een twistappel bij.
Dat zit zo. De wijkraad had bewoners
verzocht hun mening te geven over de
flitsbezorgdiensten. U weet wel die lelijke
uitwas van deze tijd. Die zwarte Darth
Vaders die samenhokken in verduisterde
winkelpanden van waaruit ze uitzwermen
als horzels. Integraalhelm op en dan als
een onderbetaalde zombie een vergeten
augurk bezorgen door je met dertig
kilometer per uur van de sokken te rauzen.
Ik was er eens lekker voor gaan zitten om
mijn ongenoegen aan het toetsenbord toe
te vertrouwen, maar toen ik het resultaat
aan mijn wederhelft liet lezen, waren de
rapen gaar. Zonder dat ik het wist bleek zij
namelijk al maanden een fervente Flinkbesteller te zijn. “Lekkere wijnen, dezelfde
yoghurt als bij de Appie en heerlijke kipshoarma,” zei ze uitdagend.
“En waarom weet ik dat niet?”
“Ik laat alleen bezorgen als jij er even niet
bent. Ik ken je, jij hebt overal wat over te
mopperen, te klagen en te zeuren, vooral
als het een nieuwigheid betreft.”
“Het zijn kabaal makende hangjongeren die
voor alle overlast nog betaald krijgen ook.”
“Het zijn aardige, schoongewassen en zeer
beleefde jongens en meisjes op de fiets. Ze
spreken vaak alleen maar Engels, maar alla.”
“Die gorilla’s van de Jumbo scheuren nu ook
met die enorme elektrische bakfietsen het
liefst tegen de rijrichting over het fietspad.
Moeten er soms eerst doden vallen voordat
de mensheid een keer bij zinnen komt?
Bezorgen binnen tien minuten. Is de
wereld helemaal gek geworden?”
Kortom, ruzie in de tent.
De wijkraad wordt bedankt.

DE BEATS VAN CULTURAL
RECORDINGS

Je verwacht het niet: een professionele
opname-, mix- en productiestudio midden
in de Vijfhoek. Emiel Zevenhoven vertelt
over zijn plek waar artiesten zich thuis
voelen en zich volledig kunnen richten op
het creëren van muziek.

Binnenvetter
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Carole Gölitz sprong vorig jaar zomer
in het diepe en liet haar lang gekoesterde
droom uitkomen om een crêperie te
openen. “Sinds ik klein was wilde ik al
een crêperie beginnen. Mijn overgrootmoeder had een ‘bar alimentation’, een
soort allround-boutique, op het Bretonse
platteland. Zij verkocht, naast groenten,
koffie, wijn, sokken en sigaretten ook
crêpes. Ik was altijd erg onder de indruk
van haar, het was een grote, stoere vrouw
en zij maakte crêpes op de originele
manier op open vuur.”

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

timmer - en herstelwerkzaamheden

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

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

CONTA CT
023 - 5317802
06 - 20422019

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

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S
DIERENBOETIEK

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

Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802
OPENING HOURS
Monday
13.00 - 17.00
Tuesday to Saturday
09.00 - 17.00

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

‘Ti Bisou’
een Franse
kus in de
Vijfhoek

Als je zin hebt
om even een
korte vakantie te
nemen dan kan
dat tegenwoordig
gewoon in de
Vijfhoek. Bij

De fietsspecialist
die je niet laat lopen

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

Crêpes Boutique

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

Bij Ti Bisou kun je terecht voor
ontbijt, koffie, lunch en een ‘vieruurtje’.
De menukaart ziet er heerlijk uit. Een
enorme variatie aan crêpes en galettes.
Er zijn zowel zoete als hartige varianten.
Of je nu veganistisch of glutenvrij eet, er
zijn talloze opties. “Ik heb het menu zelf
bedacht. Naast de Franse klassiekers
die je in Frankrijk op de markt of in de
crêperie vindt, heb ik ook mijn eigen

creativiteit gebruikt. Zo hebben wij
bijvoorbeeld ook Bretonse sushi, die
noemen wij Tibishi: een combinatie van
ti bisou en sushi. Dat zijn opgerolde
koude galettes met verschillende soorten
vulling.”
En heb je van al dat heerlijks geproefd,
snuffel nog eens rond in de kast waar
Carole mooie Bretonse en Normandische
producten verkoopt. Mocht je er nog
niet genoeg van hebben, dan kun je
ook workshops volgen of meedoen aan
een van de proeverijen. Mogelijkheden
genoeg!

Ondanks dat Carole jarenlang in de
communicatie en marketing werkte, bleef
haar droom altijd bestaan. “Ik woon
sinds vijftien jaar in Haarlem, in de Korte
Houtstraat. Henk en Anne (eigenaren
van restaurant In ’t Goede Uur) zijn
vrienden van ons. Tijdens een gezellige
borrel vroeg Henk mij of ik niet toevallig
interesse had om het kookatelier van
hem over te nemen om zo eindelijk mijn
droom waar te maken. Ik heb de hele
nacht wakker gelegen maar de volgende
dag heb ik de knoop doorgehakt.”
En zo geschiedde. In juli 2021 opende
Carole haar prachtig ingerichte Crêpes
Boutique ‘Ti Bisou’ in een van de mooiste
straatjes van de Vijfhoek. “Bisou betekent
kusje in het Frans; in mijn familie zeggen
we vaak ‘bisou, bisou’ in plaats van ‘dag’
of ‘doei’. Een vriendin van mijn dochter
zei afgelopen zomer in Bretagne “bisou,
bisou” tegen een vrouw toen ze de winkel
uitliep. Iedereen moest lachen en ik wilde
deze anekdote verwerken in de naam van
mijn winkel.”

ONDERNEMER IN BEELD

‘Ti Bisou’ waan je
je in het prachtige
Bretagne zodra

Carole: “Veel mensen in de straat zijn
betrokken, buurman Wilfred heeft mijn
man geholpen met het knutselwerk, zijn
vrouw werkt in de keuken, mijn buurmeisje werkt als barista, buurvrouwen
Jorinde en Tanja hebben geholpen met
de bloemen. Mijn gasten zijn echt een
mooie mix van Vijfhoekers, mensen
uit Haarlem en omgeving, maar ook
internationale klanten, en allemaal van
elke leeftijd en afkomst. ‘Ti’ betekent
‘thuis’ in het Bretons, ik vind het fijn dat
alle gasten zich thuis en een beetje op
vakantie voelen als ze binnenstappen.
Mijn volgende droom is om een Bed &
Breakfast te openen”.
Nadat Carole dit heeft gezegd kijk ik
om me heen. Het is een prachtig geheel
en het ademt een heerlijke Franse sfeer.
Ik zie twee dames genietend van hun
kopje koffie meeneuriën met de Franse
chansons. Geen reden meer om af te
reizen naar la douce France wat mij
betreft!
Wil je op de hoogte blijven van workshops, proeverijen en thema-avonden?
Volg ‘Ti Bisou’ dan op Instagram en
Facebook @tibisoucrepes of op
www.tibisou-crepes.nl
Tekst: Daniella Konopasek
Foto's: Thera ter Beek

je de drempel
overstapt.
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PETANQUE OP HET PLEIN

Jeu de boules:
ontmoeting op het
Wilsonsplein
In augustus vorig jaar deed Johan Overkamp in
het artikel over de boomspiegels een oproep
in het Binnenblad voor een jeu de boulesbaan
op het Wilsonsplein. Zijn langgekoesterde wens
is om in het groene gedeelte van dit plein een
ontmoetingsplek te creëren voor de senioren uit
de wijk. Wijkbewoners Mijke Groot en Jan Geerts
reageerden op de oproep en zo is het balletje
gaan rollen.

Enquête
Om het draagvlak in de buurt voor dit initiatief
te peilen, is begin maart een digitale enquête
gehouden onder de wijkbewoners van de
Vijfhoek, Raaks en Doelen. Zo’n draagvlak is ook
belangrijk voor de gemeente, eigenaresse van de
grond. De enquête bestond uit tien korte vragen
en toetste onder meer het belang van onderling
contact, de waarde van een ontmoetingsplek,
het gebruik van de jeu de boulesbaan en de
welwillendheid onder de wijkgenoten om eventueel mee te helpen aan de realisatie van en
fondswerving voor dit buurtinitiatief.
6

Ruim vijftig mensen vulden de enquête in en
de response was vrijwel unaniem positief: er
is behoefte aan meer saamhorigheid in een
samenleving die individualistischer wordt, het
spel is voor jong en oud, meer contact geeft
minder isolement en vereenzaming en de
baan gaat niet ten koste van de speelruimte
en toestellen die er al staan: kinderen kunnen
gewoon blijven spelen.
Tegelijkertijd kwam men ook met vragen als: hoe
wordt de baan onderhouden, komt de gemeente
ons tegemoet met de kosten en materiaal, hoe
wordt de toegankelijkheid geborgd voor mensen
die slecht ter been zijn en hoe voorkomen we
dat het een kattenbak/hondenuitlaatplek gaat
worden.

Missie
Het Wilsonsplein staat al van oudsher bekend
als een speel- en ontmoetingsplek en heeft als
doel het verbeteren van de leefbaarheid en de
saamhorigheid. Vooral kinderen met hun ouders
en (jong)volwassenen maken hier dankbaar
gebruik van. Het was Johan zijn wens om ook
de ouderen in de wijk meer in contact te laten
komen met buurtgenoten. Zo ontstond het idee
voor een jeu de boulesbaan. Een spel dat door
jong en oud gespeeld kan worden en van deze
locatie ook een mooie ontmoetingsplek voor
senioren maakt.
De initiatiefnemers
Niels Bouwmeesters en Mijke Groot zetten zich al
enige tijd in voor initiatieven voor vitale senioren
met de intentie dat mensen een omgeving
creëren waarbij men naar elkaar omkijkt. Hun
uiteindelijke doel is het creëren van collectieve
woonomgevingen waar mensen zich gezien
voelen, zorg voor elkaar hebben en zich met
elkaar verbonden voelen. Het initiatief van Johan
sluit hier perfect op aan. Wijkraadvoorzitter
Jan Geerts tekende enkele varianten voor de
baan. En zo was de kerngroep van het initiatief
Wilsonsplein geboren.

Ook de suggesties en aandachtspunten vanuit
de enquête werden besproken.

Een aantal mensen had suggesties en
aandachtspunten zoals:
- Maak twee banen naast elkaar.
- Vraag kennis op bij de jeu de boulesvereniging.
- Scholen kunnen er ook gebruik van maken.
- Het Sophiaplein en het Nieuwe Kerksplein zijn
wellicht ook goede locaties.
- Er zijn al genoeg bankjes en moet er een hek
omheen?
- Kunnen kinderen gewoon nog tikkertje of
verstoppertje spelen?
Deze suggesties zijn meegenomen in een
buurtsessie.

Tekst en foto’s: Mijke Groot

Buurtsessie
Diegenen die de enquête hadden ingevuld,
werden uitgenodigd om mee te doen aan
een buurtsessie. Zo’n tien mensen hadden
aangegeven mee te willen helpen in het proces
om dit project te realiseren. Op 18 maart was
de buurtsessie op het Wilsonsplein. Het was een
fijne en constructieve ontmoeting. Er kwamen
onderwerpen aan bod zoals het ontstaan van
het initiatief, de verwachtingen, de resultaten en
suggesties uit de enquête, de voorkeur voor het
ontwerp en locatie van de baan, de financiering
en de vraag wie we nodig hebben om dit project
tot een succesvol eindresultaat te brengen. Er
werd een stappenplan gemaakt en taken werden
verdeeld.

Het antwoord van de groep:
- E en volwaardige jeu de boulesbaan heeft een
afmeting van drie bij dertien meter.
Er is helaas geen ruimte voor twee banen.
-G
 oed idee om kennis op te vragen bij
bijvoorbeeld de Petanqueclub in Haarlem.
- S cholen maken al gebruik van de speelplek.
-H
 et Sophiaplein en het Nieuwe Kerksplein
nodigen niet uit om te spelen.
- E r zijn inderdaad al bankjes aanwezig op
het Wilsonsplein. Echter de bankjes naast de
jeu de boulesbaan zijn vooral bedoeld voor
de mensen die niet zo lang kunnen staan of
moeten wachten.
- E en hek direct om de baan heen is een
belemmering voor het spel. Wel staat er al
een hek rondom het groene gedeelte van het
Wilsonsplein. Voorstel is om een dranger op de
deur in het hek te zetten zodat honden minder
makkelijk het gebied in kunnen lopen.
- Kinderen kunnen evengoed tikkertje en
verstoppertje spelen, er blijft voldoende ruimte.
Uiteraard kunnen zij ook jeu des boules met
ouders en/of grootouders meespelen.
Financiering
Tijdens de buurtsessie hebben de deelnemers
de baan met touwtjes uitgezet om een beeld
van de grootte en ligging te krijgen. Voor de
aanleg wordt een diepte van circa vijftien
centimeter grond afgegraven waarna een
laag zand als fundatie van het veld wordt
aangebracht. Rondom de baan worden
betonbanden aangebracht die als opsluiting
dienen. Over het zandbed wordt een laag halfverharding aangebracht die later hard wordt en
de uiteindelijke baan vormt.
Om een beeld te krijgen van de kosten van
de aanleg voor zo’n jeu de boulesbaan, zijn
twee offertes opgevraagd bij aannemers.
Op basis daarvan kwamen de totale kosten
van de baan inclusief eventuele bankjes en
gerelateerde werkzaamheden uit op ongeveer
tienduizend euro. De werkgroep onderzoekt
nu de mogelijkheden om dat bedrag bij
elkaar te krijgen. Zelf een deel van het werk
uitvoeren is een optie. Crowdfunding ook. De
initiatiefnemers gaan sowieso een bijdrage
voor dit buurtinitiatief vragen aan de gemeente
uit het Leefbaarheid en Initiatiefbudget.
Vervolgstappen
Naar aanleiding van het stappenplan zoals
besproken in de buurtsessie, wordt verder
gewerkt aan het draagvlak in de buurt en
wordt de aanvraag bij de gemeente verder

uitgewerkt. Over de locatie en het definitieve
ontwerp van de jeu de boulesbaan was men het
unaniem eens tijdens de buurtsessie – zie de
impressieschets. Een aantal van de deelnemers
heeft aangegeven mee te willen helpen bij
de aanleg van de baan. Een andere groep wil
meehelpen het openingsfeestje te organiseren.
Kortom: aan het enthousiasme ligt het niet. Het
werd unaniem duidelijk uit de buurtsessie dat
men graag weer meer ‘van IK naar WIJ’ wil in de
buurt.
Via de website van de Wijkraad houden we u op
de hoogte: www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Mocht u vragen hebben mail dan naar:
jeudeboules@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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ADVERTORIAL SPAARNELANDEN

Haarlem zet in op zoveel mogelijk afvalscheiding in verzamelcontainers. Papier hier,
plastic daar, textiel elders en gft in de groene
bakken. En liefst zo min mogelijk in de ondergrondse restafvalbak. In beleidstermen is dat
het Strategisch Plan Afval (SPA), vertaald in
gewone mensentaal: de mogelijkheden voor
Haarlemmers om het afval thuis te sorteren en
weg te brengen.

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

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

Persoonlijke aandacht geven,
kwaliteit leveren en de tijd nemen
voor onze klanten is voor ons van
cruciaal belang.
Jeanine van der Sanden Makelaardij
Korte Lakenstraat 21
2011 ZD Haarlem
023-7520699
info@jeaninevandersandenmakelaardij.nl

Afvalcoaches:
de ogen en
oren van
Spaarnelanden

Grote Houtstraat 148
Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag
10.00 - 18.00 uur
en zondag 12.00 - 18.00 uur
Telefoon: 06 1232 0828

BOTERMARKT HAARLEM

van maandag t/m zaterdag

HALKADE 25 IJMUIDEN
ook op zondag

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

GRATIS WORMENHOTELS
Spaarnelanden geeft drie gratis
wormenhotels weg aan bewoners.
Medewijkbewoner Jan Geerts
begeleidt de winnaars bij het
gebruik. De wormenhotels worden
verloot op de jaarvergadering van
de wijkraad op zondag 8 mei in
de Nieuwe Kerk. Zonder levende
wormen! Die levert de wijkraad
later aan de winnaars.
Meedoen? Enthousiast?
Meld je dan aan via de QR code
en vul de enquête in! Vragen?
Stel ze op wormenhotel@
wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Bas Ramdhan en Jane Veldmeijer zijn de
‘afvalcoaches’ die ons daarbij helpen. Ze
zijn de ogen en de oren van Spaarnelanden
op straat. Dit tweetal doorkruist dagelijks
de hele stad en kijkt hoe de containers met
gescheiden afval erbij staan. Ze zijn geen
controleurs, geen handhavers die bekeuringen
uitdelen, geen boemannen. Wat dan wel?
Bemiddelaars, die een gesprek aangaan en
niet de confrontatie. Informatiebrengers met
lijntjes naar sociale netwerken.
AFVAL IS NIET ‘HOT’
Jane: “Kun je je een verjaardag voorstellen
waarop ‘afvalscheiding’ het gesprek van de
dag is? Nee hè?” Afval produceren we allemaal, maar we zijn geneigd de afvoer ervan
alleen bij Spaarnelanden neer te leggen. Een
kleine kritische noot van de coaches: “Het zou
fijn zijn als mensen zouden beseffen dat we
maar een beperkt aantal bakken en medewerkers hebben. En dat die wél de hele stad
moeten bestrijken en niet overal à la minute
paraat kunnen zijn.” Bas: “We moeten het
samen doen, het is een kwestie van gedragsverandering. En dat heeft tijd nodig.”
HINDERNISSEN
Nummer één op de lijst van struikelblokken is
de plek van de containers: not in my backyard,
maar ook niet te ver weg. Nummer twee: ergernis over volle bakken en vervuilde inhoud.
Jane: “We luisteren en proberen problemen op
te lossen. Als blijkt dat gft-containers in de
zomer overlast bezorgen, worden deze mogelijk tijdelijk verwijderd.”
VAN SCHILLENBOER NAAR GROENBAK
In 2017 kwam de schillenboer met kar en paarden even terug in de Leidsebuurt en Vijfhoek.
Het werkte, het bewustzijn groeide mét de
sociale cohesie – maar de pilot was eindig,
want te duur. Eind 2020 kwamen er overal
in de oude stad publieke groene bakken, een
uitkomst voor milieubewuste binnenstadsbewoners die geen tuin of terras hebben of op
een flat of bovenwoning wonen en dus geen
eigen (duo)rolemmers kwijt kunnen. Van het
gft-afval wordt compost en biogas gemaakt,
dat hoeft dus niet verbrand te worden met alle
bijbehorende gevolgen voor het milieu.

Op afvalwijzer.spaarnelanden.nl en in mooie
folders kun je lezen wat er wel of niet in die
‘publieke’ groene gft-bakken mag. Jane en Bas
sommen moeiteloos een aantal grote verontreinigers op. Hout, plastic, papier, huisvuil,
uiteraard. Maar ook: theezakjes (losse thee
mag wel) en koffiepads, kattenbakvullingen en
hondenpoep (ook niet in biologisch afbreekbare zakjes!), zand en tuinaarde, grof tuinafval. Kaaskorsten, dode dieren en luiers: niet
doen!
Toch zit er in sommige groenbakken in onze
wijk veel wat er niet in hoort. Toen de gemeente (en Spaarnelanden) de plannen ‘uitrolde’
voor de oude stad realiseerde ze zich dat de
binnenstad eigenlijk één grote looproute is
voor winkelend publiek en toeristen. Mensen
die de groenbakken achteloos als gewone afvalbakken voor hun wegwerpbekers en blikjes
gebruiken. Toch is er voor de openbare bakken
gekozen, om ze dichter bij de bewoners te
hebben. De afvalcoaches monitoren de plekken zoveel mogelijk.
Maar stel nou dat je toch wel een groenbak
wilt, bijvoorbeeld met een stel buren samen
in een afgesloten binnenstadstuin? Kán, maar
dan moet je wel vrijwilligers hebben die erop
toezien. Die ‘adoptanten’ zijn er al bij de
‘grondstofstraten’ (grote verzamelplekken)
in wijken buiten het centrum. Eigenlijk de
verlengde ogen en oren van de afvalcoaches!
WORMENHOTELS
Wil je het helemaal anders doen en zonder
groenbak zelf je compost maken? Schaf dan
een wormenhotel aan! Vies…? Welnee. Stinkt
niet, scheelt (rest)afval en geloop voor jezelf.
In een aantal op elkaar gestapelde bakken
eten wormen hun buikje vol met jouw groente-,
fruit- en tuinafval. Kan prima in je tuin, op
je balkon of op het plaatsje bij je huis. Ook
een idee: samen met je buren. Zo staan er
bijvoorbeeld in het Rozenprieel dankzij een
bewonersinitiatief twee manshoge wormenhotels. Googel even op ‘wormenhotels’ en je
stuit op een overdaad aan informatie.
De afvalcoaches zijn bereikbaar via de receptie
van Spaarnelanden: info@spaarnelanden.nl of
bel 023 751 7200.

Tekst: Inge Crul
Foto: Thera ter Beek
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KUNSTROUTE ZOEKT HARMONIE IN TEGENSTELLINGEN

We mogen weer!
3e lustrum

13, 14, 15
mei 2022
ROUTE
Lekker dwalen door de buurt en maar
zien waar je terechtkomt. Hoe leuk is
dat? Of wilt u weten waar wat te zien is?
Kijk dan naar de route 2022 op onze
website: www.vijfhoekkunstroute.nl
Op iedere locatie ligt bovendien een
catalogus met de route. Als u die
aanschaft, ondersteunt u ons initiatief
ook financieel. De locaties herkent u van
verre aan onze nieuwe vlaggen. Twee
jaar hebben die liggen wachten om
gebruikt te kunnen worden. Maar nu
zullen ze trots wapperen in de Vijfhoek.

Harmonie der
tegenstellingen
Na twee lange coronajaren mag de Vijfhoekkunstroute eindelijk weer van start.
Het thema van deze vijftiende editie is ‘Harmonie der tegenstellingen’. Want
het zijn vaak de door de kunstenaar gekozen tegenstellingen die een kunstwerk
interessant maken. Tegenstellingen zijn er in kleur (en het ontbreken ervan),
in materiaal, in vorm, in licht en donker. Ze zorgen voor contrast, spanning of
dramatiek, voor levendige scènes of verrassing. En ze stellen de toeschouwer
daarmee in de gelegenheid zich het kunstwerk te laten binnenvoeren.
Een beeldend kunstenaar is voortdurend op zoek naar harmonie, maar kan die
niet bereiken zonder de tegenstellingen goed te begrijpen. Zelfs wie op zoek is
naar de gulden middenweg, moet weten wat de tegenstellingen zijn waartussen
die middenweg zich bevindt.
Ook kinderen van de basisschool, tussen 6 en 12 jaar, worden uitgedaagd
tegenstellingen in kunstwerken te ontdekken én om zelf een tegenstelling in
een eigengemaakte tekening, schilderij of object te verwerken. Omdat het
voor kinderen leuk is om creatief met het tegenstellingen-thema bezig te
zijn, en ook een beetje om ervoor te zorgen dat de kunstroute niet vergrijst.
De coronapandemie van de afgelopen jaren zorgde voor grote tegenstellingen
tussen familieleden, collega’s en buren. Kunst is een middel om die tegenstellingen weer tot een harmonieus geheel te brengen. Laat dat het diepere doel
zijn van de kunstroute van dit jaar.
DERDE LUSTRUM
De Vijfhoekkunstroute viert dit jaar haar derde lustrum. Velen van u zullen zich
zeker de kunstroutes van de afgelopen decennia herinneren, met verrassende
thema’s als ‘De Haarlemse reus Cajanus’, ‘Vreemde vogels’, ‘Draagbare kunst’,
‘Uitgelicht’ en (van de laatste keer in 2019) ‘Lucide dromen’. Ook dit jaar
zetten galeries, ateliers en kunstminnende bewoners hun deuren open voor
geïnteresseerd publiek. Winkeliers, horeca en andere bedrijven bieden net als
voorheen kunstenaars ruimte om te exposeren of om in de etalage hun werk te
laten zien aan iedereen die voorbijloopt.
Als vanouds is de opening van de Vijfhoekkunstroute in de Nieuwe Kerk.
Dit jaar zorgt ‘Questions Collective’ voor de aftrap met een multidisciplinaire
performance op vrijdag 13 mei om 20 uur. De overzichtstentoonstelling
in de kerk is ook tijdens het weekend te zien gedurende de openingsuren
van de kunstroute: van 12 tot 17 uur. Bij iedere locatie staat een vlag: het
herkenningsteken dat u hier naar binnen kunt om u te laten verrassen.
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LOCATIES
De Vijfhoekkunstroute zou niet kunnen
bestaan zonder de vele bewoners die hun
woning openstellen voor bezoekers om
op die manier kunstenaars de gelegenheid te geven hun werk tentoon te
stellen. Misschien is volgend jaar ook uw
huis een expositieruimte. Of misschien
nog dit jaar als u er snel bij bent. Meld u
aan: post@vijfhoekkunstroute.nl

SPONSORS
De Vijfhoekkunstroute kan ook dit jaar
weer doorgaan dankzij de bijdragen
van de deelnemende kunstenaars,
steun van de gemeente Haarlem en
de sponsorbijdragen van vele winkels
en bedrijven in de buurt. In tientallen
etalages is bovendien werk van de
kunstenaars te zien. De initiatiefgroep
is altijd nog op zoek naar meer winkels
die hun etalage ter beschikking willen
stellen. Leuk idee? Mail dan naar
inschrijven@vijfhoekkunstroute.nl

BEELDENTUIN
Ook dit jaar wordt de tuin van het
Proveniershof omgetoverd tot een
indrukwekkende beeldentuin. Er staat
een tafel van Roads Ateliers met handgemaakt serviesgoed, dat te koop is.
Roads organiseert herstelprogramma’s
voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zodat zij duurzaam
kunnen re-integreren.

OPENING
De overzichtstentoonstelling in de
Nieuwe Kerk wordt vrijdagavond 13 mei
om 20 uur geopend door ‘Questions
Collective’, een feministisch kunstcollectief dat multidisciplinair werk
maakt op het grensvlak van beeldende
kunst, theater en performance. Ze
exposeerden onder andere in Melkweg
EXPO (Amsterdam), Westbeth Gallery
(New York) en Forecast Forum (Berlijn).
Aansluitend op het thema van de Vijfhoekkunstroute zeggen zij over hun
productie: ‘Eén ding is zeker: alles
verandert. Alles is inconsequent, behalve
een paar dingen. Verwarrend? Zeker.
Geef je over aan onzekerheid en geniet
met ‘Questions Collective’ van de poëzie
van het onvoorspelbare. Ja/Nee/
Misschien is een performatieve
installatie met gedichten, muziek en
wezens uit een andere realiteit. Als we
samen rust vinden in de chaos, kunnen
er magische dingen gebeuren’.
www.questionscollective.com

WEDSTRIJD
Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Doe
mee met de kunstwedstrijd en maak
kans op een leuke prijs! Meedoen is
simpel: Voer de opdrachten uit, maak
zelf je eigen kunstwerk en lever dat in
voor 28 april. Er zijn mooie prijzen te
winnen! Al deze kunstwerken zijn op
13, 14 en 15 mei te zien achter de ramen
van de huizen in het Proveniershof.
Op 15 mei worden de winnaars bekendgemaakt. Kijk voor alle informatie op:
www.vijfhoekkunstroute.nl/
tussenkunstenkids
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DE LICHTBOXEN IN DE VIJFHOEK

H

Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner

Lichtpuntjes
tijdens
de lockdown

Open dinsdag, woensdag en donderdag
vanaf 15.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.
info@restaurantaantplein.nl
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023 - 3036 896

Samen met de broers Vennik, buren van
Bart, werden toen lichtboxen bedacht en
gemaakt. Iedere plaat in een eigen box. Zo
kunnen alle zestig lichtboxen een lichtmuur
vormen in verschillende vormen en maten.
Bovendien makkelijk te vervoeren én flexibel
om tentoon te stellen. Het plan om musea te
interesseren raakte echter door omstandigheden naar de achtergrond. En toen moest
ook nog de opslag waar de boxen stonden
leeg. Bart: “Ineens had ik zestig lichtboxen
waar ik een plek voor moest zoeken”.

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

	
  

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

Doelstraat 4
2011 XC Haarlem

Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: eigen beheer

06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

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

Praktijk voor: Cranio-sacraal therapie,
Traumaverwerking, Voetreﬂextherapie,
Natuurvoedingsadvies,
Fysische Vasculaire Therapie BEMER

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

et begon allemaal met een kist.
In de opslag van kunsthandelaar
Guus Marris. Een jaar of vier geleden.
Bevriend Vijfhoeker Bart Tangermann was
hier al tijden door geïntrigeerd en vroeg
op zekere dag of hij hem mocht openen.
De inhoud bleek interessant: hij zat vol
met ‘aqualuxen’; dubbelzijdig beschilderde
aquarellen, bedoeld om via een lichtbron
te bekijken. Het waren kunstwerken van
kunstenaar Cornelis Kloos. Waarop Guus
zei: ‘Als je een idee hebt, doe er iets mee’.

Buurttentoonstelling
Sowieso vond Bart het zonde om niets
met de lichtboxen te doen. “Ik vroeg daarom
buurvrouw Marlies Dingenouts of zij iets
wist.” Het was half december, donker en
er was een lockdown. Daaruit ontstond het
idee om de boxen als soort buurttentoonstelling door de buurt te verspreiden. Maar dan
was snelle actie geboden.
Allereerst werden bij een paar buren,
waaronder café de Vijfhoek, boxen geplaatst,
vergezeld met een briefje. Ook op Facebook
kwam een berichtje om buurtbewoners te
enthousiasmeren een box achter het raam te
plaatsen. Marlies: “En daarna ging het eigenlijk heel snel. Op 15 januari werden meteen
al 35 lichtboxen
opgehaald”.
Ton, de man van
Marlies, maakte
een website met
een plattegrond
van de locaties van
de lichtboxen en
een te scannen
QR-code bij iedere
lichtbox. Bart: “Bij
mooie ramen op
de begane grond
deden we zelf een
briefje door de
bus”.

Extra dimensie aan de straat
Uiteindelijk kregen zestig lichtboxen
een plekje achter een Vijfhoek-raam. Veel
verschillende mensen hadden een box, van
kapper tot makelaar en koster, en van jong
tot oud. Bianca Linders is zo iemand: “Ik
vond het meteen een leuk idee toen ik de
oproep zag. Het idee van een lichtroute
door de wijk, midden in coronatijd is super.
Het gaf ’s avonds een extra dimensie aan de
straat.” Maaike Stam had zelfs twee boxen
staan: “Naast het leuke initiatief spraken ook
de sfeer en kleur van de boxen me aan”.
Wandelaars van buiten de wijk
Het initiatief werd inmiddels opgepakt
door lokale media. Hierdoor kwamen ook
mensen van buiten de wijk ’s avonds hier
een wandelingetje maken. Bart: “Ik zag
regelmatig mensen voor het raam en de deur
staan kijken. Ook hoorde ik van een groep
mensen van buiten de wijk dat ze met elkaar
hadden afgesproken om als groep de route
te lopen. Ik werd zelfs een keer gebeld door
een kunstenaar en verzamelaar uit Amsterdam. Hij wilde samen met mij de route
lopen. We zijn wel anderhalf uur onderweg
geweest!”.
Verbinding tussen mensen
Een bijzonder bijeffect is dat er door de
lichtboxen weer nieuwe contacten zijn gelegd. Marlies: “In eerste instantie reageerden
vooral de buurtbewoners die al veel doen
voor de wijk. Maar ik hoorde ook dat iemand
een lichtbox wilde nadat ze bij nog onbekende overburen had aangebeld om te vragen
wat dat opvallende lichtkunstwerk nou
was”. Ook Marlies en Bart leerden zelf weer
nieuwe buurtbewoners kennen. Marlies: “En
dan zie je ook nog eens dat sommigen een
lichtbox hebben die precies bij hen past, zo
mooi!”.
En nu?
Op 27 maart jl. moesten de boxen
weer worden ingeleverd. De reacties tijdens
het inleveren waren zonder uitzondering
positief en de QR-code is maar liefst ruim
2800 keer gescand.
De vraag is nu: waar moeten de boxen
heen? Bart kan ze thuis niet allemaal kwijt:
“Ik hoop dat mensen ze willen kopen. Maar
ook andere ideeën zijn welkom!” In ieder
geval zijn er al vele toezeggingen voor medewerking bij een eventuele herhaling eind
van dit jaar. En tijdens de Vijfhoekkunstroute
2022 zijn de boxen als lichtmuur te bewonderen in het atelier van Richard Vennik aan
de Nieuwe Raamstraat.
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WijkraadBULLETIN
Jazeker, hier kan
uw advertentie staan!
Bel Jan Hoving
06 - 1001 4343

 J AARVERGADERING IN TEKEN VOETGANGERSGEBIED
Zondagmiddag 8 mei houdt de wijkraad haar jaarvergadering in de
Nieuwe Kerk. De gemeente zet dan
haar plannen uiteen voor uitbreiding
van het voetgangersgebied (Breestraat,
Tuchthuisstraat, Drapenierstraat, Lange
Bogaardstraat, Wester Bogaardstraat,
Vlamingstraat, Lange Annastraat,
Lange Raamstraat en Wolstraat
(gedeeltelijk). In dit gebied wordt
straks gehandhaafd met camera’s met
kentekenherkenning in plaats van
beweegbare paaltjes of pasjes.
De bijeenkomst start om 15 uur
(inloop 14.30 uur) en eindigt
omstreeks 17 uur met een borrel,
muziek en oude
filmbeelden van
de wijk. Meld
je aan met
de QR-code
hiernaast!

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

www.CafedeRoemer.nl

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

ATELIER SCHMIT

Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

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

www.glasinlood.com

Wolstraat 5 Haarlem

 RAAKSGEBIED ‘KLAAR’
Met de oplevering van Raaks III (de openbare fietsenstalling, 34 woningen,
bedrijfsruimten en een vernieuwde openbare ruimte) is het Raaksgebied
eindelijk klaar. Terecht kunnen we spreken van ‘Raaks Anders’, de naam
waaronder wijkbewoners in 1990 hun ideeën presenteerden aan de
gemeenteraad. In Raaks III is veel aandacht besteed aan duurzaamheid.
De woningen zijn gasloos en energieneutraal gebouwd. Energieopslag in
de bodem zorgt voor zowel verwarming als koeling.

 MOTORVAK WEER WEG
Het experimentele ‘motorvak’ op
het Nieuwe Kerksplein was geen
succes. Het vak is opgeheven, de
tijdelijke lijnen vervagen vanzelf.
Er stonden maar weinig motoren
en scooters en hooguit enkele
fietsen. De gemeente ontving
vier negatieve reacties en geen
enkele positieve. Handhavers
gaan wel actiever wrakken en
weesfietsen op het plein labelen.
De eigenaren hebben dan nog
vier tot zes weken de tijd om ze
weg te halen voor de gemeente
dat doet. Bekeken wordt ook of
het mogelijk is de bomen aan
de noordzijde van het plein te
verbinden met groenvakken.

 G ROEN OP STRATEN EN DAKEN
Heb je een goed idee voor groen in de wijk, zoals een groenstrook? De
gemeente stelt per initiatief maximaal drieduizend euro beschikbaar.
Ook is het mogelijk het dak te vergroenen met subsidie. Meer info op
de site van de gemeente: www.haarlem.nl/groen

 FIETSENSTALLING
De wethouders Floor Roduner
(PVDA) en Robbert Berkhout
(GroenLinks) hebben op
10 maart de openbare gratis en
bewaakte fietsenstalling op het
Hortusplein achter de Jopenkerk
‘opengefietst’. Er kunnen
duizend fietsen in, er zijn 45
oplaadpunten voor elektrische
fietsen en er zijn ook plekken
voor grote fietsen met krat of
bak. Mensen die minder goed ter
been zijn, kunnen hun fiets op de
begane grond stallen.
De openingstijden:
Ma/di/wo: 7.30-24 uur; do: 7.3002 uur; vr/za: 7.30 - 05 uur; zo:
11 – 02 uur
De gemeente gaat kijken naar
het fietsparkeren in het gebied
rondom de stalling.

 KORT NIEUWS
• Op 8 maart overleed Ed van de Rest van elektronica- en witgoedbedrijf
Elres in de Keizerstraat op bijna tachtigjarige leeftijd. Hij was in Haarlem en omgeving een begrip met de leuze ‘alles voor een glimlach’.
• De rijrichting in de Tuchthuistraat wordt na overleg met de directe
omwonenden van Café van Gunsteren toch niet omgedraaid.
• Zijn flitsbezorgdiensten op fiets- en voetpaden een crime voor de
verkeersveiligheid of valt dat mee? Geef uw mening aan de wijkraad
en aan gebiedsverbinder Ingrid Hamer, iphamer@haarlem.nl
• Er komt een drastische maatregel om een einde te maken aan de
zware overlast bij het pand Raaks 36 (hoek Ged. Oude Gracht), waar
diverse organisaties zetelen, zoals BUUV. Besloten is de onderdoorgang af te sluiten met hekken. De gemeente (eigenaresse) en de
huurders betalen dit. Met groen wordt het aanzien minder grimmig.
• Eerstvolgende vergadering wijkraad: maandagavond 9 mei, 19 uur,
in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17.

Politie, Brandweer, Ambulance Nood
112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent
mustafa.karademir@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	 
511 49 50
Overlast Coffeeshop The Lounge  576 58 95
Overlast opvang Wilhelminastraat 206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen
Stadsreiniging/Spaarnelanden
751 72 00
Gemeente Haarlem: www.haarlem.nl 14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen
of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale vwc-haarlem.nl 531 48 62
buuv - www.buuv.nu
551 78 45
sociaalwijkteamhaarlem.nl
023 5430997
Burennetwerk (Annette Schild)  06 37405668

 WIJKDINER EN PLEINPICKNICK
Het wijkdiner in de Nieuwe Kerk kon na een jaar ‘coronapauze’ in maart
helaas niet doorgaan. De wijkraad kreeg als gevolg van prijsstijgingen
de financiering niet rond. Dit najaar komt er een nieuwe poging.
De Pleinpicknick op het Nieuwe Kerksplein gaat wél door op zaterdag
9 juli. Wijkraadslid Annette Schild zoekt mensen - vooral kinderen! - die
een optreden willen organiseren, bijvoorbeeld een dansje, zingen of
een goocheltruc. Aanmelden: 06 37405668, schild.annette@gmail.com

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

VAN DE WIJKRAAD

 NUTTIGE NUMMERS

15

CULTURE RECORDINGS

ie verwacht een professionele opname-, mix- en
productiestudio midden in de Vijfhoek?
Om dat te realiseren tussen de woningen
en appartementen was best een uitdaging.
Emiel Zevenhoven (26) vertelt: “Vier
jaar geleden kwam ik op het idee om het
pand dat eigendom is van mijn vader,
om te turnen tot een high end studio die
tegelijkertijd een relaxte, inspirerende
ruimte moest zijn waar artiesten zich thuis
voelden en zich volledig konden richten op
het creëren van hun muziek.”
Emiel begon met DJ-en toen hij elf jaar
was, gewoon thuis, en wist al snel dat
zijn toekomst in muziek lag. Geïnspireerd
door de old school American hip-hop
muziek iconen zoals Dr. Dre, begon hij
op zijn zeventiende ook zelf met beats
maken. Na een filmopleiding en vervolgens
een audio engineering opleiding, begon
hij ook met produceren, maar droomde
intussen van een eigen muziekstudio. In
het pand van zijn vader aan de Lange
Raamstraat was ruimte genoeg. De

studio moest zowel voldoen aan hoge
akoestische eisen als aan een hoog en luid
niveau van afluistering. En het moest een
kleinschalige, prettige plek worden waar
artiesten zich veilig voelen om creatief het
allerbeste uit zichzelf te halen.
In eerste instantie was het pand zelfs
veel te groot. Het wordt ook gebruikt
voor opslag en op de bovenverdiepingen
worden appartementen verhuurd.
Die moesten vanzelfsprekend geen
geluidsoverlast hebben als beneden in
de studio de geluidsknoppen op hoog
volume werden opengedraaid. Daar is
natuurlijk rekening mee gehouden en

goed over nagedacht, de studio is als een
kleine, bijna volledig afsluitbare en goed
geïsoleerde unit gebouwd in het pand.
“Artiesten uit Nederland en het buitenland
weten de studio wel te vinden”, vertelt
Emiel. Rapper Boef is al twee keer in
de studio geweest om aan nieuw werk
te sleutelen. Maar ook de Nederlandse
rappers Mula B en Josylvio, het Hongaarse
progressive & future house DJ duo
Stadiumx en de Engelse singer-songwriter
Fox Stevenson gebruiken de studio. De
Nederlandse singer-songwriter, multiinstrumentalist en rapper Joshua J maakt
moderne r&b, hiphop en soul, weer een
heel andere sound. Deze artiesten komen
hier bijvoorbeeld vlak voor hun toer om
hun liveshow producties te perfectioneren.
Vaak brengen ze muziek uit onder hun
eigen label.

Emiel: “Ik kom deze artiesten tegen
op concerten of festivals, de manager
van Fox Stevenson ontmoette ik tijdens
Amsterdam Dance Event. Hij bleek in een
hotel in Haarlem te zitten, dus dat kwam
goed uit. Ik ontmoet ook veel artiesten
in het buitenland, ik kom net terug uit
Berlijn, de Europese bakermat als het gaat
om verschillende culturen, die vaak best
tegendraads en eigenwijs kunnen zijn.”
Die verschillende muziekculturen komen
samen in de studio. De naam Culture
Recordings moet dat ook uitdragen. Een
plek waar jonge, opkomende artiesten zich
met hart en ziel kunnen toeleggen op hun
muziek. “Ik wil ze hier graag in begeleiden
en daar alle tijd voor nemen. Het gaat
mij om de creativiteit, je verliezen in de
muziek, niet op de tijd hoeven letten maar
gewoon het allerbeste uit de sessie halen,
liveshows helpen ontwikkelen en artiesten
verder helpen. Ik wil hoge kwaliteit
leveren, maar het moet ook betaalbaar
zijn. Een plek waar je je eigen cultuur kunt
creëren.”

Vette beats in deVijfhoek
“Ik heb het geluk dat mijn ouders mij
steunden om mijn droom te realiseren.
Mijn moeder is creatief en kon altijd heel
goed tekenen, mijn opa was kunstenaar.
Mijn vader heeft mij geholpen met het
bouwen van de studio en gaat ook wel
eens mee naar festivals of concerten, dat
vindt hij gezellig.”
“Ik begeleid artiesten, maak ook zelf graag
muziek en DJ in clubs. Gelukkig is er nu
weer veel meer mogelijk, de afgelopen
periode was er bijna geen werk en dat was
best zwaar. Ik heb zelf wel veel muziek
gemaakt maar nog niets uitgebracht. Wie
weet in de toekomst. Volgens mijn vader
en de mensen om mij heen ben ik enorm
kritisch als het om mijn eigen muziek gaat.
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Een andere droom van mij is om mijn eigen
streetwear kledingmerk te beginnen. In
de ruimte boven de studio is best plek
voor een ontwerpatelier. Ik geef ook
DJ-workshops voor wie wil beginnen met
DJ-en, bijvoorbeeld bij de Haarlem Summer
school.”
Elke dag lopend naar je werk en een studio
in het hartje van de Vijfhoek is geweldig.
“Toch hoop ik ooit zo succesvol te zijn
dat ik een pand kan kopen op een groot
industrieterrein waar ik een grotere studio
kan bouwen en waar ik artiesten nog beter
kan helpen ontwikkelen en, wie weet, ook
nog die kledinglijn kan opzetten. Nog
meer mijn eigen ding doen en mijn eigen
muziek uitbrengen. Gelukkig is de wereld
weer meer open na corona en kan ik mijn
inspiratie weer overal vandaan halen, maar
zeker ook uit de Vijfhoek”, besluit Emiel.
Tekst: Mariëtte Maat
Foto’s: Emiel Zevenhoven en Mariëtte Maat
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Win twee
Voor de ultieme
sportbeleving!

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS

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

Loewe bild c
Klein van formaat - groots in prestaties

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

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je antwoord
met je naam, adres en mailadres voor 25 mei naar
redactie@binnenblad@gmail.com
Uit de goede inzendingen trekken we de winnaar van
twee kaartjes voor een film naar keuze bij Pathé Haarlem
in de Raaks. De uitslag staat in het volgende Binnenblad.

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

Nieuw
in on
show ze
room
!
VOOR SERVICE EN KWALITEIT
Keizerstraat 9 Haarlem
023 - 531 4740
www.elres.nl

W i e W e e t Wa a r ?

AL MEER DAN 80 JAAR UW AUDIOEN WITGOEDSPECIALIST
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

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

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

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

Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

Domweg gelukkig met muziek in de Wolstraat
Er was maar één doorzetter die het juiste antwoord wist
van de WWW-foto van februari. Bob van Nunen schreef
ons: “Het was een heel gezoek… en onverwacht succes:
boven Vriend’s snackbar aan de Grote Houtstraat 91.
Knap gevonden door de huisfotograaf!”
Het abstracte beeldje zit al sinds 1932 hoog bovenop
Grote Houtstraat 91. In de ‘Grote Houtstraat
Omnibus’ lezen we op pagina 190 dat het er kwam
na een verbouwing door architect Gathier. Om meer
winkelruimte te creëren verving hij de neobarokke
puntgevel door een toen moderne winkelpui, met boven
de horizontale witte planken abstract siersmeedwerk.
Voor wie meer interessants wil lezen over dit pand of
andere in de Grote Houtstraat: de wel twee kilo zware
Omnibus is in veel boekhandels te koop.
Van harte gefeliciteerd Bob, Pathé stuurt jou de twee
winnende filmkaartjes toe.

Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het blad zes keer
per jaar gratis thuisbezorgd. De oplage is 1765. Adverteerders krijgen ruimte in
de rubriek Ondernemer in beeld en af en toe plaatsen we een geponsord artikel,
zoals in deze uitgave op pagina 9.
Kopij: Heeft u een idee voor een nieuw artikel, dan kunt u altijd mailen naar:
redactie.binnenblad@gmail.com. Daar zijn ook uw brief of foto welkom. De
redactie kan gemotiveerd besluiten uw bijdrage niet, of in aangepaste vorm op
te nemen. Houd er rekening mee dat we de inhoud van het blad ruim twee
maanden voor verschijning bepalen. Wilt u adverteren, neem dan contact op
met onze bladcoördinator Jan Hoving (06 - 1001 4343).
Redactie: Inge Crul, Ellen Vestjens, Hans Smit, Jan Hoving, Daniella Konopasek,
Petra Niewenhuis, Mariëtte Maat en Mijke Groot. Fotografie: Thera ter Beek.
Vormgeving: Jan Vesters. Coördinatie Bezorging: Liesbeth Uilenreef (06 4150 7127) en Janny Barger-Vaerewijck (06 - 5777 4206). Bezorgers: Bart
Tangermann, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Miranda Turato, Jan Schmid,
Monique Rooijmans, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland en Max Bos, Bieneke
Glijn, Katinka van Mourik, Margriet Bokeloh, Ton Barger, Ron Tierle en Dieuwke
Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.

Het is Vijfhoekster Bianca Linders eindelijk gelukt: na jaren van
tegenslag en covid-uitstel kon ze op zondag 13 maart weer de
draad oppakken van haar Happy Huiskamer Concerten. Met als
leidend principe anno 2022 dat de entreegelden van vijftien
euro naar de optredende artiesten gaan. Want, aldus Bianca:
“Waarom zouden die voor niets moeten optreden?”
Het werd een uitverkochte happening in de Wolstraat 4 met
een optreden van de Haarlemse liedjesschrijver, gitarist, violist
en zanger Fons Stam, begeleid door Neil Russell op basgitaar.
De derde gitarist, Eric Coolen, moest verstek laten gaan
wegens ziekte. Zo’n veertig mensen genoten van de muziek en
de pastamaaltijd na afloop.
Het tweede concert is zondag 22 mei. Dan is de Haarlemse
singer-songwriter Yorick van Norden te gast. Dit optreden
was eind maart al uitverkocht. Je kunt je aanmelden voor de
wachtlijst! In de aanloop naar Paul McCartneys tachtigste
verjaardag op 18 juni is Yorick (McCartney-fanaat) regelmatig
te beluisteren in de talkshow Khalid & Sophie op NPO 1.
Je kunt je ook al opgeven voor het derde Happy Huiskamer
Concert, zondag 10 juli. Dan komt Anita Sanders met ‘Jukebox
from the heart’ met gitaarbegeleiding van Hans van Gelderen.
Een inhaalmanoeuvre, want haar optreden van zondag
9 januari kon niet doorgaan vanwege de lockdown.
Na de zomer starten de concerten weer in september. Voor
alle optredens geldt: aanvang 16 uur, reserveren via de FBpagina Happy Huiskamer Concert of mail biancalinders@live.nl
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Harmonie der
tegenstellingen

