Even voorstellen…

Twee vrienden bakken
zoals het hoort
Sinds april is in het voormalige pand van ‘Huize Elhorst’ weer een banketbakkerij
gevestigd: banketbakkerij D&P. De banketwinkel aan de Zijlweg 33 is tevens een
lunchroom en - in de zomermaanden - een ijssalon. U bent er dagelijks van harte
welkom voor verse, ambachtelijk bereide producten, puur natuur. Maak kennis
met de twee eigenaren Dennis Kraaij en Patrick van der Schuit uit Haarlem.
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Gevarieerd aanbod zoet én hartig
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openingstijden winkel:
di t/m za 8.00-17.30 uur

Winkel in Haarlem
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• ondernemers

Ondernemersborrels
dinsdag 29 september + 17 november, 17.00-19.00 uur
Bent u ondernemer in het Garenkokerskwartier? Kom dan naar de ondernemersborrel die elk kwartaal georganiseerd wordt in het Seinwezen.
Adres: Seinwezen, Kinderhuissingel 1
Kosten: € 7,50 entree inclusief hapjes, exclusief drankjes
Aanmelden: karin@seinwezen.nl

Staat u uw bedrijf al in het smoelenboek?
Bent u ondernemer in het Garenkokerskwartier? Zorg dan dat u in het nieuwe
smoelenboek op de site staat, zodat bewoners en andere ondernemers in onze
wijk u snel weten te vinden. Ga naar www.garenkokerskwartier.nl/aanmelden_
ondernemers en vul de gevraagde gegevens in en voeg een foto van uzelf toe.

colofon: Team van www.garenkokerskwartier.nl Bewoners: Linda Toost, infowijkraad@garenkokerskwartier.nl Ondernemers: Eugenie van den Haak, Mariska Hakhoff, Mark van Rixel, Janine Scheper, ondernemers@garenkokerskwartier.nl Buurtcoöperatie: Mai Verbij, info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl Het Zaeltje van Rosehaghe: Jeannette Schilling, j.schilling@kpnmail.nl
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Dé website voor onze buurt!

• Het Zaeltje

Eten met Wil en Marian
Sinds de opening van Het Zaeltje in maart 2014 is ‘Eten met Wil en Marian’
een begrip geworden. Twee keer per maand op donderdagavond stroomt
Het Zaeltje aan de Hoofmanstraat vol met wijkgenoten die trek hebben in een
gezonde driegangenmaaltijd. Initiatiefnemers Wil en Marian vormen samen met
een team buurtgenoten de vrijwillige keukenbrigade.

Marian (links) en Wil in de keuken van Het Zaeltje

Verrassingsmenu
Per keer zitten gemiddeld ongeveer 40 gasten aan tafel, in leeftijd variërend van jong
tot oud. Alleenstaande senioren, maar ook gezinnen met kinderen. Het driegangenmenu is gevarieerd en elke keer een verrassing. Wil: “We koken niet alleen Hollandse
pot, maar proberen zoveel mogelijk te variëren, vaak met hulp van gastkoks. Surinaams,
Grieks, Marokkaans, Italiaans en Mexicaans! Dat wordt erg gewaardeerd. Als iemand
jarig is proberen we ook zijn of haar wensen in het menu te verwerken.”
Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl
Ook een keer ‘Eten met Wil en Marian’?
Nieuwe gasten uit het hele Garenkokerskwartier zijn van harte welkom om mee te eten.
Vooraf telefonisch aanmelden bij Wil, uiterlijk op de dinsdag vóór de maaltijd. Heeft u
zich aangemeld en bent u op de bewuste donderdagavond ziek? Geen nood, want de
vrijwilligers van Het Zaeltje brengen de maaltijd dan gewoon even bij u thuis!
Wanneer: elke 2 weken op donderdag van 18.00-19.30 uur; op 26 juni, 9 juli, 23 juli etc.
Adres: Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b
Kosten: € 5,- per persoon, kinderen € 3,50.
Aanmelden: bel Wil 06 504 100 52 (uiterlijk op dinsdag vóór de maaltijd)

De Wijkraad is gestopt
Medio februari heeft de wijkraad besloten om te stoppen met haar werkzaamheden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• De wijkraad vindt dat het behoorlijk goed gaat in onze wijk.
• De wijkraad is te klein om voluit mee te doen met gemeentelijke initiatieven.
• Er is te weinig input vanuit de wijk.
• Meerdere organisaties in de wijk zetten zich al in voor bewoners.
Wij - de huidige wijkraadleden Marian van Gijlswijk-Mekkelholt, Linda Troost,
Wouter Schinkel en Ans Jenner - hebben de belangen van onze wijk met veel
plezier en liefde behartigd. Mocht zich iets aandienen waarvan bewoners vinden
dat daarvoor een wijkraad nodig is, dan weten wij zeker dat in zeer korte tijd een
nieuwe wijkraad kan worden opgericht. Zo is het in onze wijk gegaan en zo gaat
het ook in andere wijken. Uiteraard is de gemeente op de hoogte gesteld van ons
besluit. Voor vragen die onze wijk aangaan kunt u terecht bij de gebiedsverbinder
van onze wijk mw. Moira Faber: 06 462 151 98 of mfaber@haarlem.nl.
Wij wensen u en onze wijk alle goeds! Marian, Linda, Wouter en Ans

• geschiedenis

• Buurtcoöperatie

Van Garenkokers naar
netwerkwevers: burenhulp!
Onze buurt heeft veel kenmerken van een sociale, veerkrachtige buurt. In veel straten
is er al spontane burenhulp, buren kijken naar elkaar om! Een initiatiefgroep van
buurtbewoners werkt aan de ontwikkeling van een breder netwerk van burenhulp:

De verdwenen villa
Wat is er bekend over de statige villa die ooit het aanzien van de
Hoofmanstraat bepaalde? Historicus en buurtbewoner Peter Hammann
gaat op zoek naar antwoorden en heeft uw hulp daarbij nodig!

in iedere straat in de wijk één of meer contactpersonen, die samen op buurtniveau
een burennetwerk vormen. We noemen dat ook wel ‘De Verenigde Straten van het

Dr. Gunningschool haar intrek in de villa.

Garenkokerkwartier’.

Toen de school vertrok volgde na jaren
van leegstand en verval de sloop.

Contactpersonen gezocht Voor het burennetwerk hebben we netwerkwevers nodig.
Mensen die in hun straat (waar mogelijk samen met één of twee anderen) contactper-

Wie weet meer over deze villa?

soon willen zijn. Samen met contactpersonen uit andere straten kunnen zij dan weer

Wanneer is de villa gebouwd? Wie was de

een burennetwerk op buurtniveau vormen en elkaar ondersteunen. Heeft u interesse

opdrachtgever? Wie hebben er nog meer in

of wilt u meer informatie? Mail ons: info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl

de villa gewoond, gewerkt of...? Wanneer

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

Gezamenlijk zonnestroomdak op het Seinwezen
De aanhouder wint! Op 1 mei jl. is het zonnestroomdak op het Seinwezen aangesloten

is de villa gesloopt? En wie heeft er nog
Het gaat om de grote villa die voordat

foto’s van de villa in volle glorie, maar ook

de Hoofmanstraat bestond, een landmark

als bouwval en tijdens de sloop? Ik wil

moet zijn geweest in de landerijen van de

alle informatie en foto’s graag verzamelen

Zijlweg waarover men destijds vrij uitzicht

om in een volgende FLITS meer over de

had. De villa heeft gestaan op de plek die

geschiedenis van deze raadselachtige villa

later Hoofmanstraat 17 werd en waar nu

te kunnen vertellen. U kunt mij bereiken via

een appartementencomplex voor senioren

phammann@xs4all.nl of laat een briefje met

staat. De villa zal bij de meeste buurtbe-

uw naam en telefoonnummer achter in mijn

woners bekend zijn als een bouwval en

brievenbus: Bilderdijkstraat 16. Ik kom dan

was tot eind jaren tachtig in gebruik als

bij u langs om te praten.

school: op 6 juni 1950 nam de Prof.

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

op het elektriciteitsnetwerk en op 15 mei is het dak feestelijk geopend door wethouder
Cora-Yfke Sikkema. In totaal hebben 24 bewoners het recht van opbrengst gekocht van
één of meer panelen. Zo kunnen deze bewoners die zelf geen (geschikt) dak hebben,

• Kalender

nu toch zelf zonnestroom opwekken. De 110 stuks zonnepanelen op het dak van het
Seinwezen hebben inmiddels de eerste zonnestroom (in mei 4.000 kWh) geproduceerd.

Weer een wijkfeest: zaterdag 5 september
Aan het eind van de zomer op zaterdag 5 september wordt weer een wijkfeest georganiseerd. Wat we gaan doen en hoe groot het feest wordt hangt af van de hulp die we bij de
organisatie kunnen krijgen. We willen minimaal een eetfestijn aanrichten. Heeft u zin om
mee te doen met de voorbereiding, mail ons dan: info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl

• Wijkraad

Basisschool in gebouw van de Schakel
De Schakel aan de Nicolaas van der Laanstraat 25 komt begin van de zomervakantie
2016 leeg te staan. Er komt een school voor primair onderwijs in. Wanneer de school
precies start is nog niet bekend. Gezien de enorme toename van kleine kindjes in
Haarlem en ook in onze wijk, wil de gemeente in ieder geval zo snel mogelijk starten
met kleutergroepen. Zodra er nieuws is, leest u dat op de facebookpagina van het
Garenkokerskwartier en website www.garenkokerskwartier.nl
Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

Woningen in NOVA College Garenkokerskade
In het schoolgebouw van het NOVA College aan de Garenkokerskade komen in totaal 23
appartementen/stadswoningen. De woningen zijn ontworpen met veel respect voor het
jonge rijksmonument en worden compleet en met nieuwbouwkwaliteit opgeleverd. De

Illustrator/ontwerper Hans Boot brengt het beroep van ondernemers
uit het Garenkokerskwartier getekend in beeld. Wilt u ook getekend
in de FLITS? Mail ondernemers@garenkokerskwartier.nl

verkoop start op 20 juni. Meer informatie via www.garenkokerskade81.nl en facebook.

Kijk voor de actuele online kalender op
www.garenkokerskwartier.nl/agenda
Locatie: Seinwezen, Kinderhuissingel 1
www.garenkokerskwartier.nl/agenda
> 15 juni + 6 juli + 18 augustus + 22 september - 19.30 uur: Troeptrimmen
(www.troeptrimmen.nl)
> 5 juli - 16.00-18.30 uur: SEINcafé (elke eerste zondag van de maand)
> 5 september: Wijkfeest
> 24 + 25 oktober: Jubileumfeest 100-jarig bestaan Seinwezen
> 8 november - 16.00-18.00 uur: Buurtsoep
> 11 november: Sint Maarten

Locatie: Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b
www.rosehaghe.nl [kies: agenda]
> 15 juni - 19.00-21.30 uur: Reparatiecafé (bij Het Zaeltje)
> 16 juni + elke 1e + 3e di v/d maand - 14.30-16.30 uur: Creatieve middag
> 16 juni - 19.00-20.15 uur: Hatha yoga
> 16 juni - 20.30-21.30 uur: Easy Flow yoga
> 19 juni + elke vrij - 13.00-17.00 uur: Klaverjasvereniging de Garenkoker,
info Wim Noom: (023) 531 45 26
> 20 juni + elke za - 10.00-11.30 uur: Koffie drinken
> 20 juni - 13.30-15.30 uur: Workshop creatieve mindfulness
> 23 juni - 14.30-16.30 uur: Ouderensoos
> 25 juni + elke 2 weken op do - 18.00-19.30 uur: Eten met Wil en Marian,
vooraf aanmelden bij Wil: 06 504 100 52

