Even voorstellen…

Familie bundelt
haarstijlingskrachten
Een eigen kapsalon, dat was al jaren de ambitie van Janine Scheers en Mariska
Krikke. Zij wisten precies wat zij wilden: mooie natuurlijke haarproducten, een
strak ingerichte salon en veel gezelligheid. En dat is gelukt in de Pieter Kiesstraat
54. Op 3 oktober jl. openden zij daar hun Salon 54 Hair & Beauty Lounge.
Mariska: ‘We vielen meteen voor het

we het zo druk in de salon dat we daar

pand. Het is ruim en de lichtinval is

geen tijd meer voor hadden. Gelukkig

prachtig.’ Janine: ‘Ik ben zelf opge-

ontmoeten we nu veel omwonenden in

groeid in de Prévinairestraat. Het is een

onze eigen kappersstoel.’ Maar de klanten

mooie buurt. Vroeger zaten in de Pieter

komen niet alleen uit de wijk zelf. Janine:

Kiesstraat veel winkeltjes. Met onze salon

‘Ouders van de nabijgelegen scholen

hopen we wat van die levendigheid van

beginnen ons te ontdekken. Nadat ze hun

toen terug te brengen.’

kind hebben weggebracht, nemen ze wat
tijd voor zichzelf bij ons in de salon.’

Kapster en visagiste
Mariska en Janine zijn familie. Ze heb-

Verwen-jezelf-ervaring

ben dezelfde kappersopleiding van Rob

De twee dames hebben een goed gevoel

Peetoom gevolgd en beschikken over

voor stijl, dat zie je meteen als je hun nieu-

dezelfde hoeveelheid ervaring. Janine:

we kapsalon binnenkomt. Een bezoekje

‘Maar we lijken verder helemaal niet op

aan de kapper is bij Salon 54 dan ook

elkaar en daarom vullen we elkaar zo mooi

een echte verwen-jezelf-ervaring.

aan.’ De stijl van Mariska is behouden en

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

klassiek en Janine knipt liever trendy en
gewaagder. Naast kapster zijn zij beiden

Salon 54 Hair & Beauty Lounge

visagiste en draaien al jaren mee aan

Pieter Kiesstraat 54

de top. Zij verzorgen haar, make-up en

2013 BJ Haarlem

styling tijdens modeshows, fotoshoots

023 202 54 04

en evenementen.

info@salon54.nl
www.salon54.nl

Praatje op straat
Mariska: ‘In de eerste dagen na de ope-

Openingstijden:

ning, gaven we alle buurtbewoners die

di 9.00-17.30u / wo 9.00-21.00u

we op straat tegenkwamen een hand en

do 9.00-21.00u / vr 9.00-21.00u

maakten we een praatje. Al gauw hadden

za 8.00-16.00u

• Ondernemers

Ondernemersborrel Seinwezen: 10 maart 2016
Elke 2 maanden op donderdag van 17.00-19.00 uur organiseert het Seinwezen
een ondernemersborrel. Voor ondernemers uit de buurt en flexers die bij het
Seinwezen werken. Kijk voor de data op facebook en www.seinwezen.nl

Troeptrimmen:
Garenkokerskwartier fit en schoon!
Elke eerste dinsdagavond van de maand gaat Brigitte Paulissen met een groep mensen
uit het Garenkokerskwartier troeptrimmen in onze mooie wijk. Al wandelend een praatje
maken, groene spieren kweken en onderweg het zwerfafval opruimen. Elke eerste
dinsdag van de maand van 19.30 - 20.30 uur. De startlocatie wisselt elke keer, kijk
daarvoor op www.garenkokerskwartier.nl [kies: buurtcoöperatie].
5 januari - vertrek vanaf hoek Zijlweg-Coornhertstraat
2 februari - vertrek vanaf hoek Prévinairestraat-Garenkokerskade
1 maart - vertrek vanaf hoek Kinderhuissingel-Garenkokerskade

colofon: Team van www.garenkokerskwartier.nl Bewoners: Peter Hammann Ondernemers: Eugenie van den Haak, Mariska Hakhoff, Mark van Rixel, Janine Scheper, ondernemers@garenkokerskwartier.nl Buurtcoöperatie: Linda Troost (wijkzaken), info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl; Karin Wissenburg, karin@seinwezen.nl Het Zaeltje van Rosehaghe: Jeannette Schilling, info@hetzaeltje.nl
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Dé website voor onze buurt!

• Buurtcoöperatie

Actie buurtcoöperatie

Buurtonderhoudsplan
Buurman en Buurman:
doe mee!
Is uw huis toe aan een grondige schilderbeurt? Wilt u de kozijnen vervangen? Of toch
maar eens dat vochtprobleem aanpakken? Als we van elkaar zouden weten wie wanneer aan welke klus toe is, dan kunnen we gezamenlijk inkopen en kost het onderhoud
minder geld. Daarom heeft de buurtcoöperatie het Buurman en Buurman buurtonderhoudsplan bedacht. De buurtcoöperatie inventariseert de onderhoudsklussen in onze
buurt en organiseert per klus de gezamenlijke inkoop bij betaalbare vakmensen.
Zo kan de duurzaamheid, het comfort en daarmee de waarde van de huizen in het
Garenkokerskwartier verhoogd worden.
Meedoen? Vul de (online) inventarisatielijst in
Eind oktober heeft de gemeente Haarlem huis-aan-huis een eenvoudige onderhoudsinventarisatielijst verspreid. Deze invullijst kunt u ook online invullen op: www.garenkokerskwartier.nl/aanmelden_buurtonderhoudsplan. Invullen van deze lijst verplicht u tot
niets. Rond half december a.s. bekijken de initiatiefnemers welke onderhoudsacties
als eerste moeten worden aangepakt. De actie wordt half januari 2016 gelanceerd en
toegelicht tijdens een informatieavond. De datum daarvan wordt bekendgemaakt op
facebook en www.garenkokerskwartier.nl.

Zondag 20 december, 16.00 uur

Kom naar de kerstboom
voor kerstzang, glühwein
en warme chocomelk!
De kerstboom staat aan de Garenkokerskade t.h.v. huisnummer 32. De ketels
gratis glühwein en warme chocolademelk staan weer klaar om u op te warmen!
Samen met een kerstkoor zingen we kerstliedjes en ontsteken we de lichtjes
in de kerstboom. De kerstviering wordt mede mogelijk gemaakt door woningbouwvereniging Rosehaghe, Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier
en ondernemers in de wijk.

• Geschiedenis

• Wijkzaken

Wijkraad gestopt, pilot wijkzaken gestart!
Dit jaar besloot de wijkraad Garenkokerskwartier om de werkzaamheden te beëindigen.
Eén van de voornaamste redenen daarvoor was dat zowel Rosehaghe als de buurtcoöperatie in de wijk een steeds natuurlijker aanspreekpunt zijn geworden. Daarom

De verdwenen villa, vervolg
Wie weet meer over de statige villa die ooit het aanzien van de Hoofmanstraat
bepaalde? De oproep in de vorige FLITS leverde historicus en buurtbewoner Peter
Hammann een aantal mooie foto’s op. Gevers en uitleners daarvan: hartelijk dank!

hebben beide organisaties de intentie uitgesproken om gezamenlijk de portefeuille
‘wijkzaken’ op te pakken, zonder dat er officieel een nieuwe wijkraad wordt opgericht.
Op dit moment wordt met de gemeente Haarlem gezocht naar mogelijkheden om de
samenwerking vorm te kunnen geven en daarvoor ook wat geld uit het wijkraadsbudget
vrij te kunnen maken. Het gaat in eerste instantie om een pilot van een jaar.
Moira Faber, Gebiedsverbinder Zuid/West Gemeente Haarlem

Vanaf augustus 2017:
kinderopvang en basisschool in de wijk

De villa dichtgetimmerd en tijdens de sloop (gefotografeerd door de heer M. van de Dool)

Wat ik het liefste wil is een klip-en-klaar

‘Van de Poll’ en vond nieuwe informatie!

In het pand van De Schakel aan de Nicolaas van der Laanstraat opent in augustus 2017

verhaal met een kop en een staart en

Mogelijk kreeg ik die nieuwe informatie

het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) De Argonauten haar deuren. Vanaf augustus

daartussenin een goed, op feiten berust

omdat er soms zaken door de internetbe-

2016 zal op een tijdelijke locatie al voor 1 jaar gestart worden met minimaal één

verslag of verhaal. Je neerleggen bij het

veiliging ter bescherming van privacy

kleutergroep 1-2.

feit dat een onderzoek maar niet tot een

schieten. Of ik heb gewoon via een alge-

einde komt is soms lastig voor een his-

mene ingang verdere verdieping gekregen.

toricus. De frustratie neemt zelfs toe als je

Enfin, ik weet niet hoe ik de informatie

denkt beet te hebben, maar het ontglipt je

kreeg, maar ik was blij, zij het kortstondig…

Het IKC zal uitgroeien tot een kinderdagverblijf met plek voor 2 groepen van 16
kinderen en een basisschool voor 9 groepen. In totaal zal de omvang van de school
ongeveer 250 leerlingen worden. De school is in eerste instantie voor de kinderen die
in het Garenkokerskwartier wonen. Naar alle waarschijnlijkheid is er daarnaast ook plek
voor kinderen buiten onze wijk.

weer. Zo gaat het al enige jaren met mijn
speurwerk naar de verdwenen villa in de

Anna Cecilia barones Wittert van Hoogland

Hoofmanstraat, voorheen nummer 17.

Ik kwam een bericht tegen waarin stond dat

IKC De Argonauten biedt kinderen en personeel een veilige, inspirerende omgeving

een zekere Anna Cecilia barones Wittert

waarin iedereen binnen de school zijn eigen talenten en vaardigheden kan ontdekken,

Wat is er aan de hand?

van Hoogland op 22 maart jl. haar honderd-

ontwikkelen en toepassen. Binnenkort verschijnt een website van IKC De Argonauten

Enkele weken geleden ging ik verder met

ste (!) verjaardag had gevierd op het kasteel

met actuele informatie over de ontwikkeling van de basisschool en kinderopvang. Meer

mijn onderzoek om materiaal te vergaren

van de Keukenhof.

informatie of een inschrijfformulier kunt u aanvragen via: info@ikcdeargonauten.nl

voor dit artikel. Ik zocht via internet weer

Lees meer over de onderwijsvisie van IKC op www.garenkokerskwartier.nl

nieuwe ingangen op de familienaam

• Het Zaeltje van Rosehaghe

Nieuw in de programmering van Het Zaeltje
Geleide mindfulness meditatie
Op zaterdagochtend van 8.30-9.30 uur mediteren na een drukke week. Een moment
van bezinning. Richtprijs 10 euro per les, 40 euro voor 5 lessen. Korting van 10% voor
bewoners Rosehaghe. Aanmelden niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen in Het Zaeltje.
Computerles
Heeft u vragen, problemen of wilt u meer halen uit laptop, tablet of smartphone?
Op maandagochtend van 9.00-12.00 uur kunt u - tegen een kleine vergoeding individueel les krijgen van twee kundige computeraars. De eerste les is gratis.
Aanmelden bij Peter Zuidam 06-19401975 of zuidampeter@gmail.com

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

• Kalender

Kijk voor de actuele online kalender
op www.garenkokerskwartier.nl/agenda
Locatie: Seinwezen, Kinderhuissingel 1 - www.garenkokerskwartier.nl
> 3 januari - elke 1e zondag v/d maand - 16.00-18.30 uur: SEINcafé
Locatie: Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b - www.hetzaeltje.nl
> 15 december + elke 1e + 3e dinsdag v/d maand - 14.30-16.30 uur: Creatieve middag
> 15 december + elke dinsdag - 19.00-20.15 uur: Hatha Yoga
> 15 december + elke dinsdag - 20.30-21.30 uur: Easy Flow Yoga
> 16 december + elke woensdag - 10.30-11.30 uur: Bewegingslessen voor ouderen
> 16 december + elke woensdag - 9.00-10.15 uur: Hatha Yoga
> 16 december + elke woensdag - 19.00-22.00 uur: Klaverjasvereniging De Westrand
> 18 december + elke vrijdag - 13.00-16.30 uur: Klaverjasvereniging De Garenkoker

George Berenschot geeft in januari en februari 2016 twee lezingen in Het Zaeltje:

> 19 december + elke zaterdag - 8.30-09.30 uur: Geleide mindfulness meditatie

(1) De Oranjes en het Westelijk tuinbouwgebied, (2) Godsdienstonvrijheid in het Westelijk

> 19 december + elke zaterdag - 10.00-11.30 uur: Koffieleuten

tuinbouwgebied. Houd de website in de gaten voor meer informatie en de data.

> 22 december + elke 2e + 4e dinsdag v/d maand - 14.30 - 16.30 uur: Ouderensoos

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

Lezingen George Berenschot

