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Even voorstellen…

Sanna van cateringbedrijf SAN DAILYS
Als klein meisje zit Sanna op een houten trapje naast haar kokende moeder
om mee te kijken en de geuren van nieuwe gerechten op te snuiven. Nu zitten haar eigen kinderen naast haar in de keuken op de Garenkokerskade,
waar geen plek leeg blijft door de aldoor groeiende collectie kookboeken, en
vragen ze zich hardop af: ‘Mama, waarom sta jij altijd in de keuken?’ De liefde
voor koken zit Sanna van cateringbedrijf SAN DAILYS in haar genen.
Twee passies

vers en kleurrijk eten is van alles mogelijk.

Sanna’s twee grootste passies, eten

En de vers bereide salades, soepen,

en het mensen naar de zin maken, zijn

broodjes en hapjes worden gewoon bij

onlosmakelijk met elkaar verbonden.

je thuis of op kantoor bezorgd.”

Sanna: “Het één bestaat voor mij niet
zonder het ander. Tijdens mijn studie in

Keuken thuis en in Overveen

Amsterdam ontdekte ik de kookstijlen van

Hoewel Sanna graag in haar eigen keu-

Jamie Oliver, Donna Hay en later Yotam

ken op de Garenkokerskade kookt, is er

Ottolenghi; zij inspireerden mij om mijn

voor SAN DAILYS ook een fijne werk-

liefde voor koken verder te ontwikkelen.

keuken gecreëerd in Overveen. “Daar

In 2015 heb ik mijn baan in de mode

wordt alles vers en speciaal op bestelling

opgezegd om mijn antwoord op de vraag

gemaakt en bereid. Veel streek- en sei-

‘Wat wil ik nu echt?’ ook daadwerkelijk uit

zoensgerechten in combinatie met mooie

te gaan voeren. Zo werd SAN DAILYS in

specerijen en kruiden. Om ook aan indi-

oktober vorig jaar een feit.”

viduele wensen te voldoen heb ik een
online menu waar vergelijkbare gerech-

Lekker, vers en kleurrijk

ten en de wekelijks wisselende daghap

SAN DAILYS is een cateringbedrijf met

besteld kunnen worden.”

een focus op lunches & borrels waar écht
lekker eten niet mag ontbreken, zowel

En wel zo makkelijk voor bewoners van

zakelijk als particulier. Sanna creëert haar

het Garenkokerskwartier: indien gewenst

eigen kookstijl waarin verse producten en

kunnen zij hun bestelling bij Sanna thuis

kleurrijke gerechten centraal staan. “Ik

op de Garenkokerskade afhalen!

speur in kleine speciaalzaakjes, bij authentieke slagers en in de beste bakkerijen

Cateringbedrijf SAN DAILYS

naar de mooiste ingrediënten. Ik verzorg

06 246 916 11

bijvoorbeeld de catering van workshops

sanna@sandailys.nl

en vergaderingen, maar ook verjaardagen.

www.sandailys.nl

Wil je jouw gasten verwennen met iets

facebook: SAN DAILYS

bijzonders? Binnen mijn visie van lekker,

instagram: sandailys_haarlem

• Ondernemers

Ondernemersborrel Seinwezen: 26 mei, 25 augustus
Tijdens de ondernemersborrel van 17.00-19.00 uur kun je weer sparren in het
Seinwezen. De borrel is bedoeld voor ondernemers uit het Garenkokerskwartier en
mensen die bij het Seinwezen flexen of huren. Ondernemers krijgen de kans om
een minuut te pitchen. Het is vaak inspirerend en leerzaam om te zien hoe collegaondernemers hun diensten of talenten presenteren. Houd facebook en de website
www.seinwezen.nl in de gaten. Vooraf aanmelden s.v.p. bij karin@seinwezen.nl.

OPROEP: wijkredactielid met gevoel voor taal gezocht!
Na 10 jaar stopt tekstschrijver Janine als lid van het vrijwillige wijkredactieteam van de
FLITS en wijkwebsite. Daarom zoeken wij iemand met gevoel voor taal die haar taken in
ons gezellige redactieteam kan overnemen. Het gaat nu om ongeveer 4 dagen werk per
jaar, meestal in mei en november (in juni en december komt de FLITS uit). Mail Janine
gerust voor meer informatie: Janine@jhsteksten.nl.

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), Freya van Offeren, info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl Het Zaeltje van Rosehaghe: Maarten Schuurman, info@hetzaeltje.nl
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Dé website voor onze buurt!

• Wijkzaken

Informatieavond voor ouders: 16 juni a.s.

Op Avontuur met
IKC De Argonauten

In augustus 2017 opent de nieuwe basisschool en kinderopvang IKC De Argonauten
haar deuren in het pand van De Schakel aan de Nicolaas van der Laanstraat. Omdat het
gebouw eerst van binnen verbouwd moet worden, start het IKC in augustus 2016 in een
tijdelijk pand aan de Cruquiusstraat met een eerste kleutergroep. Het IKC-team praat u
graag bij over de laatste ontwikkelingen.
“Sinds augustus 2015 zijn we samen met stichting Spaarnesant en kinderopvang
Op Stoom bezig om het IKC - Integraal Kind Centrum - vorm te geven. In de afgelopen
maanden hebben wij voor ouders 2 druk bezochte informatieavonden over onze plannen
georganiseerd. Op 16 juni a.s. vindt de laatste informatieavond voor belangstellenden
plaats. Naast deze ouderavonden is er ook een bijeenkomst met directe omwonenden
geweest. Ook al is het enthousiasme voor een school in deze buurt groot, er zijn ook
nog een aantal bespreekpunten waarover wij met buurtbewoners in contact blijven.”
Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl
Wilt u meer informatie over onze plannen of de informatieavond op 16 juni bijwonen?
Neem dan contact op via info@ikcdeargonaten.nl of kijk op www.ikcdeargonauten.nl.

Het IKC-team: (v.l.n.r. voor) Jos de Bruijn, Jan Willem Koot, Boukje van Zantvliet
(v.l.n.r. achter) Rosemarie de Boed, Linda Blankhorst, Ellen Stamer, Peggy Kraakman

WhatsApp Buurtpreventie
helpt tegen inbraken
De afgelopen tijd horen we geluiden over een toenemend aantal auto- en woninginbraken in onze buurt.
Dit zorgt voor onrust en een gevoel van onveiligheid. Buurtpreventie is een succesvolle manier om inbraken terug te dringen. Daarom is een aantal straten in
onze buurt een WhatsApp-groep Buurtpreventie (WABP) gestart om elkaar snel
te kunnen waarschuwen bij onraad. WABP is een Burgerinitiatief, voor en door
burgers. Door samen te werken maken we onze buurt veiliger! Deelname kost
niets, u heeft alleen een mobiele telefoon nodig met de applicatie WhatsApp.
Kijk op www.garenkokerskwartier.nl voor meer informatie over het zelf opzetten
en beheren van WhatsApp Buurtpreventie voor uw eigen straat.

• Buurtcoöperatie

• Geschiedenis

Buurtbankje, Kidsclub en meer
nieuwe initiatieven!

Prévinaire stonk van verre

De buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier is zich aan het ontwikkelen. Zo zijn er

katoenfabriek van Prévinaire? Verhalen en feiten uit de Haarlemse geschiedenis,

tijdens de open ledenvergadering van 12 april jl. weer veel nieuwe initiatieven bedacht.

onderzocht en opgeschreven door historicus en buurtbewoner Peter Hammann.

Het hele verslag van de vergadering is te lezen op www.duurzaamgarenkokerskwartier.nl.
Enkele ideeën zijn direct van start gegaan, zoals het Pop-up café dat zich na het
Troeptrimmen ‘ontpopt’ om nader kennis te maken met elkaar. En het Buurtbankje dat
elke keer ergens anders in de wijk staat. Bedacht door buurtbewoners om meer mensen
uit de buurt te ontmoeten. Waar het buurtbankje staat is te volgen op de website en
via facebook.

Begon Haarlem pas echt te stinken in de negentiende eeuw door toedoen van de

Het Garenkokerskwartier was in de 19e
eeuw de vestigingsplaats van één van de
drie grote katoenfabrieken die Haarlem
na circa 1830 telde. De katoenfabriek
van Prévinaire in onze wijk werd destijds
verantwoordelijk gehouden voor de stank

In ontwikkeling

en verontreiniging van het grachtenwa-

Wat de buurtcoöperatie verder wil ontwikkelen is een Kidsclub 4-12 jaar door regelmatig

ter in de stad. Eind april dit jaar schreef

terugkerende kinderactiviteiten te organiseren. En een poule van buurtbewoners in

historicus Hein Klemann in het Haarlems

kaart brengen die gebruik kunnen maken van elkaars kennis/kunde/tijd/spullen: oppas,

Dagblad daar nog een mooi verhaal over,

klussers, huisdierenverzorgers, lenen van gereedschappen etc. Heeft u hier ook ideeën

maar of alle feiten helemaal kloppen?

over of wilt u meedoen, neem dan contact op via info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl.

Geen riolering

Help mee en word lid voor € 15,- per huishouden!

Klemann wijst de katoenfabriek van

Steun de buurtcoöperatie bij het realiseren van deze en toekomstige buurtinitiatieven

Prévinaire én huishoudens aan als veroor-

door lid te worden voor € 15,- per huishouden per jaar. De buurtcoöperatie biedt jong

zakers van de stank. Er moet hier echter

en oud de mogelijkheid om elkaar in de wijk te ontmoeten, contacten te leggen en deel

gezegd worden dat véél meer schuld voor

uit te maken van het netwerk Garenkokerskwartier. Met uw financiële steun draagt u bij

de stank lag bij het ontbreken van riolerin-

tiende eeuw? Door het verstrekken van

aan het realiseren van alle activiteiten die voor en door bewoners worden bedacht (zie

gen in de stad en de stilstand van het

subsidies en veel andere voordeeltjes. Twee

de kalender in deze FLITS voor het huidige aanbod). En er is meer… u kunt geld besparen

grachtenwater. En vooral bij het overvloe-

Belgen en één Engelsman waren bereid om

door mee te doen met het gezamenlijke huizenonderhoudsplan Buurman en Buurman en

dig lozen van urine van de circa 550

naar Nederland te komen. Deze onderne-

de toekomstige zonnepanelenacties. Kijk voor meer informatie over (de voortgang van)

paarden van de Cavalerie die schuin tegen-

mers kregen daar veel voor terug. En de

het gezamenlijk inkopen van specialistisch werk op www.garenkokerskwartier.nl.

over de fabriek van Prévinaire stonden.

fabriek die daarvan het meest en langst

Lid worden? Stuur een mail naar info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl

Buitenlandse ondernemers lokken
De Nederlandsche Handels Maatschappij
concludeerde in een haalbaarheidsstudie

• Kalender

Kijk voor de actuele online kalender
op www.garenkokerskwartier.nl/agenda
Locatie: Seinwezen, Kinderhuissingel 1 - www.garenkokerskwartier.nl
> 4 juni 14.00-16.30 uur: Kleurrijke Afrikaanse markt met een open podium in en rond

over de ontwikkeling van een eigen textielnijverheid in Nederland onder andere dat
deze industrie alleen een kans van slagen
had als die opgezet en geleid zou worden
door fabrikanten met ervaring. En die fabrikanten moesten uit het buitenland komen.
En hoe deden ze dat (ook al) in de negen-

geprofiteerd heeft was die van de familie
Prévinaire in onze eigen wijk.
Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl
Peter Hammann schreef een boek
over de geschiedenis van onze wijk:
Garenkokerskwartier | een kleine wijkgeschiedenis van de Zijlweg en omgeving (2011, Uitgeverij Spaar en Hout).
Verkrijgbaar in de boekwinkels.

het Seinwezen, georganiseerd door De Kracht van Afrika.
> 5 juni + elke 1e zondag v/d maand - 16.00-18.30 uur: SEINcafé en elke keer een
ander live optreden. Zie www.seinwezen.nl voor aankondigingen van de live optredens
en lezingen/rondleidingen.
> 7 juni + elke 1e dinsdag v/d maand - 19.30-20.30 uur: Troeptrimmen, op een
actieve manier de wijk opfrissen, iedereen kan meedoen; verzamelen bij Stomerij Sassen

• Kalender

Kidsproof Haarlem, de
leukste uitjes voor kinderen
Er wordt veel voor kinderen georganiseerd in Haarlem.

elkaar kennis te maken.

Zoals het gezellige Kleverpark festival op 28 mei a.s. en

> 10 juli - Het voetbaltoernooi van en voor de buurt. Welk team wint dit jaar de

een tekenworkshop met een botanisch thema op zondag

Garenkokerscup? Het toernooi vindt plaats op het grasveld achter het Seinwezen.

29 mei vlakbij onze buurt. Op www.kidsproof.nl/haarlem

Aanmelden kan via info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl. Na afloop kijken we graag met

vind je het meest complete overzicht van kinderactiviteiten voor kids van 0-12 jaar

elkaar naar de wereldsterren van het E.K. voetbal die schitteren op een groot scherm.

in Haarlem en omgeving! De leukste eropuit-tips, clubjes, kinderfeestjes, winkels, kind-

Locatie: Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b - www.hetzaeltje.nl

vriendelijke restaurants en nog veel meer! Buurtbewoners Shakira Kaldenhoven en

Kijk voor actuele activiteiten op www.hetzaeltje.nl

Barbara Henkelman zijn site managers van kidsproof.nl/haarlem.

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

(Zijlweg 39). Na afloop om 20.30 uur opent een Pop-up café in de wijk om nader met

