
November - December 2019

• GARENKOKERS EN BUURTCOÖPERATIE
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. flits
Dé website voor onze buurt!

 .nl

Tips om uw huis 
te verduurzamen 

Buurtbewoner Daphne van Paassen 
is freelance journalist en columnist, 
onder andere bij het magazine Eigen 
Huis. Anderhalf jaar geleden begon 
ze met het verduurzamen van haar 
huis. Het bleek geen eenvoudige klus. 
Ze geeft tips voor buurtbewoners. 

 Begin klein 
,,Mijn eerste en belangrijkste tip: begin 
klein. Zo’n eerste stap hoeft niet veel te 
kosten. Zoals radiatorfolie plakken. Daar 
bespaart u zo'n 10 kubieke meter gas mee 
per vierkante meter aangebrachte folie. 
Ventilatoren onder de radiator plaatsen 
kan ook. En spaarlampen vervangen voor 
led-lampen is een goed idee. Voor wie het 
groter aan wil pakken, ga isoleren, plaats 
hr++-glas of neem zonnepanelen.’’

Functie van een ruimte 
,,Als u wilt verduurzamen, kijk dan eerst 
in welke ruimte u vaak bent en hoe u die 
gebruikt. Een zolder die gebruikt wordt als 
opslag moet u misschien niet willen isoleren. 
Dubbel glas plaatsen in de slaapkamer als u 
altijd met het raam open slaapt, is ook niet 
direct nuttig. Op www.verbeterjehuis.nl ziet 
u welke maatregelen u kunt nemen.’’ 

Van het gas af 
Huizen moeten van het gas af en verduur-
zaamd worden, dat is afgesproken in het 
klimaatakkoord. ,,Verduurzamen is best 

wat geregel waar u niet meteen geld aan 
verdient. Het is goed voor het milieu. Wilt u 
aan de slag, vraag dan eens buurtgenoten. 
Die hebben dezelfde huizen en mogelijk 
waardevolle ervaring.’’

Meer informatie 
Interesse in verduurzaming? 
Meld u aan bij het Duurzaam 
Garenkokerskwartier, een initia-
tief van de buurtcoöperatie. Of ga 
naar de buurtbijeenkomsten in het 
Seinwezen. Meer informatie: www.
garenkokerskwartier.nl/buurtcoope-
ratie  

Van het gas af
Een van de allereerste bewoners 
van het Garenkokerskwartier 
die daadwerkelijk van het 
gas af is, is Leo de Kok in de 
Duvenvoordestraat.

De warmtepomp hier op zolder ziet er 
hypermodern uit, en zoemt nauwelijks 
hoorbaar, maar heel klein is hij niet he?
,,De warmtepomp heeft inderdaad onge-
veer dezelfde afmetingen als een koelkast 
van twee meter hoog. Het werkt eigenlijk 
ook volgens hetzelfde principe.’’

Wat kost zo’n warmtepomp nu eigenlijk?
,,Met alleen een warmtepomp op zolder 

ben je er niet hoor, het gaat om de 
hele installatie. Inclusief subsidie 
waren wij € 20.000,- kwijt.’’

Zonnepanelen verdien je in een 
jaar of 7 terug, maar hoe zit het 

met de warmtepomp?
,,Dat duurt wat langer, we besparen op 
deze manier jaarlijks ongeveer €1500 euro. 
Daarmee is de terugverdientijd circa 13 
jaar.’’ 

Nooit overwogen om de gasaansluiting te 
laten zitten, gewoon voor de zekerheid?
,,Haha nee hoor, geen denken aan!’’
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Danny: bedenker van de Deurhanger
Danny van Bakel is één de 11 Haarlemse ambassadeurs van de toegankelijke 
stad. Zij zijn aanspreekpunt voor Haarlemmers met een beperking. Danny 
woont in de Leidsebuurt en is de bedenker van de Deurhanger. Niek van 
Noppen, een van de twee contactpersonen in het Garenkokerskwartier voor 
die Deurhanger, sprak met hem.

Hoe word je ambassadeur 
van de toegankelijke 
stad?
,,Ik werkte aanvankelijk 
als grafisch vormgever. 
Toen kreeg ik MS, een aan-
doening van het centraal 
zenuwstelsel. Ik raakte mijn 
werk kwijt en werd vrijwil-
liger bij het badhuis in de 
Leidsebuurt. Daar kwam ik 
in de commissie toeganke-
lijke buurt. Die commissie 
werkte met flyers waarin 
met teveel tekst en beeld 
uitgelegd werd dat er heel 
wat op straat voor rolstoel- 
en rollatorgebruikers in de 
weg staat. Mijn conclusie 
was dat de flyers te snel 
tussen alle reclamefolders 
bij het afval belandden.’’
En toen bedacht je de 
deurhanger?
,,Ja, zoals ik al zei, ik heb 
in de grafische sector 
gewerkt en zo begon ik 
weer te tekenen en te 
ontwerpen. Waar ik ook 
naartoe ga, ik heb altijd 
een stapeltje deurhangers 
bij me. Als er iets in de 
weg  staat, of er hangt 
een verkeersbord te laag, 

of een struik slingert over 
de stoep, dan haak ik er 
een deurhanger aan vast. 
Zie het als een knipoog, 
op een vriendelijke manier. 
Mensen gaan zich, wanneer 
ze een deurhanger zien, ter 
plekke realiseren welke hin-
dernissen er op straat voor 
mensen met een beperking 
zijn. Het maakt hen bewust 
van waar wij dagelijks mee 
te maken hebben.’’

Los je daarmee ook de 
problemen op?
,,Wel als er een bakfiets of 
begroeiing in de weg staat 
voor een huis. Als ik een 
dag later langskom hebben 
mensen daar vaak de stoep 
al vrijgemaakt. Maar zo’n 
verkeersbord, ja, dat moet 
de gemeente natuurlijk 
doen.’’

Wat kunnen wij daar-
aan doen in het 
Garenkokerskwartier?
,,Het gaat om bewustwor-
ding. Erover nadenken 
wat het betekent als je de 
stoep niet vrijhoudt. Prima 
dat jullie nu twee contact-
personen hebben in de 
buurt, waar mensen deur-
hangers kunnen ophalen. 
En niet thuis laten liggen 
op de trap, maar ophan-
gen!”

LEES OOK DE WEBSITE TOEGANKELIJKE STAD 
VAN DE GEMEENTE HAARLEM: 
www.haarlem.nl/toegankelijke-stad/
Op https://ambassadeurstoegankelijkestad.nl/contact/ 
vindt u informatie over de contactpersonen voor de 
Deurhanger in het Garenkokerskwartier.
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• WIJKZAKEN

Flits zoekt vormgever
Onze vormgever Hans Boot is gestopt met zijn werk voor onze Flits. Vele jaren gaf hij 
de Flits een eigen, herkenbaar gezicht. Hij deed dat als ‘vrijwilliger’, net als veel andere 
buurtbewoners en ondernemers die een steentje bijdragen aan onze Buurtcoöperatie. 
Er moet voldoende talent zijn in het Garenkokerskwartier om deze leemte op te vullen! 

De redactie vraagt aan al die enthousiaste vakmensen:
Wilt u 2x per jaar de vormgeving van de Flits voor uw rekening nemen, mail dan 
naar info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl. En denkt u: ik wil dat wel doen, maar 
dan ga ik sámen met de redactie nadenken over een andere vormgeving, over een 
andere naam? Neem dan zéker contact met ons op!



Pim Muda is het grappigste tv-, 
film- en theaterdier en woont sinds 
2010 in onze buurt. Wat bevalt hem 
aan het Garenkokerskwartier en wat 
maakt het hier zo tof en leuk? 
Tussen al zijn activiteiten door meldt 
Pim het volgende:

THEATRALE STUNTMAN
,,Pim Muda hier, In 1978 geboren te 
Groningen, opgegroeid in Haren en op mijn 
18e naar Amsterdam verhuisd om te gaan 
studeren aan de Academie voor Kleinkunst. 
Daar kwam ik mijn makkers Pepijn, Friso 
en Joost tegen met wie ik onze spektakel-
groep Ashton Brothers oprichtte. Na school 
reisden we met onze muzikale halsbrekende 
toeren echt heel de wereld over. De laatste 
drie jaar hebben we ons eigen sprook-
jesland Ashtonia opgericht op Slot Zeist. 
Daarnaast kennen mensen me misschien 
van het RTL-programma Foute Vrienden 
en de SBS-zangshow It Takes 2 waarin ik 
zeven weken lang duetten zong met Trijntje 
Oosterhuis. Ook speelde ik in films als 
Dolfje Weerwolfje en In Oranje.

Sinds 2010 woon ik in de Gaelstraat. We 
gingen voor het groen en vielen voor de 
unieke bouwstijl, de sfeervolle hoge pla-
fonds én de gemoedelijkheid in het straatje. 

Ik heb nog steeds bewondering voor de 
degene die in 1895 heeft gezegd: 'ja joh, 
bouw maar lekker een houten Zwitsers 
Chalet-opbouw op dat kleine huisje daar!' 
Chapeau en hulde! Daarnaast is de ligging 
natuurlijk ideaal. Op loopafstand van het 
centrum met cultuur in overvloed en op het 
fietsje zo op het strand. We hadden oor-
spronkelijk gedacht misschien zo'n vijf jaar 
te blijven maar blijven vooralsnog lekker zit-
ten waar we zitten!’’

Sinds een half jaar werkt 
Jaqueline in snackbar/
lunchroom ’t Schouwtje 
op de Zijlweg. Na een 
carrière als datatypiste 
bij ABN-AMRO, ging ze 
aan de slag in een snack-
bar in het centrum. Nu 
werkt ze in het Schouwtje 
waar de buurt haar kent 
als Jaqueline of Jaq, de 
mevrouw die goed is 
voor kinderen met een 
snoepje en met snacks. 

Als bezigheidstherapie 
en omdat ze iets om 
handen wilde hebben, 
haakt Jaqueline er op los. 
Knuffels, snacks, kerst-
frutsels, bloemstukjes, 
taarten en autootjes, ze 
draait haar hand er niet 
voor om. ,,Nee, ze zijn 
niet te koop. Ik geef ze 
meestal weg. Een tijdje 
terug is een gehaakt ijsje 
hier in de zaak gestolen. 
Jammer, want als iemand 

me had gevraagd of hij/
zij het ijsje mocht heb-
ben, dan had ik daar niet 
zo moeilijk over gedaan. 
Je kunt me altijd vragen 
of ik iets kan maken, 
toch?’’
Enfin, kijk dus in cafetaria 
het Schouwtje naar het 
haakwerk van Jaqueline 
en vraag gewoon of er 
iets van je gading bij zit.

Garenkokerskwartier/Seinwezen, 
Kinderhuissingel 1  
GarenkokersCafé - iedere eerste zondag van 
de maand - 16.00-18.30
www.garenkokerskwartier.nl/agenda 

GARENKOKERSKWARTIER/HET Zaeltje, 
Hoofmanstraat 12b
Wekelijks vele gevarieerde activiteiten, 
kijk voor het actuele aanbod op
www.hetzaeltje.nl/agenda

• BUURTCOÖPERATIE... Even voorstellen

• GARENKOKERS 

 Zeg, kent u Maarten Mosselman?  
 Binnen het bestuur van de buurtcoöperatie ben ik penningmeester 
geworden. Ook ga ik stukjes schrijven voor de Flits. Ik heb er veel zin in!
Met ons gezin wonen wij sinds 2017 in het Garenkokerskwartier. 

Wij hebben twee jonge kinderen, die naar de prachtig gerenoveerde nieuwe 
basisschool de Argonauten gaan. 

Ik heb jarenlang gewerkt als handelaar op de optiebeurs, maar het werd tijd voor 
wat anders. Onlangs ben ik begonnen met een project bij de VPRO, waar we een 
documentaireserie maken over de financiële wereld.
 Info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl 

Foute vriend en Ashton Brother Pim Muda

Broodje gehaakt of halfom?

• KALENDER

HAARLEMSE GEMOEDELIJKHEID
Het grappige is dat we hiervoor aan de 
Nassaukade in Amsterdam woonden met 
weids uitzicht over het water. Het kostte 
me best even moeite te wennen aan de 
nauwe straatjes en de buren die gezellig 
op straat zaten. Inmiddels blijkt dat juist 
het fantastische van de buurt te zijn: het is 
nog een buurtje waar je je kinderen even 
bij iemand achter de deur kan schuiven als 
dat nodig is. Men let op elkaar. Hoewel er 
in de Gaelstraat natuurlijk wel een verande-
ring plaats vindt: de oude bewoners wor-
den steeds sneller opgevolgd door nieuwe 
jonge gezinnen waardoor de leuke mix wat 
verdwijnt maar zo gaan die dingen.

De gemoedelijkheid en het welkome 
gevoel is iets dat ik heb meegenomen naar 
Ashtonia waar wij als gastheren ons publiek 
door de avond heen begeleiden. Het deed 
me goed dat ik meerdere buurtgenoten heb 
mogen ontvangen in Zeist. Ook zo'n event 
als het oliebollen bakken door de gebroe-
ders Kuin in hun bakkerij, de opwinding die 
er dan heerst dat vind ik iets heerlijk nostal-
gisch.

Het is een inspirerend buurtje, van het oude 
antiekwinkeltje in de Pieter Kies, tot de 
'hondendynamiek' aan de Garenkokerskade, 

van de schitterende geveltjes tot de irritatie 
van de bouw van grote, niet al te knappe 
bouwwerken in ons pittoreske straatje, het 
inspireert!

De cultuur binnen handbereik is ook uniek. 
Van de theaters tot de bioscoop tot de 
musea. Alles op loopafstand! en vorige 
week mocht ik zingen in de grote zaal van 
het Patronaat tijdens de show van Trijntje 
Oosterhuis. Ik liep er op mijn sloffen heen. 
Meer Rock 'n Roll wordt het niet!

MEER WETEN? KIJK OP: 
WWW.ASHTONBROTHERS.NL.
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• WIJKZAKEN

Inspirerende verhalen zijn overal 
te vinden, als je er maar oog 
voor hebt. Buurtbewoner Willem-
Jan Otten ging een half jaar 
een dag minder ging werken bij 
zijn reguliere baan om van een 
ambacht te proeven.

,,Met het gezin op fietsvakantie in een 
afgelegen gebied in België, zaten wij daar 
opeens zonder bakker in de buurt. Ter 
plekke besloot ik om zelf brood te gaan 
bakken en was zeker niet ontevreden met 
het resultaat, maar dat broodbakken dat 
wilde ik wel eens écht leren”

STAGE BIJ BAKKER KUIN
Na de vakantie toog ik naar bakker Kuin 
aan de Zijlweg, nu niet voor een volkoren 
brood maar voor de bakker! Aanvankelijk 
verbaasd, stemde hij in met mijn plan: vrij-
dag beginnen. In mijn beleving ideaal, dan 
kon ik zaterdag bijkomen van een nacht 
brood bakken. Helaas maakte ik hierbij 

een klassieke denkfout, vrijdag 
bakken betekent: vrijdag 03:00 uur 
beginnen.

LEERGELD BETALEN
Omslaan, oppunten, opmaken; 
aanvankelijk was alles ingewikkeld. 
Onwennig tussen ervaren bak-

kers, jezelf geen houding weten te geven, 
eigenschappen die ikzelf bij stagiairs ook 
zie. Ook leergeld werd betaald: toen het 
deeg van de kadetten er wel erg trooste-
loos bij lag, vroeg de bakker of ik wellicht 
de gist vergeten was. Die dag helaas geen 
bruine kadetten in de winkel.

AMBACHT LEREN
In mijn dagelijks werk betrokken bij indus-
triële processen, had ik efficiëntie altijd 
hoog in het vaandel staan. Bij Kuin heb ik 
geleerd dat liefde en ambacht veel meer 
toe kan voegen dan 2% efficiëntiewinst. 
Er zit meer dan alleen wat ingrediënten 
in jouw sneetje brood!

Willem-Jan loopt ambachtsstage bij Kuin
• WONEN & LEVEN


