• Ondernemers

René van de
Aandachtsfabriek
Als kersverse eindredacteur van de Flits, als Verhalenmaker en als eigenaar
van mijn eigen Aandachtsfabriek ben ik voortdurend op zoek naar wat mensen
beweegt en wat ze doen. Om antwoord te krijgen op vragen hoe ik hen kan
faciliteren, helpen en motiveren om samen met anderen leuke ideeën, initiatieven en plannen te delen, te promoten en te ondersteunen ga ik in onze wijk
op zoek naar verhalen van Garenkokers. Van jong tot oud, van dik tot dun en
van kluizenaar tot aan mega-netwerk.
Vlogtrainingen Dream2Work

Patronaat? Ga naar www.stadsiconen.nl en

Zodoende kwam ik een tijdje geleden uit

lees meer over de actie en de expositie.

bij Marit, een jonge vlogster die nu aan de
rand van onze wijk woont en de ambitie

Expositie kindertekeningen

uitspreekt om uiteindelijk presentatrice

Van de week sprak ik Didi van elf jaar op

te worden bij het Klokhuis, maar nog

haar verjaardag. Ze houdt van tekenen en

geen idee heeft hoe ze dat precies moet

ze vond het maar verbazingwekkend dat

aanpakken. Via de nieuwe Haarlemse

we geen enkele ruimte in onze wijk heb-

loopbaanorganisatie van en voor jongeren:

ben waar de moeite wordt genomen om

Dream2Work geeft ze nu vlogtrainingen

kindertekening-exposities te organiseren.

en voorziet bijvoorbeeld Albert Heijn Vos

Volgens haar hangen er overal te vaak

aan de Spoorweglaan van een nieuwe

veel stomme (vakantie-)foto’s die ook nog

social media-campagne om beter aan te

eens heel duur zijn. Ze vindt het sowieso

sluiten op de arbeidsmarktcommunicatie

raar dat er in onze wijk heel weinig aan-

richting Haarlemse jongeren.

dacht is voor kinderen, voor speelplaatsen
en voor leuke dingen zoals bijvoorbeeld

Selfie-actie #stadsiconen

een kinderboerderij waarvoor best plaats

En ik ontmoette Tessa die met een

is achter het Seinwezen.

#hashtag-campagne op Instagram,
Facebook, Twitter en Snapchat een selfie-

In de ruim twintig jaar dat ik in Haarlem

actie heeft opgezet over de betekenis

woon, zie ik steeds vaker dat ouderen

van stadsiconen voor onze gemeente.

en jongeren elkaar makkelijker weten

Voor een expositie over stadsiconen die

te vinden om problemen te bespreken.

vanaf 20 december te zien is in het ABC

Een kwestie van vol enthousiasme op

Architectuurcentrum in Haarlem nodigt

de koffie en aanbellen maar met een

ze jongeren uit om een selfie met een

goed verhaal.

bekend lokaal, regionaal, nationaal of
internationaal stadsbeeld te uploaden en

De Aandachtsfabriek helpt!

jezelf dus te laten vereeuwigen op een van

06 456 066 44

de wanden in het expocentrum. Wie weet

info@prvanstekelenborg.nl

heb jij nog een selfie met het Seinwezen

www.aandachtsfabriek.nl

op de achtergrond, of het Landje, of het

• Ondernemers

Initiatiefrijke ondernemers gezocht
Heeft u ideeën voor het verbeteren van Haarlem? En, zoekt u hulp bij het
realiseren van uw idee? Kom dan op dinsdag 17 januari van 16:30 - 18:00 uur
naar de Garenkokers-Scrum in het Seinwezen. De Stadsgarage, een van de projecten van het Seinwezen, brengt partijen samen uit uiteenlopende hoeken, zoekt
verrassende verbindingen en volgt nieuwe samenwerkingen. Met mooie resultaten (kijk op www.stadsgaragehaarlem.nl). Meld u aan bij redactie@seinwezen.
nl en mis het niet! Een nieuwe manier van werken, ontmoeten en samen initiëren.
Aansluitend borrel. Entree: 5 euro (eerste drankje gratis).

colofon: Team van www.garenkokerskwartier.nl Bewoners: Peter Hammann, Niek van Noppen, Rianne Wijnhoven, Atty van der Schoot Ondernemers: Eugenie van den Haak, René van Stekelenborg Buurtcoöperatie: Linda Troost (wijkzaken), Rreya van Offeren, info@garenkokerskwartier.nl Het Zaeltje van Rosehaghe: Maarten Schuurman, info@hetzaeltje.nl

Even voorstellen…

Meer informatie: redactie@stadsgarage.nl.
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Dé website voor onze buurt!

• Buurtcoöperatie

Wat is jouw
Kerstwens voor het
Garenkokerskwartier?
Nu de kerstboom is opgetuigd en de glühwein vloeit, is het tijd om terug te kijken op
het afgelopen jaar. En om je wensen uit te spreken voor het nieuwe jaar. De redactie
van de Flits vroeg zich af: Wat zou u nou anders willen zien in onze wijk in 2017?
Wij ondervroegen alvast wat buurtbewoners wat zij zouden willen veranderen in de wijk.
Dat leverde verrassende en minder verrassende antwoorden op. Wat we hoorden:
meer groen, rustiger verkeer, een beter parkeerbeleid en meer speelfaciliteiten voor
kinderen. Maar ook de mogelijkheid om samen te sporten kwam terug.
We zijn benieuwd wat u in 2017 wenst voor het Garenkokerskwartier. Is er iets wat u
zou willen verbeteren, waar u zich aan ergert of wat u juist fantastisch vindt? Vertel ons
uw kerstwens of idee!
• Laat een bericht achter op onze website www.garenkokerskwartier.nl/
• Deel uw wens op onze Facebookpagina www.facebook.com/garenkokerskwartier of
• Stuur een e-mail naar info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl.
We gaan alle wensen verzamelen en koppelen de resultaten terug in de volgende Flits.
Indienen kan tot 6 januari 2017. We wensen u allen heel fijne feestdagen!

Zaterdag 17 december, 16.00 uur

Garenkokerskerstviering
Alle bewoners en ondernemers in onze wijk zijn op 17 december om 16.00 uur van
harte welkom bij de kerstboom aan de Garenkokerskade t.h.v. huisnummer 32.
We zingen samen met een kerstkoor kerstliedjes en steken daarna de lichtjes in
de kerstboom aan. De gratis glühwein en warme chocolademelk staan weer klaar
om u op te warmen. Er is genoeg voor iedereen! Het ontsteken van de lichtjes in
de kerstboom is een initiatief van enkele bewoners aan de Garenkokerskade en
wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers in de wijk.

• Wijkzaken

De transformatie van Mons Aurea/Nova College
Sommige buurtbewoners weten het nog; in 1960 werd Mons Aurea aan de
Garenkokerskade geopend, een rooms-katholieke industrie- en huishoudschool. In 2004
werd de school overgenomen door het ROC Nova College. Na tien jaar en heel wat

• Geschiedenis

Het verhaal achter onze trapgevel
Mede geïnspireerd door Peter Hammann, die een boek schreef over de
geschiedenis van het Garenkokerskwartier, ging Niek van Noppen uit de
Pieter Kiesstraat op zoek naar de geschiedenis van zijn huis.

kappers-, uiterlijke verzorgings- en dansopleidingen verder sloot het Nova College hier
de deuren. Leerlingen en docenten verhuisden en het gebouw moest worden verkocht.

Al snel kochten we het huis dat dateert uit
1894 en is gebouwd in opdracht van P.A.

Intensieve voorbereiding

Roelofs, “tabaksfabrikant alhier”, zoals

Makelaars brachten het Nova College en Projectontwikkelaar Wibaut en partners met

hij zijn aan B&W gerichte bouwaanvraag

elkaar in contact. Samen met o.a. Slangen Hulsker Architecten en Aannemersbedrijf

ondertekende. Het Noord-Hollands Archief

G.G. Aalten b.v. werd een bouwteam gevormd en gezamenlijk stelden de partners een

heeft een schat aan originelen en kopieën

ontwerp en plan op om van het schoolgebouw een gebouw met appartementen te

van bouwaanvragen en -tekeningen.

maken. Wel moest bij de gemeente worden getoetst of verbouw tot appartementen

Ons huis kreeg een vormgeving in Neo-

een haalbare kaart zou zijn en of het gebouw als wooncomplex wel over de juiste

Renaissancestijl, gebaseerd op de ont-

bestemmingseisen beschikte. Hoewel het antwoord even op zich liet wachten, kwam er

werpen van 16e-eeuwse bouwmeester

dan toch een ‘go’ van de gemeente. Toch bleven er vragen opkomen, zoals: waar laten

Vredeman de Vries. Bijzonder, want hoe-

we de extra auto’s van toekomstige bewoners? en waar moet het transformatorhuis

wel Vredeman als architect, als steden-

heen? In samenspraak met bewoners in de straten rondom het complex, is na een

bouwkundige als ingenieur en als vesting-

aantal overlegrondes een oplossing gevonden. ‘Een intensieve voorbereidingsperiode’

bouwer veel plannen maakte, werden

noemde de projectontwikkelaar het.

Toen wij in 1983 een koophuis zochten in

er hiervan slechts weinig uitgevoerd.

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

Haarlem, belde mijn vriendin mij op en zei:

Vredeman pikte Italiaanse invloeden van

ik heb een huis gevonden met een trap-

het Italiaanse classicisme en de renaissance

gevel! Ik was al jaren gefascineerd door

en introduceerde ze in Noordwest-Europa.

de prachtige huizen aan de Gedempte

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

Oude Gracht, en een eigen huis met een

En nu? IKC De Argonauten?
In de vorige Flits kon u al lezen dat het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) De

trapgevel leek ons een droom. Een paar

Geschiedenistafel Wellicht kunnen

dagen later stonden wij met een makelaar

we – op basis van de informatie die we

op de hoek van de Garenkokerskade en

ontvangen van buurtbewoners – van tijd

de Pieter Kiesstraat. Wat een mooie plek,

tot tijd een ‘geschiedenistafel’ inrichten:

wat een prachtige mengeling van groen,

een fysieke en digitale plek om informa-

water, huizen uit de twintiger jaren van de

tie uit te wisselen over de huizen in het

20e eeuw én huizen uit het eind van de

Garenkokerskwartier. Laat ons weten

19e eeuw. Waar vind je zoiets? In Haarlem,

wat uw ideeën zijn. Mail het ons:

in het Garenkokerskwartier!

info@garenkokerskwartier.nl

• Kalender december

de Nicolaas van der Laanstraat. Ondertussen wordt dit prachtige gebouw geheel

Kijk voor de actuele online kalender
op www.garenkokerskwartier.nl/agenda

gerenoveerd om aan de pedagogische visies van nu te voldoen. Naast groepen 1-2,

Locatie: Seinwezen, Kinderhuissingel 1 - www.garenkokerskwartier.nl

een naschoolse- en voorschoolse opvang breidt het IKC volgend schooljaar uit met

> 4 december + elke 1e zondag v/d maand > 16.00 - 18.30 uur: SEINcafé in het Seinwezen.

een groep 3 en 4. In de toekomst komt hier ook nog een kinderdagverblijf bij.

> 6 december + elke 1e dinsdag v/d maand > 19.30 - 20.30 uur: Troeptrimmen.

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

Fris de wijk op; verzamelen bij Stomerij Sassen (Zijlweg 39).

Argonauten haar bestemming heeft gevonden in het pand van De Schakel aan

> 11 december > 15.30 uur: Beau Dimanche. Gastvrouw Camadou leert u de geheimen

• Buurtcoöperatie

Project Buurman & Buurman in de prijzen

van de Franse keuken en ze zingt Franse chansons. Entree: 7,50 euro.
Meld u van te voren aan en stuur een mailtje naar redactie@seinwezen.nl.
> 17 december > 16.00 uur: Kerstviering Garenkokerskade met speciaal kerstkoor.
Locatie: Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b - www.hetzaeltje.nl
> 6 december + elke dinsdag – 14.30 - 16.30 uur: Ouderensoos

twee acties: de gezamenlijke schilderactie en de collectieve vochtbehandeling. Alle

> 8 december – 17.30 - 19.30 uur: Eten met Vaneke

vochtbehandelingen zijn uitgevoerd, het schilderwerk is op het moment van schrijven

> 10 december + elke zaterdag > 10.00 - 11.30 uur: Koffieleuten

nog in uitvoering. Maar, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het

> 15 december > 17.30 - 19.30 uur: Eten met Wil

plan van de Buurtcoöperatie en de Haarlemse Huizenaanpak dermate kansrijk en

> 20 december > 14.30 - 16.30 uur: Creatieve middag

vernieuwend dat het voor twee jaar geld investeert.

> 27 december > 17.30 - 19.30 uur: Eten met Wil

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl

> 27 februari > 19.00 - 21.30 uur: Reparatiecafé de Garenkoker

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

Het buurtonderhoudsplan Buurman en Buurman is in het voorjaar van 2016 gestart met

