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De winkel is in 1974 opgericht door Cees 

Marinus en was tot 2001 gevestigd op 

Zijlweg 117. Door het grote succes werd 

dat pand te klein en verhuisde de winkel 

naar Zijlweg 35. De zaak is nu eigendom 

van Ab Abdellaoui en Michel Marinus, de 

zoon van Cees Marinus. Op zaterdagen 

assisteert Cees nog steeds in de winkel, 

vooral in de slijperij voor bestek en 

gereedschappen.

Veel productkennis en persoonlijke 

aandacht

Voor wie de winkel nog niet kent, u vindt 

er naast een slijperij en een groot assorti-

ment doe-het-zelfartikelen, materialen en 

gereedschappen ook nog een sleutel- en 

slotenservice, een verfmengafdeling en 

een nieuwe houtafdeling.

Ab: “Ik werk hier al sinds 1994. Ik 

woon zelf in IJmuiden, maar vind het 

Garenkokerskwartier een fantastische 

buurt om in te werken. Ons team 

bestaat nu uit 6 fulltimers en 2 part-

timers. Iedereen weet van alles genoeg 

om klanten goed te kunnen helpen. 

Daarnaast hebben we ieder ons eigen 

specialisme, we vullen elkaar wat product-

kennis en ervaring betreft goed aan. We 

denken altijd mee met onze klanten om de 

beste oplossing te vinden. We doen graag 

iets extra’s als we mensen daarmee van 

dienst kunnen zijn. We houden van een 

persoonlijke benadering.”

Klussendienst 

Tegelijk met de verhuizing naar Zijlweg 

35 is ook de klussendienst opgericht. Aan 

het hoofd daarvan staat alleskunner Joep 

Koelemij, inmiddels ruim 23 jaar in dienst. 

“In het begin van onze klussendienst 

konden we alleen eenvoudige klussen 

realiseren, zoals het ter plekke vervangen 

en plaatsen van sloten en dergelijke. Nu 

hebben we een zeer uitgebreide en ver-

regaande service; van het ontstoppen 

van een wc en aansluiten van elektra 

tot en met het plaatsen van rolluiken en 

raamkozijnen. Wij merken dat mensen het 

prettig vinden om bij ons in de winkel een 

afspraak te kunnen maken voor een klus 

in plaats van zelf te moeten bellen met 

een aannemer of klusbedrijf. Uiteraard 

gebruiken we voor al onze klussen alleen 

de beste materialen.” 

Nieuw: schildersdienst

Fixet Marinus is in de regio al goed be-

kend als het gaat om het mengen van 

precies de juiste kleur verf. Ze hebben 2 

mengmachines in de winkel en heel veel 

kleuren en soorten verf op voorraad. 

“Ook zijn we op dit moment bezig om 

onze eigen schilderdienst op te richten. 

Ook onze schilders hebben jarenlange 

ervaring. Wilt u bijvoorbeeld een kamertje 

laten witten of uw hele huis laten schil-

deren? Kom dan naar onze winkel om 

hiervoor een afspraak te maken.”  

Fixet Marinus

Zijlweg 35, Haarlem

T 023 532 6673

fixet.haarlem@fixet.nl

openingstijden winkel: ma t/m vr 8.30-

18.00 uur / za 8.30-17.00 uur
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Fixet Marinus is al veertig jaar dé doe-het-zelfzaak in het Garenkokerskwartier. 

Of u nu 1 bepaald schroefje nodig heeft of materialen voor een grote ver-

bouwing, bij Fixet Marinus op de Zijlweg 35 is iedereen van harte welkom!  

Kent u www.facebook.com/
garenkokerskwartier al?

Like & Win een etentje!
Like de facebookpagina vóór 1 juli a.s. en maak kans op een heerlijk Italiaans 

etentje bij restaurant & pizzeria I Fratelli aan de Zijlweg 86. Op 1 juli verloten de 

wijkraad en buurtcoöperatie het etentje onder alle likers. De gelukkige winnaar 

maken we dan bekend via onze facebookpagina. 

flits
Dé website voor onze buurt!

 .nl

Het Zaeltje van 
Rosehaghe is geopend

Even voorstellen…

Fixet Marinus heeft alles in huis 
voor de doe-het-zelver en vakman 

Zaterdag 22 maart was de feestelijke opening van Activiteitencentrum Het Zaeltje van 

Rosehaghe aan de Hoofmanstraat 12b. Daarmee heeft zowel de buurt Rosehaghe als 

het hele Garenkokerskwartier er een mooie ontmoetingslocatie bij. Er is van alles te 

doen in Het Zaeltje, van een ouderensoos en aquarelcursus tot ‘Eten met Wil’. In de 

agenda in deze Flits staan een aantal terugkerende activiteiten op een rij. Kijk voor 

meer informatie en een volledig activiteitenoverzicht op www.rosehaghe.nl.

Zelf een idee voor een activiteit of wilt u er één organiseren? Bel of mail beheerder en 

coördinator Jeanette Schilling: 023 737 06 06 (Het Zaeltje) / j.schilling@kpnmail.nl

• ondernemers

Ondernemersborrel: wie neemt dit 
stokje van Bregje en Eugénie over? 
Sinds tien jaar organiseren initiatiefnemers Bregje en Eugénie met veel plezier twee 

keer per jaar een ondernemersborrel. Nu vinden zij het tijd worden om hun stokje 

over te dragen aan andere enthousiaste ondernemers uit de wijk. Interesse of meer 

informatie? Mail Eugénie (info@honderdeneen.nl) of Bregje (info@kleurtonen.nl). 

(v.l.n.r.) Richard, Ab en Floris



Nu Kenau Simonsdochter Hasselaer zo in de belangstelling staat, na het uit-
komen van de film, de opera en de publicatie van menig boek, is het tijd 
om een antwoord te vinden op de vraag: heeft deze vrouw iets te maken 
met het Hasselaersplein of met de Eerste en Tweede Hasselaerstraat in het 
Garenkokerskwartier? Historicus en buurtbewoner Peter Hammann zocht het uit.

• geschiedenisUITNODIGING

Een jaar buurtcoöperatie: 
Informatieavond zonnestroom Garenkokerskwartier

Verdien aan uw eigen dak 
of dat van het Seinwezen
Dinsdag 20 mei 2014, 20:00 - 22:00 uur 
(deur open v.a. 19:30 uur en borrel v.a. 22:00 uur)
Seinwezen, Kinderhuissingel 1

Zonnestroomactie Garenkokerskwartier: 
Goed voor het milieu en uw portemonnee

Wilt u zelf uw elektrische energie opwekken, dan heeft de buurtcoöperatie 
Duurzaam Garenkokerskwartier een aantal interessante aanbiedingen.

Zonnepanelen op een gezamenlijk dak (Seinwezen)
• Deelname vanaf 1 zonnepaneel;
• Prijs per zonnepaneel circa € 325,-;
• Opbrengst per paneel 240 kWh per jaar;
• Kosten terugverdiend in minder dan 10 jaar;
• Verwachte levensduur van de zonnepanelen is 25 jaar.

Zonnepanelen op uw eigen dak 
• Deelname vanaf minimaal 5 zonnepanelen;
• Totaalprijs vanaf circa € 3.000,- (afhankelijk van het aantal panelen);
• Opbrengst per paneel 225 kWh per jaar;
• Kosten terugverdiend in 8 tot 12 jaar (afhankelijk van het aantal panelen);
• Verwachte levensduur van de zonnepanelen is 25 jaar.

Buurtgenoot in 2013: “Prima voorbereiding door buurtcoöperatie. Hierdoor was 
het voor mij mogelijk om mijn ideeën voor zonnepanelen waar te maken.”

Zonnepanelen op het Seinwezen
Zelf duurzame energie opwekken, maar kan dit niet op je eigen dak? 
Daarvoor is een oplossing. De buurtcoöperatie heeft ervoor gezorgd dat 
het Garenkokerskwartier één van de eerste buurten in Nederland is met een 
gezamenlijk zonnestroomsysteem. Investeer met de buurtcoöperatie en buurt-
genoten samen in zonnepanelen op het dak van het Seinwezen. Deelname is 
mogelijk met één of meerdere zonnepanelen.
Meer informatie op www.garenkokerskwartier.nl

Inschrijven kan vrijblijvend via info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl
Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer(s) en adres en of u kiest voor 
zonnepanelen op uw eigen dak of op het gemeenschappelijke dak.

Kenau naamgeefster van 
het Hasselaersplein?

Kalender Garenkokerskwartier
27.04 t/m 31.08 Openluchtbad De Houtvaart geopend - www.houtvaart.nl 
31.10 t/m 02.11 Expositie Garenkokerskollektief/Kunstlijn - 
www.garenkokerskollektief.nl
 
Locatie: Seinwezen, Kinderhuissingel 1 - www.garenkokerskwartier.nl
> 1e zo v/d maand - 16.00-18.30 uur 
Stamtafel buurtcafé 
> 27 mei - 19.30-21.00 uur 
Reparatiecafé de Garenkoker 
> 27 mei - 19.30-20.30 uur 
Troeptrimmen in de buurt (verzamelen bij Seinwezen)
> 01 juni tijd via facebook 
Kinderrommelmarkt 
> 13 juni - 17.00 - 23.00 uur 
Stratenvoetbaltoernooi de Garenkokerscup & op groot scherm WK Spanje-
Nederland kijken 
> 22 juni - 16.00 - 18.00 uur 
Zomersoep met brood

Locatie: Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b - www.rosehaghe.nl
> 1e+3e di v/d maand - 14.30 - 16.30 uur 
creatieve middag
> 2e+4e di v/d maand - 14.30 - 16.30 uur 
ouderensoos
> woensdag - 14.00 - 16.00 uur 
aquarelcursus o.l.v. Otto Schilling: ottoschilling@kpnmail.nl / (023) 532 36 08 
> 29 mei - 12 juni + etc. - 18.00 - 19.30 uur 
elke 2 weken Eten met Wil, aanmelden uiterlijk dinsdag vooraf: 
lex.wil@gmail.com / 06 504 100 52
> elke zaterdag - 10.00 - 11.30   
koffiedrinken 

Laten we meteen al duidelijk zijn dat het 

plein en de straten in directe zin niets te 

maken hebben met de vrouwspersoon 

Kenau (1526-1588). Deze Haarlemse heldin 

uit de Tachtigjarige Oorlog wordt elders in 

Haarlem met een parknaam en straatnaam 

herdacht: het wonderschone Kenaupark en 

de Kenaustraat, gelegen nabij het station. 

Vanwaar de naam Simonsdochter?

In de zeldzame naamsvermeldingen 

in oude archiefstukken staat Kenau te 

boek als Kenau of Kenu en/of als Kenau 

Simonsdochter. Op die laatste manier 

ondertekent ze zelf enkele stukken die 

nog altijd bestaan, dus Kenau Simonsdr. 

zonder de toevoeging Hasselaer. Dat 

lijkt vreemd maar valt wel te verklaren. 

Kenau is geboren in 1526 als dochter van 

Simon Gerritsz. Brouwer (zijn achternaam 

duidt zijn beroep) en Guerte Coenendr. 

Hasselaer, een telg uit een Haarlemse 

familie met aanzien. Kenau trouwt in 1544 

met Nanning Gerbtantsz. Borst, maar zijn 

achternaam zal zij niet voeren. Kenau heeft 

nog 2 zusters en 3 broers en haar broers 

nemen de achternaam van hun moeder 

aan: Hasselaer. 

Kenau’s neefje Pieter Dircksz. Hasselaer

Als Kenau niet de naamgeefster is van het 

Hasselaersplein en de Hasselaerstraten, wie 

dan wel? Dat is kort gezegd haar neefje, de 

zoon van haar broer Dirk Hasselaer. Broer 

Dirk wordt in 1568 bij verstek verbannen 

verklaard en raakt al zijn bezittingen kwijt 

vanwege zijn verzet tegen de Spaanse 

overheersing. Dirk sterft in datzelfde jaar. 

Zijn zoon Pieter Dircksz. Hasselaer wordt 

in 1554 geboren. 

Lees verder op www.garenkokerskwartier.nl 

www.garenkokerskwartier.nl vernieuwd!
Zo ziet de nieuwe gezamenlijke website van de wijkraad en buurtcoöperatie 
eruit. Vanaf eind mei online op www.garenkokerskwartier.nl 


