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De goedlachse, van oorsprong Poolse
Kasia Saiu-Ryszka heeft verstand van taarten en zoetigheid. Amper vier maanden
geleden opende Kasia op Gaelstraat 1F
haar eigen cake design studio’: Sweet

Via een kleine werkruimte in het centrum

en in de Waarderpolder ben ik hier terecht
gekomen. Zelf woon ik in de Leidsebuurt.
Een schot in de roos zo blijkt want off-

Celebration.

en online weten heel wat nieuwe jonge

Toen ze ooit de stoute schoenen aantrok

cake design studio van Kasia te vinden.

en naar Nederland verhuisde, kwam ze in
Aalsmeer terecht tussen de bloemen. Als

accountmanager leerde ze later in Amsterdam bij een groot-producent van verf haar

Nederlandse man kennen. Eenmaal zwanger
besloot ze om haar passie voor bakken professioneel op te pakken. Bruidstaarten zijn
de mooiste taarten om te bakken, want ze

zijn het symbool van de mooiste dag van je

leven, dus ze moeten goed, mooi en vooral
lekker zijn. Van een goede bruidstaart krijg
je zoveel waardering, energie en liefde

terug, dat is echt een ‘sweet celebration’!

stellen met trouwplannen in de buurt de
Alles is mogelijk. Samen met de klant

bekijk ik hoe ik alle wensen kan verwerken
in taarten, cupcakes, macarons of ‘pies’.

Ik werk uitsluitend zonder smaak- en kleur-

stoffen en met natuurlijke, verse ingrediënten. Alles handgemaakt. Alles draait hier

om exclusiviteit, creativiteit en smaak. En
dus denk ik erover om, alvast voor het

weekend voor thuis lekkernijen voor bij
de koffie en thee te verkopen. Nieuws-

gierig? Kom langs en bel aan! Iedereen is
van harte welkom!

www.sweetcelebration.nl

Wijkschouw in het
Garenkokerskwartier
In het najaar van 2019 plaatste het bestuur van de Buurtcoöperatie op Facebook en in de Nieuwsbrief een oproep
aan bewoners van het Garenkokerskwartier om meldingen te doen voor
een wijkschouw. Een wijkschouw is een
manier om – vaak al wandelend – te
inventariseren welke problemen er spelen in de openbare ruimte. Bewoners en
vertegenwoordigers van de gemeente
bekijken vervolgens samen welke oplos-

• Tijdig ophalen huisvuil, speciaal gft

• Slechte bestrating rijwegen en stoepen
Duidelijk werd uit deze inventarisatie

– en ook uit andere regelmatig terugke-

rende reacties van bewoners – dat we in
onze wijk flinke problemen hebben met
het op fatsoenlijke wijze parkeren van

onze fietsen en auto’s. Met name de verhouding tussen het aantal parkeerplaat-

sen voor fietsen en voor auto’s verdient

singen er mogelijk zijn.

aandacht. Maar ook de manier waarop

Er kwamen meldingen binnen van 11

worden geplaatst.

bewoners. Dank daarvoor! Dit waren
de belangrijkste onderwerpen:

• Speelruimte voor kinderen en jeugd
• Ruimte om fietsen te parkeren

• Gebrek aan vrije doorgang op stoepen

• Verkeersveiligheid (hardrijdende auto's)

auto’s worden geparkeerd en fietsen
De wijkschouw stond gepland voor
maandag 31 januari maar kon door

onvoorziene omstandigheden niet door-

gaan. In overleg met de gemeente wordt
naar een nieuwe datum gezocht, waar-

schijnlijk nog in maart. U hoort van ons!

Redactie Flits: René van Stekelenborg, Linda Troost, Niek van Noppen, Rianne Wijnhoven, Dani-elle Overmars, Sanneke Vlam en Maarten Mosselman. Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokers-kwartier: www.garenkokerskwartier.nl en info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl. Het Zaeltje: www.hetzaeltje.nl en info@hetzaeltje.nl.

De hogere bakkunsten
van Kasia

.nl
Dé website voor onze buurt!

• WIJKZAKEN

Dynamiek in de wijk door
de nieuwe school
IKC de Argonauten is nu een jaar in onze
wijk gevestigd. Tijd om de balans op te
maken. Dat doen we met Peggy Kraakman,

ouders voor ons kiezen. Maar dat is helaas
echt onmogelijk.

directeur van het IKC.

Wat staat er dit jaar op de planning?

Wat is er leuk aan de school?

het schoolplein. Het voetbalveld wordt

Het licht, het uitzicht, de ruimtes en het

karakter van het gebouw maakt dat het een
feest is om hier te mogen werken.

Hoe is het afgelopen jaar verlopen?
Heel snel. Het was even wennen in het

nieuwe gebouw. Maar na een paar weken
voelde het als thuis. Hoogtepunt was de
opening; een leuk feestje voor kinderen,

We zijn bezig met een verbetering van

groter en er komt wat meer groen. En eind
april gaan de collega’s en de kinderen van
de Cruquiusschool terug naar hun eigen

gebouw. Vanaf begin mei verwacht ik dat
het rustiger wordt rondom het halen en

brengen. We hebben dan ook minder jonge
kinderen. Ik verwacht dat er meer ‘stille’
momenten op het plein zijn.

stellenden. Een ander hoogtepunt is de

Wat is je indruk van het
Garenkokerskwartier?

vorm hebben gegeven. We hebben in korte

in goede harmonie met elkaar samenleven.

ouders, buurtbewoners en andere belangmanier waarop we onderwijs en opvang
tijd een goede naam opgebouwd.

Is er nog plaats voor nieuwe kinderen
uit de wijk?
Er is geen ruimte voor nieuwe kinderen.

De groepen 1 t/m 4 zitten geheel vol. Het

liefste zou ik ieder kind plaatsen waarvan de

Flits verandert

Met onze nieuwe vormgever Sanneke
Vlam vindt de redactie het tijd om de

Flits een nieuw, maar eigen en herken-

Een rustige en veilige wijk waar mensen

Ik woon zelf tegen de wijk aan, het is voor
mij een beetje als thuis. Het samenwerken
met wijkgenoten gaat goed. Een school in

de buurt brengt een andere dynamiek met
zich mee. Maar het brengt ook saamhorigheid. Als er iets is, weten buurtbewoners
mij te vinden.

over ons, over het Garenkokers-kwartier

en dus over onze buurt in Haarlem-West?

baar jasje mee te geven. Langzaam aan

Wilt u 2 tot 3 keer per jaar meewerken

papierkeuze, qua vormgeving en qua

vervanger voor de Flits, mail dan naar

zult u merken dat er qua formaat, qua

naam het een en ander verandert. We zijn
met zijn allen best bekend met onze Flits,
maar wat zegt de titel: ‘Flits’ eigenlijk

aan de content voor de Garenkoker als
info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl.
Welkom bij de leukste redactie van
Haarlem!

• GESCHIEDENIS

Ondergedoken in de buurt
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Haarlem 733 Joodse inwoners. Ook uit
het Garenkokerskwartier werden gezinnen naar de concentratiekampen afgevoerd. Victor Jacobs en zijn één jaar jongere zus wisten de oorlog te overleven
door onder te duiken. Victor zelfs in onze buurt met zicht op zijn ouderlijk huis.

Standbeeld voor de
weggepeste Prévinaire
Wie bij de gemeente informatie opvraagt
over kunst in de openbare ruimte, die

krijgt al snel te horen dat woonwijken bui-

ten het centrum niet tot nauwelijks worden
voorzien van kunst, gedenkstenen, straat-

naambordjes of kunstzinnige markeringen.
Toch zijn er in het Garenkokerskwartier

plekken aan te wijzen die interessant zijn.

De voormalige textielfabriek van Prévinaire
bijvoorbeeld aan de kade. Aan de pro-

ductieprocessen van de Belgische ondernemer dankt onze wijk zelfs haar naam.
De naam van Prévinaire is tussen alle

bestuur hem bleef beschouwen als een

Marie Prosper Theodore Prévinaire nam

hij zo graag tot de Haarlemse elite wilde

de textielfabrieken van zijn vader over,

een Belgische groot-industrieel en -producent van textiel. Koning Willem 1 haalde

de Prévinaires naar Haarlem om de arme

Haarlemse bevolking van werk te voorzien.
Dat zoon Marie Prosper een opvliegend,
In mei 1943 kregen we daar het bevel ons te

was onder meer secretaris en onderwijzer

zei tegen mijn zus en mij, “doe je Jodenster

een huis in de Pijntorenstraat. Mijn vader

bij de Nederlands Israëlitische Gemeente
Haarlem. Toen de oorlog uitbrak was ik

negen jaar. Op 1 januari 1943 kregen we het
bericht dat we ons huis moesten verlaten.

We moesten binnen een maand vertrokken
zijn. Gelukkig konden we onderdak krijgen

bij de jonge Haarlemse opperrabbijn Philip
Frank. Toen we daar aankwamen met ons

gezin, bleken de rabbijn en zijn vrouw zelf

niet thuis te zijn. Korte tijd later ging de bel.
De politie. Ons hele gezin werd gearres-

teerd en meegenomen naar het bureau aan
de Smedestraat.

Wat later kwamen daar ook de vrouw en

twee kinderen van Barend Chapon, voor-

zitter van de Joodse gemeente, mevrouw

Frank en de zus van Herbert Drilsma, advo-

melden op het Centraal Station. Mijn vader

duinen, als represaille voor het doodschieten van een Duitse soldaat op de Korte
Verspronckweg.

We werden dezelfde dag nog vrijgelaten.

Omdat het huis van rabbijn Frank werd ver-

zegeld hadden we geen onderdak meer. We

zijn toen ingetrokken in het Joles ziekenhuis.
Daar hebben we twee weken gewoond,

voordat alle Joden Haarlem moesten ver-

ondanks het feit dat hij efficiënte remedies tegen cholera had ontwikkeld en

dat hij ruim 3000 mensen tot ver buiten

Haarlem direct of indirect werk verschafte.
De lokale adel beschuldigde hem van het
illegaal lozen van afvalwater en men ver-

Callantsoog, ging jagen en bestempelde
zichzelf als land- en kasteelheer.
Lees meer over Prévinaire op

land, waar ze de hele oorlog ondergedoken

www.garenkokerskwartier.nl.

heeft gezeten. Ik heb haar toen twee jaar niet
gezien, maar om de paar maanden schreven
we elkaar een brief.

Zelf werd ik naar onze oude overburen

gebracht in de Pijntorenstraat. Daar heb ik

twee jaar lang ondergedoken gezeten. Ik kon
mij nooit buiten vertonen, want verder iedereen in de straat kende mij. Af en toe was

er een huiszoeking en dan verstopte ik mij
onder de vloer.

naar Sobibor gebracht, waar ze zijn ver-

de familie alleen een oom en tante de oorlog
overleefd. Toen de oorlog afgelopen was,

was ik 14 jaar. Mijn oom werd aangesteld als
onze voogd.

In 1947 zijn mijn zus en ik geëmigreerd naar
Israël. Mijn oom is er in 1949 in geslaagd

de onteigening van ons ouderlijk huis nietig
te laten verklaren. Zo werden mijn zus en ik
weer eigenaar van ons ouderlijk huis. We

hebben het toen verhuurd. Eind jaren zestig
hebben we het huis in het Garenkokerskwartier ten slotte verkocht.

Transvaalbuurt hebben we nog drie maan-

de toenmalige bewoner. De buurt en het huis

AGENDA

voor dank kreeg hij van de gemeente

Haarlem vaarwel, kocht een stuk land op

snel overplaatst naar het Groningse platte-

Een jaar of vijf geleden was ik voor het laatst

den gewoond.

In 1875 was Marie Prosper het zat. Stank

Haarlemmers uitbuiten. Uiteindelijk zei hij

op de Kinderhuissingel gebracht. Ze werd al

laten. We werden gedwongen te verhuizen
naar het getto in Amsterdam. Daar, in de

behoren.

afdoende bestreed. Prévinaire zou de arme

kwartier. Mijn zus werd eerst naar een adres

moord. Behalve mijn zus en ik hebben van

Haarlemmers gefusilleerd waren in de

boertige plattelandsondernemer terwijl

weet hem dat hij het ‘pauperisme’ niet

Zo kwam ik weer terug in het Garenkokers-

bureau goed, hij werkte om de hoek in

hun echtgenoten samen met zeven andere

schermutselingen, gevechten, duels en

naar Haarlem brengen”.

Mijn ouders en broertje zijn via Westerbork

de Lange Wijngaardstraat. Hij hoorde dat

ontvlambaar karakter had en heel wat

af, ga met je neef mee en hij zal jullie terug

caat en lid van de Joodse raad.

Mijn vader kende veel lui van het politie-

door zijn frustratie dat het gemeente-

burgemeesters- en geuzennamen in, een
opvallende, vreemde eend in de bijt.

‘We waren in 1936 de eerste bewoners van

opstootjes op zijn naam heeft gezet, komt

weer in Haarlem en maakte ik een praatje met
zelf bleken eigenlijk nauwelijks veranderd.’

GarenkokersCafé

Het Zaeltje

16.00-18.30 - Seinwezen, Kinderhuissingel 1

Hoofmanstraat 12b

iedere eerste zondag van de maand

www.garenkokerskwartier.nl/agenda

Wekelijks vele activiteiten
www.hetzaeltje.nl/agenda

• GOED VOOR ELKAAR

Haarlem en de energietransitie
Het team van het buurtonderhoudsplan
in het Garenkokerskwartier is betrokken
bij de Regionale Energiestrategie, een
samenwerkingsplan van de gemeente,
de energienetbeheerder en maatschappelijke organisaties om Haarlem in 2030
klimaatneutraal en in 2040 van het gas
af te krijgen en dus van duurzame
energie te voorzien. Meer informatie
op www.regionale-energiestrategie.nl.
Voor de bebouwde omgeving in Haarlem
heeft de gemeente een warmtetransitievisie laten opstellen door het adviesbureau CE Delft. Een paar wijken zullen
als pilot worden aangewezen om als
eerste van het gas af te gaan. Voor het
Garenkokerskwartier en het centrum

worden hybride warmtepompen als beste
optie gezien. Nadat de huizen eerst geïsoleerd zijn, kan met een hybride warmtepomp het gasverbruik sterk worden teruggebracht. Met het buurtonderhoudsplan
helpen we bewoners in de wijk om hun
huis te verduurzamen en te isoleren. Meer
info op www.garenkokerskwartier.nl/
buurtonderhoudsplan. Haarlem heeft een
subsidie aangevraagd (Regeling Reductie
Energieverbruik) voor de verduurzaming
van koopwoningen. Onze buurt doet er
aan mee door bijvoorbeeld energiecoaches op te leiden die adviseren over energiebesparing. Mail voor meer info:
info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl.
of kijk een sop www.haarlemgasvrijer.nl

BUUV Haarlem
BUUV is een actieve organisatie voor
en door bewoners en biedt een platform
om met elkaar in contact te komen.
Leer bewoners kennen, onderneem of
leer van elkaar. Samen gebeurt er meer
in de wijk. Aan BUUV zijn geen kosten
verbonden, alleen soms een onkostenvergoeding voor materiaal of reiskosten
bij vervoer.
De website toont vraag en aanbod, bijvoorbeeld met een reikwijdte van 2 km.

1. Vraag om hulp of bied hulp aan.
2. Vind uw match. Neem contact met
elkaar op en wissel info uit.
3. Spreek af en maak het verschil!
Willemien van der Hoefff, buurtbewoonster, is slechtziend en heeft via BUUV een
fietsmaatje gevonden die met haar op de
tandem er op uit trekt. Mooi dat BUUV
dat voor elkaar heeft gekregen.
Wilt u helpen of hebt u een buuv nodig?
Kijk dan ’s op www.haarlem.buuv.nu/

