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• Uitslag kerstwensen en oproep

• Ondernemers

De Oprechte Haarlemse Veiling bestaat 
sinds 1914. In 1978 kochten vader en 
moeder Brinkman de veiling van de eerste 
eigenaar. Nu runnen ze samen met zoon, 
dochter en schoonzoon de veiling in de 
Bilderdijkstraat. 
Eens per drie maanden is er een veiling 
waar zo’n 3.000 kavels worden verkocht. 
Een kavel kan een voorwerp (een kast, een 
vaas, een kleed) zijn, maar ook een doos 
met diverse artikelen die vaak uit inboe-
dels van nalatenschappen aangeboden 
worden door notarissen. Het is ook altijd 
mogelijk om met een enkel voorwerp te 
komen om dat voor veiling aan te bieden 
of om te vragen wat het waard is. 

Zo worden er twee prachtige zilveren 
theebusjes aangeboden terwijl ik net ach-
ter een kop thee zit met dochter Joke. 
Hoewel ik nauwelijks verschil zie, blijkt de 
ene uit de 18e eeuw te zijn en afkomstig 
uit Dokkum, Friesland, de andere uit de 
19e eeuw en afkomstig uit Engeland. Ik 
krijg een lesje in vakmanschap en uitleg 
wat de merktekens op de onderkant van 
de busjes betekenen. Vakmanschap bete-
kent ook, leer ik van schoonzoon Hans, 
dat je lopend door een huis met een 18e 
eeuwse kast en Biedermeier-stoelen, ziet 
dat een Deens designrek met kastje (die 
al in de garage stond) ook veilingwaardig 
is en nu meer opbrengt dan veel antieke 
spullen. 

Hard werken zo’n veiling
Zo gaat het in z’n werk. In drie maanden 
wordt alles ingebracht, geregistreerd, 

ingevoerd, genummerd, beschreven en 
van een richtprijs voorzien. Van dit alles 
wordt een catalogus gemaakt en naar 
ruim 500 abonnees gestuurd. Tijdens de 
drie kijkdagen kun je er ook eentje kopen. 
Daarna wordt in één dag de grote zaal 
omgebouwd tot veilingzaal. Artikelen 
worden per soort per dagdeel geveild. 
Gestart wordt meestal met porselein, kris-
tal etc, vervolgens koper, tin etc.  
Zo kun je van te voren bepalen wanneer je 
er moet zijn. 

Vier dagen lang duurt de veiling. Bieden 
via internet doet de familie Brinkman 
niet. De familie kent graag haar klanten 
persoonlijk en bij naam. Die klanten zijn 
particulieren, verzamelaars, antiquairs, 
opkopers. Ze komen van heinde en ver. 
Zo ver als Ecuador en de Filipijnen. En als 
je tegen dochter Joke kunt zeggen ‘ik heb 
je hier nog rond zien kruipen’, dan ben je 
al heel lang klant. Ga je eenmaal, dan kom 
je vast en zeker andermaal. Eerste kans 
in juni; kijken 23 t/m 25, veilen 27 t/m 30. 
Voor data in september en december zie 
www.oprechtveiling.nl.
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Een simpel natuurtafereeltje op een klein stuk hardboard en het brengt 
€ 90.000 op! Een mooi voorbeeld van een pareltje uit een inboedel dat in 
de Oprechte Veiling Haarlem van de familie Brinkman werd geveild. Dit schil-
derijtje is een werk van Lee Man Fong die van reclame-illustrator een gewild 
kunstschilder werd. 

flits
Dé website voor onze buurt!

 .nl

Méér groen, méér 
speeltoestellen én 
langzamer rijden!

 Even voorstellen…

Oprechte Veiling 

In de Flits van december 2016 vroegen wij u om uw kerstwens voor onze wijk. 
On- en offline stroomden aardig wat reacties binnen over woongenot in het 
Garenkokerskwartier. Dank u wel! 

Meer groen wordt veel genoemd als wens, zoals mooie bomen en onderhouden perkjes. 
Samen met Spaarnelanden maken sommige bewoners al eigen ‘boomspiegels’. Ze bren-
gen het groen in de wijk in kaart. Even hoog op de lijst is de roep om méér speeltoe-
stellen zoals op het Hasselaersplein. Veilige speelplekken voor kinderen is een gerust-
stellende gedachte voor ouders. Een aantal felle reacties zijn binnengekomen over het 
veel te snel rijdende verkeer bij de Garenkokerskade. Dat moet echt worden afgeremd. 
Autobestuurders beseffen niet dat kinderen hier onverwachts de straat oversteken en 
dat dus een ongeluk wel in een heel klein hoekje schuilt. Verbetering van het wegdek 
komt ook geregeld terug. Verder is niet iedereen blij met de nieuwe straatlantaarns, 
het te kille licht en de sobere vormgeving in de Pieter Kiesstraat, tussen de Zijlweg en 
de Garenkokerskade. Wat vindt u van bovenstaande punten? Reacties, suggesties en 
vragen zijn welkom. Mail naar info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl of vertel het ons 
via www.facebook.com/garenkokerskwartier. 

Geen internet maar wel een mening of een idee? Stuur een reactie per post naar de 
buurtcoöperatie in het Seinwezen, Kinderhuissingel 1H, 2013AS Haarlem.

• Aandacht voor de wijk

Website- en Facebookoproep
Net als bij onze wijkkrant is er op de website www.garenkokerskwartier.nl en 
op onze Facebook-pagina: www.facebook.com/garenkokerskwartier  
100% aandacht voor onze wijk, onze bewoners en wetenswaardige verhalen 
over het Garenkokerskwartier. Wilt u de site en onze social media voorzien 
van opvallende content? Wilt u adverteren? Alles is mogelijk, alles is welkom! 
We horen en zien het graag van u.

• Kijk op onze wijk
Hoi, ik ben Didi. Ik ben gevraagd 
om op te schrijven wat ik leuk vind. 
Maar ook wat ik minder leuk vind. 
Even eerst iets over mezelf. Ik ben 
Didi. Ik woon al mijn hele leven in 
deze buurt (11 jaar). Aangezien er 
veel kinderen in de buurt wonen, 
vind ik dat we daar ‘ns een keer iets 
voor moeten doen. Veel kinderen 
spelen vaak buiten. Maar dat is niet 
zonder gevaar. De auto’s rijden vaak 
heel hard. Je kunt niet met een bal 
spelen, want je hebt ten eerste geen 
voetbalveld, etc (bij mijn huis). Ten 
tweede, er staan auto’s en ten derde 
zijn er altijd weer mensen die zeg-
gen: ,,pas op de auto’’. Ik vind het 
best wel saai want op het pleintje in 
de Kopsstraat staat er slechts een 
klimrek, drie stenen en een bankje. 
Meer staat er niet! 
Dan; het Zaeltje: ik ken de plek 
goed, maar vaak kom ik er niet. Ja, 
om te verstoppen. Eén keer ben ik 
binnen geweest. Dat was met Pasen. 

Mijn ouders 
vertelden dat 
in het Zaeltje 
kunst hangt. 
WAT? Dat wist 
ik gewoon niet! 
Dan iets over 
het Seinwezen. 
Ze zeggen dat 

het okee is. Maar, ik weet niet wat 
het is en ik weet ook niet waarom ik 
het niet ken.
Omdat wij kinderen eigenlijk nergens 
goed kunnen spelen, ook niet bij het 
pleintje bij wat we het bejaarden-
tehuis noemen (hoek Kopsstraat-
Hoofmanstraat), verzinnen we maar 
nieuwe spelletjes zoals lummelen. 
Maar net even anders. Het spel bev-
indt zich op straat/stoep. De lummel 
staat in het midden van de straat. 
De rest op de stoep. Nou weet ik 
wel dat we altijd goed opletten, 
maar vooralsnog is het gevaarlijk. 
Even kort samengevat, we hebben 
te weinig ruimte. Doe er A.U.B. iets 
mee. Groetjes, Didi.



Reparatiecafé de Garenkoker is een verzamel-plaats 
geworden voor mensen die met een kapot product 
eigenlijk een verhalende oplossingsrichting komen 
halen. Natuurlijk repareren we wat we kunnen, maar 
het geven en delen van nieuwe inzichten onder het 
genot van een bakkie koffie is minstens zo belang-
rijk. Zelfs als je vragen hebt over wie volgens ons het 
beste kan betegelen of een dakgoot weet te repare-
ren, krijgt van ons het beste advies. Maar, we willen 
graag van u weten hoe we van het Reparatiecafé 
een succes voor de wijk kunnen maken. Doet u mee? 
Mail: zuidampeter@gmail.com.

Het aantal duikers in de wijk is behoorlijk hoog. Een speciale groep van duikers 
doet aan onderwaterhockey, een sport die bedoeld is om je ademhaling beter 
te reguleren. Boven en onder water.

• Aparte hobby’s...

Een goed verhaal van samen repareren

Na enkele succesvolle  
jaren is het tijd voor een 
evaluatie. Weten buurt-
bewoners het Zaeltje wel te 
vinden? Hoeveel animo is er 
in de wijk voor een repara-
tiecafé? In het Zaeltje of in 
het Seinwezen? Wat wilt u 
laten repareren en hoe staat 
u tegenover een vrijwillige 
bijdrage om materialen 
van te bekostigen? Peter 
Zuidam en zijn vrijwilligers 
willen graag van u weten 
wat er beter of anders kan 
om het Reparatiecafé de 
Garenkoker echt te laten 
landen in onze wijk.  
,,De afgelopen jaren  
hebben we een schat aan 
informatie opgebouwd waar 
je voor de beste prijs reser-
ve-onderdelen kunt kopen en 
hoe handleidingen gratis zijn 
te downloaden op het inter-
net. En ja, we helpen ook 
mensen aan huis. We halen 
hun spullen op of repareren 
aan huis. Het kan, ook zon-
der hoge voorrijkosten!’’

Onderwaterhockeyers Marc en Eelco

Marc en Eelco worden elke donderdag-
avond opgepikt door een toeterende auto 
in de wijk voor hun wekelijkse training in 
het Boerhaavebad. Onderwaterhockey? 

Wat is dat? 
De sport is bedacht in Engeland. Om  
toch fit te blijven in de winter bedacht 
Alan Blake uit Southsea in 1954 een 
onderwaterspelletje in een zwembad. Met 
een handstick van ongeveer dertig cen-
timeter, een bijna anderhalve kilo zware 
(ijshockey-)puck, een duikbril, een snorkel 
en een paar vinnen, stelde men voor om 
over de bodem de puck in het doel van de 
tegenstander te schieten. Het team van 

max. 6 spelers dat over twee periodes van 
15 minuten de meeste doelpunten heeft, 
wint de wedstrijd. Het vergt conditie, tea-
minzicht en goede afspraken met elkaar. 
Op internationaal niveau is onderwater-
hockey behoorlijk populair. In Nederland 
doen ongeveer 140 onderwatersport-
verenigingen aan onderwaterhockey. 
Zo ook de Onderwatersport Vereniging 
Haarlem (OVH). Bij de oplevering van het 
Boerhaavebad nu bijna 25 jaar geleden 
hield de architect al rekening met ingeleg-
de goalbakken, een middenstip en bete-
gelde doelgebieden. Nog steeds heeft 
Haarlem met het zwembad een Europese 
primeur in handen.’’

• Wijkzaken

• Buurtcoöperatie
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• Kalender mei/juni

Kijk voor de actuele online kalender 
op www.garenkokerskwartier.nl/agenda
Locatie: Seinwezen, Kinderhuissingel 1 - www.garenkokerskwartier.nl
> elke 1e zondag v/d maand - 16.00 – 18.30 uur: SEINcafé in het Seinwezen.
> elke 1e dinsdag v/d maand – 19.30 – 20.30 uur: Troeptrimmen.  
Fris de wijk op; verzamelen bij Stomerij Sassen (Zijlweg 39).
> 28 mei 12.00 – 17.00 uur:  Seinfestijn.
> 29 mei 19.00 – 21.30 uur:  Workshop storytelling voor ondernemers.
> 18 juni 15.30 – 19.30 uur:  Hildegard Knef, the best singer without a voice.
> 2 juli vanaf 13.45 uur:   GarenkokersCup kindervoetbaltoernooi.  
   Meld je aan via info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl. 
Locatie: Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b - www.hetzaeltje.nl
Kijk voor actuele activiteiten op www.hetzaeltje.nl
> 30 mei – 14.30 – 16.30 uur:  Themamiddag dementie

Waarom de Buurtcoöperatie?

Meer weten?
Ga naar YouTube:  
https://
www.youtube.com/
watch?v=
4EgXnl6b4ZU 

Of scan 
deze QR-code

Bij de Buurtcoöperatie Duurzaam 
Garenkokerskwartier staat het woord 
‘samen’ centraal. Wij willen de samen-
hang in de buurt vergroten, buurtbe-
woners door middel van acties en acti-
viteiten met elkaar in contact brengen 
en vooral samen zorgen voor een duur-
zame en leefbare wijk.  

Voor 15 euro per jaar per huishou-
den steunt u de Buurtcoöperatie voor 
bestaande en toekomstige activiteiten. 
We realiseren initiatieven zoals deze 
Flits, onze websites, de burendag of 
het maandelijkse SeinCafé.  
Word lid! Mail naar  
info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl.

Al een tijdje organiseert Peter Zuidam samen 
met enkele handige buurtbewoners het 
Reparatiecafé de Garenkoker in het Zaeltje van 
Rosehaghe. Omdat Peter vindt dat we eigen-
lijk met zijn allen te snel en te gemakkelijk van 
alles weggooien. Terwijl je een kapotte water-
koker best een tweede of derde leven kunt 
gunnen. En, gelijk heeft hij.

• Oproep


